
 
 

 
   KALLELSE 1 (4)  

 2021-12-06  
 

 

  

Sammanträde med bygg- och miljönämnden 

Tid: Tisdag den 14 december 2021, kl. 13:00 (obs, se information om jullunch) 
Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus.  
Ordförande: Claes Litsner (S) 
Sekreterare: Eva Paulsrud 

 
Jullunch  

Innan sammanträdet träffas bygg- och miljönämnden för en jullunch, se separat information i 
mejl. 
Förhinder 

Ledamot som inte kan tjänstgöra vid sammanträdet kan mejla till eva.paulsrud@knivsta.se 
och meddela detta. 
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Föredragningslista  Dnr 

1. Upprop   

2. Justering 

Förslag: Måndag 21 december 2021 av ordföranden 
och justerare. 

  

3. Godkännande av dagordning   

4. Anmälan av delegationsbeslut 

a. Delegationsbeslut Public 360, 2021-10-25—   
2021-12-06 
b. Delegationsbeslut miljö, oktober – november 2021 
c) Delegationsbeslut bygg och GIS, oktober-
november 2021 

  

 Informationsärenden   

5. Information i ärende MI.2020.146, Hjälmsta 3:3 
(Gabriel Winter) 

  

6. 
 
 
 
7. 

Information i ärende om delegationsbeslut 
gällande tillfälligt serveringstillstånd 
(Gabriel Winter) 
 
Information tillsynsplan enligt PBL 2022 
(Christofer Mattsson) 

  

 Beslutsärenden   

8. Bygglov för ändrad användning av en 
komplementbyggnad till ett 
komplementbostadshus, NOR 46:1 
(KLOCKARBACKEN 12), BMK 2020-000476 
(Marie Sandström) 

BMN-2021/31 

9. Bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus , 
VRÅ 1:386 (GRÄNSGATAN 66), BMK 2021-000140 
(Marie Sandström) 

BMN-2021/295 
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10. Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus, VRÅ 1:129, BMK 2021-000307 
(Marie Sandström) 

BMN-2021/296 
 

 

11. 

 

Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus (46 
lgh) samt en komplementbyggnad, VRÅ 1:791, 
BMK 2021-000505 
(Marie Sandström) 
OMEDELBAR JUSTERING 

 

BMN-2021/298 

12. Tillsyn av olaga parkering, HUSBY-TARV 1:32, 
BMK 2021-000064 
(Christofer Mattsson) 

BMN-2021/119 

13. Tillstånd skylt enligt LGS, FREDRIKSLUND 1:1, 
BMK 2021-000620 
(Christofer Mattsson) 

BMN-2021/299 

14. Tillsyn av överträdelse, handelsbyggnad, 
GREDELBY 1:142, BMK 2021-000510 
(Joakim Johansson) 

BMN-2021/264 

15. Tillsyn av överträdelse, handelsbyggnad, 
GREDELBY 1:143, BMK 2021-000512 
(Joakim Johansson) 

BMN-2021/265 

16. Ansökan om investeringsmedel från 
kommunstyrelsen ofördelade investeringsmedel 
2022 för ett verksamhetssystem till byggenheten 
(Edvin Johansson) 

BMN-2021/289 

17. Ekonomisk uppföljning per oktober för Bygg- och 
Miljönämnden 2021 
(Edvin Johansson) 

BMN-2021/4 

18. Intern kontrollplan 2022 för bygg- och 
miljönämnden 
(Karin Allard) 

BMN-2021/246 
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19. Uppföljning av kommunövergripande 
kontrollområden 2021 
(Karin Allard) 

BMN-2021/286 

20. Bygglov för nybyggnad av upplag 
(återvinningsanläggning), HJÄLMSTA 3:3, BMK 
2020-000092 
(Henri Lehtonen) 

BMN-2020/173 

21. Arkivbeskrivning Bygg- och miljönämnden 
(Henri Lehtonen) 

BMN-2021/292 

22. Verksamhetsplan 2022 för Bygg- och 
miljönämnden  
(Jessica Fogelberg) 

BMN-2021/294 
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Handläggare 
Marie Sandström 

 
 

Tjänsteskrivelse 
2021-12-03 
 

Diarienummer 
BMK 2020-000476 
 
 

 Bygg- och miljönämnden  

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande bygglov 

 
Fastighetsbeteckning: 
Adress: 

Nor 46:1  
Klockarbacken 12 

Sökande:    
   
  
   

 
 

Bygglov för ändrad användning av en komplementbyggnad till ett 
komplementbostadshus 

 
Förslag till beslut 
 

1. Bygg-och miljönämnden avslår bygglov för ändrad användning av en 
komplementbyggnad till ett komplementbostadshus med stöd av 9 kap. 30 § plan- 
och bygglagen (PBL). 

 

Sammanfattning av ärendet 
Sökt åtgärd gäller en komplementbyggnad på fastigheten Nor 46:1, som ligger inom 
detaljplanerat område (avstyckningsplan) och inom område där det råder nybyggnadsförbud.  

 
Byggnaden uppfördes ursprungligen efter ett beviljat bygglov för komplementbyggnad. 
Fastigheten Nor 46:1 ligger i ett område där det råder nybyggnadsförbud för bostäder. På 
grund av detta anser samhällsbyggnadskontoret att bygglov ska avslås för att ändra 
användning från komplementbyggnad till komplementbostadshus (som innebär att huset kan 
nyttjas som en fristående bostad). Föreslagen åtgärd anses inte vara en liten avvikelse mot 
detaljplanen.  
 
Bakgrund 

Sökt åtgärd gäller en 48 kvadratmeter stor komplementbyggnad på Nor 46:1. Fastigheten 
ligger inom område med avstyckningsplan från 1942 och nybyggnadsförbud enligt § 110 
byggnadslagen. Enligt övergångsbestämmelser gäller avstyckningsplanen som detaljplan 
och nybyggnadsförbudet som en planbestämmelse.  
 



            ntbostadshus, NOR 46:1 (KLOCKARBACKEN 12), BMK 2020-000476 - BMN-2021/31-1 Bygglov för ändrad användning av en komplementbyggnad till ett komplementbostadshus, NOR 46:1 (KLOCKARBACKEN 12), BMK 2020-000476 : BMK 2020-000476

Sida 2 av 4 

 
 

 

  

 
Byggnaden uppfördes ursprungligen efter ett beviljat bygglov för komplementbyggnad. 
Sökande vill att byggnaden framöver ska kunna användas för permanentboende, inte endast 
som gäststuga, och har därför ansökt bygglov för ändrad användning.   
 
Bygg- och miljönämnden avslog den föreslagna åtgärden redan 2021-02-16, men ärendet 
återförvisades av mark- och miljödomstolen eftersom de menade att beslutet hade fattats på 
fel grunder. Bygg- och miljönämnden hade bland annat skrivit att fastigheten ligger utanför 
detaljplanerat område och att det krävs planläggning innan ytterligare bostäder beviljas. 

Enligt mark- och miljödomstolen gäller dock avstyckningsplanen, med hänvisning till 
övergångsbestämmelser, som detaljplan och nybyggnadsförbudet som 
planbestämmelse. Därför fattas nu ett nytt beslut av bygg- och miljönämnden.  
 
Motiv 
Fastigheten Nor 46:1 ligger i ett område där det råder nybyggnadsförbud för bostäder. Enligt 

övergångsbestämmelser gäller avstyckningsplanen som detaljplan. Nybyggnadsförbudet 
gäller som planbestämmelse med stöd av 4 kap. 14 § 1 PBL. På grund av detta anser 
samhällsbyggnadskontoret att bygglov ska avslås för att ändra användning från 
komplementbyggnad till komplementbostadshus (som innebär att huset kan nyttjas som en 
fristående bostad).  
 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att en byggnad där användningen ändras till permanent 
bostad påverkar vägar, avlopp och vattenförsörjning negativt i området och att det kan 
försvåra kommande planläggning och dragning, dimensionering etc av kommande 
kommunalt vatten och avlopp. Syftet med nybyggnadsförbudet är att förhindra ytterligare 
bostäder uppförs till dess att vägar, vattenförsörjning och avlopp anordnats i erforderlig mån i 
området. Nybyggnadsförbudet gäller som en planbestämmelse och föreslagen åtgärd anses 
inte utgöra en liten avvikelse.  
 
Om ansökan beviljas skulle det medföra att byggnaden blir en av flera huvudbyggnader på 
fastigheten. Varje huvudbyggnad (bostadshus) får ha tillhörande attefallsbyggnad för 
permanentboende inom sin tomtplats eftersom attefallsbyggnad får uppföras i strid mot 
detaljplanen. Om detta sker på aktuell fastighet, och på ytterligare fastigheter inom området 
med nybyggnadsförbud, skulle det kunna leda till att området får många nya boende, vilket i 
sin tur kan påverka vatten- och avloppssituationen negativt.  
 
Sökandes har bland annat påpekat att bygglov har beviljats på fastigheterna Nor 48:2, Nor 
48:3, Nor 49:3 och Nor 49:4 under åren 2017-2020. Bygg- och miljönämnden anser att 
nybyggnadsförbudet för dessa fastigheter är utsläckt eftersom det sedan 2016 finns en ny 
antagen detaljplan för det området. I den detaljplanen finns inget generellt 
nybyggnadsförbud.   
 
Avgift 
Ingen avgift tas ut eftersom avgift betalats i samband med förra beslutet. Återförvisat ärende.  
 
Planbestämmelser m.m. 
Inom detaljplanerat område (avstyckningsplanen gäller som detaljplan) 
Inom område med nybyggnadsförbud (gäller som en planbestämmelse) 
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Yttranden 
Ärendet har inte varit utsänt på remiss till myndigheter eller grannar.  
 
Sökande har fått möjlighet att yttra sig över kontorets förslag till beslut. Sökande hänvisar 
bland annat till att det har beviljats bygglov för stora villor inom nybyggnadsförbudet under 
åren 2000-2008 och påpekar att det även har beviljats bygglov på fastigheterna Nor 48:2, 
Nor 48:3, Nor 49:3 och Nor 49:4 under åren 2017-2020. Sökande anser att 
likabehandlingsprincipen borde gälla och att ett bostadshus på 48 kvadratmeter inte borde 
ha en nämnvärd påverkan på vägar och avlopp. Skrivelsen går att läsa i sin helhet i bilaga 3.   
 
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 
Antal       Typ                                       Inkommen 
1             Fasadritning, fyra fasader    2020-10-29 
1             Plan- och sektionsritning      2020-10-29 
1             Situationsplan                       2018-08-03 
 
Beslutet delges med förenklad delgivning  
Sökande  
Fastighetsägare Nor 46:1  
 
 

 
 
Daniel Lindqvist 
Tf samhällsbyggnadschef 
 
Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
Bilaga 3 - Sökandes svar på 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 Inrikes Tidningar 
(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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Handläggare 
Marie Sandström 

 
 

Tjänsteskrivelse 
2021-12-03 

Diarienummer 
BMK 2021-000140 
 
 

 Bygg- och miljönämnden  

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande bygglov 

 
Fastighetsbeteckning: 
Adress: 

Vrå 1:386  
Gränsgatan 66 

Sökande:   
   
  
  

 
 

Bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus  
 
Förslag till beslut 
 

1. Bygg- och miljönämnden avslår ansökan med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 
bygglagen (PBL) 

2. Bygg- och miljönämnden fastställer en avgift i enlighet med nämndens taxa med stöd 
av 12 kap. 8 § PBL.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Vrå 1:386, som 
ligger inom detaljplanerat område. Den föreslagna tillbyggnaden är ett inglasat uterum på 20 
kvadratmeter och skulle placeras 1,36 meter från fastighetsgräns. Detaljplanen anger att 
avståndet mellan huvudbyggnad och fastighetsgräns ska vara minst 4,5 meter. Avvikelsen 
anses inte vara liten och därmed bör ansökan avslås.   

 
Bakgrund 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Vrå 1:386, som 
ligger inom detaljplanerat område. Den föreslagna tillbyggnaden är ett inglasat uterum på 20 
kvadratmeter och skulle placeras 1,36 meter från fastighetsgräns.  
 
Sökande har under handläggningstiden inkommit med reviderade ritningar där bland annat 
byggnadsarean är minskad från 24 kvadratmeter till 20 kvadratmeter, det tidigare föreslagna 
taköverhänget på 0,5 meter mot grannarna på Vrå 1:387 är borttaget och takhöjden på det 
föreslagna uterummet är sänkt. Vidare har sökande flyttat uterummets placering för att skapa 
en luftigare miljö.  
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Motiv 
Föreslagen byggnation avviker från gällande detaljplan med avseende på avstånd till 
fastighetsgräns. Minsta avstånd mellan huvudbyggnad och fastighetsgräns ska enligt 
detaljplanen vara minst 4,5 meter. Ansökt åtgärd skulle placeras 1,36 meter från 
fastighetsgräns. Befintligt bostadshus är placerat omkring 5,10 meter från fastighetsgräns 
och det innebär att den största delen av tillbyggnaden skulle placeras inom planstridigt 
område. Eftersom de friliggande bostadshusen i området anses vara relativt stora jämfört 
med fastigheterna anses en planstridig tillbyggnad medföra för stor påverkan på 
omgivningen för att kunna utgöra en liten avvikelse.  
 
På fastigheten Vrå 1:384, som är belägen inom samma detaljplan, beviljades ett bygglov för 
tillbyggnad av ett uterum (20 kvadratmeter) under år 2018 (ärendenummer BMK 2018-449). 
Bygglovet för uterummet var planstridigt avseende avstånd till fastighetsgräns samt bestäm-
melser om takets lutning. I det ärendet inkom inga synpunkter med erinran från grannar 
under remissprocessen. Samhällsbyggnadskontoret har varit på plats på fastigheten Vrå 
1:386 och gjort en bedömning av förutsättningarna för att uppföra tillbyggnaden. I samband 
med platsbesöket såg även kontoret tillbyggnaden/uterummet på fastigheten Vrå 1:384. Det 
på fastigheten Vrå 1:384 tidigare beviljade bygglovet bedömer samhällsbyggnadskontoret 
idag inte vara en godtagbar avvikelse från bestämmelserna i gällande detaljplan.  
 
Utifrån de ovan föreslagna reviderade ritningarna bedömer samhällsbyggnadskontoret 
fortfarande att det kan bli problem med insyn till grannarna, dels utifrån grannyttranden, dels 
utifrån platsbesök. Avståndet från uterummet till fastighetsgränsen är oförändrat, 1,36 meter 
från fastighetsgräns. Detaljplanens bestämmelser anger att huvudbyggnaden ska hålla ett 
avstånd av minst 4,5 meter till fastighetsgräns. Samhällsbyggnadskontoret har prövat om 
avvikelsen är liten enligt 9 kap. 31 b § punkt 1 plan- och bygglagen. 
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en samlad bedömning utifrån detaljplanens 
bestämmelser, uterummets storlek och placering och anser att avvikelsen är för stor för att 
kunna godtas som en liten avvikelse.  
 
Idag består området av relativt stora huvudbyggnader på jämförelsevis mindre tomter. 
Planstridiga tillbyggnader riskerar att göra att området upplevs alltför tätbebyggt, trångt och 
mörkt. Detaljplanen reglerar inte någon högsta exploateringsgrad avseende kvadratmeter 
eller andel av fastighetens yta. Däremot finns det en planbestämmelse gällande ett minsta 
avstånd till fastighetsgräns. Om detta minsta avstånd frångås skulle friytan för lek och 
utevistelse reduceras. Enligt 8 kap. 9 § PBL ska det på en obebyggd tomt eller i närheten av 
den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Det som gäller friytan 
ska även i skälig utsträckning även gälla för en bebyggd tomt enligt 8 kap. 10 § PBL.  
 
På grund av rättssäkerheten tar samhällsbyggnadskontoret endast in grannyttranden från 
grannarna själva, inte via sökande.  
 
Avgift 
Bygglov, avslag 928 kronor  
Avgiften beräknas på åtgärdens bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA): 20 m² 
 
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
 



 § 134 Bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus , VRÅ 1:386 (GRÄNSGATAN 66), BMK 2021-000140 - BMN-2021/295-1 Bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus , VRÅ 1:386 (GRÄNSGATAN 66), BMK 2021-000140 : BMK 2021-000140

Sida 3 av 4 

 
 

 

  

 
Planbestämmelser m.m. 
Inom detaljplanerat område. Gällande plan är ”Östra Brännkärr”, upprättad september 2001, 
vann laga kraft 2002-01-10. Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från 
fastighetsgräns, takvinkel 15-38 grader, tegelrött tak, sadeltak eller mansardtak.  
 
Yttranden 
Ärendet har varit utsänt till berörda grannar, vilka getts möjlighet att lämna synpunkter på 
ansökan.  
 
Fastighetsägarna till Vrå 1:347 anser att fastigheten är för liten för en tillbyggnad och att ett 
avstånd på mindre än 4,5 meter gör att den hamnar nära inpå grannarna. Fastighetsägarna 
till Vrå 1:387 anser att tillbyggnaden blir för stor den lilla fastigheten, att det skulle kunna bli 
problem med insyn, tappad utsikt m.m.  
 
Sökande har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på inkomna grannyttranden och 
kontorets förslag till beslut. Sökande skriver bland annat att det har beviljats en liknande 
tillbyggnad två hus bort, på fastigheten Vrå 1:384. Sökande anser inte att det kommer att bli 
problem med insyn, skuggning etc. Skrivelsen går att läsa i sin helhet i bilaga 4. 
 
Sökande har själv tagit in grannmedgivanden efter remissrundan, men på grund av 
rättssäkerheten tar inte samhällsbyggnadskontoret hänsyn till de svaren. Fastighetsägarna 
till Vrå 1:387 har meddelat att de drar tillbaka sitt grannmedgivande, att de fortfarande anser 
att tillbyggnaden bör avslås.  
 
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 
Antal       Typ                              Inkommen 
1             Nybyggnadskarta        2021-11-23 
1             Planritning                   2021-11-23 
1             Fasadritning                2021-11-11 
 
Beslutet delges med förenklad delgivning 
Sökande  
Fastighetsägare Vrå 1:386  
 
 
Daniel Lindqvist 

Tf samhällsbyggnadschef 

 
Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
Bilaga 3 - Yttrande från grannar med synpunkter  
Bilaga 4 – Sökandens svar på 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 Inrikes Tidningar 
(www.poit.se) 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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Handläggare 
Marie Sandström 

 
 

Tjänsteskrivelse 
2021-12-03 

Diarienummer 
BMK 2021-000307 
 
 

 Bygg- och miljönämnden  

 

 

Tjänsteutlåtande förhandsbesked 

 
Fastighetsbeteckning: 
Adress:  

Vrå 1:129 

Sökande:   
   
  
  

 
 

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus 

 
Förslag till beslut 
 

1. Bygg- och miljönämnden ger negativt förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus på fastigheten Vrå 1:129 med stöd av 9 kap. 17 och 31 §§ plan- och 
bygglagen (PBL).  

2. Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift i enlighet med kommunens fastställda taxa, 
med stöd av 12 kap. 8 § PBL.  

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Vrå 
1:129, som ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen bebyggelse. På 
den drygt 6 700 kvadratmeter stora fastigheten finns ett befintligt enbostadshus och ett 
enbostadshus på Vrå 1:805 som styckats av från stamfastigheten Vrå 1:129 med syfte att 
ersätta ett mindre torp på platsen. Det anses råda stort bebyggelsetryck i området och det 
anses finnas behov av samordning och reglering av exempelvis vatten och avlopp. 
Planenheten anser att byggnation bör föregås av detaljplaneläggning. Därmed görs 
sammantagna bedömningen att ansökan behöver avslås med hänvisning till detaljplanekrav.  
 
Bakgrund 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Vrå 
1:129, som ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen bebyggelse. 
Fastigheten ligger i väster om centrala Alsike, vid korsningen Boängsvägen/Torpkällevägen. 
På den drygt 6 700 kvadratmeter stora fastigheten finns ett befintligt enbostadshus och ett 
enbostadshus på Vrå 1:805 som styckats av från stamfastigheten Vrå 1:129 med syfte att 
ersätta ett mindre torp på platsen. I samband med det sistnämnda ärendet ansågs 
fastigheten vara färdigexploaterad, ytterligare huvudbyggnader på fastigheten ansågs kräva 
detaljplaneläggning.  
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Fastigheten Vrå 1:129 angränsar direkt till tätort samt två detaljplaner, i öster ”Knivsta-Vrå 
1:130-131” och i söder till ”Gransäter”. Fastigheten ligger inom utbyggnadsområde för vatten 
och avlopp (Gamla Alsike). 
 
Motiv 
Ansökan om förhandsbesked ska bland annat utredas gällande behovet av 
detaljplaneläggning enligt 4 kap. 2 § första stycket PBL. Krav på planläggning kan finnas om 
byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen eller det råder stor 
efterfrågan på området för bebyggande. Det krävs även planläggning om det är fråga om en 
bebyggelsemiljö där bebyggelsen behöver regleras i ett sammanhang.  
 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det råder ett stort bebyggelsetryck i området och 
vidare att mark som angränsar till tätorter/detaljplaner 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 bedöms vara 
nödvändigt i detta fall.  
 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer vidare att det finns ett behov av samordning och 
reglering, bland annat gällande vatten och avlopp och att det bör ske genom att området 
detaljplaneläggs enligt 4 kap. § 2 PBL. 
 
Sökande hänvisar bland annat till att han ändå skulle få uppföra ett attefallshus på 
fastigheten. Samhällsbyggnadskontoret anser att det är skillnad på attefallshus och ett 
bygglovspliktigt bostadshus. Attefallshuset ska ligga inom samma tomtplats som befintligt 
bostadshus och kommer att vara i mindre storlek och får sannolikt en mindre 
omgivningspåverkan. Om förhandsbeskedsansökan beviljas skulle det medföra att 
kommande bostadshus blir en av flera huvudbyggnader på fastigheten. Varje huvudbyggnad 
(bostadshus) får ha tillhörande attefallsbyggnad för permanentboende inom sin tomtplats. Ett 
beviljat förhandsbesked kan därmed innebära att två bostadshus, varav ett attefallshus, 
uppförs på platsen.  
 
Avgift 
Förhandsbesked, negativt  5 569 kronor  
 
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
 
Planbestämmelser m.m. 
Utanför detaljplanerat område 
Inom sammanhållen bebyggelse  
Tätortsnära område  
Utbyggnadsområde Gamla Ekeby 
 
Yttranden 
Planenheten skriver bland annat att fastigheten ligger inom område som enligt 
översiktsplanen är prioriterat för utveckling av bostadsbebyggelsen. De anser därför att 
eventuell byggnation behöver föregås av detaljplaneläggning. Roslagsvatten AB och 
Vattenfall Eldistribution AB meddelar i sina remissvar vad som gäller vid eventuell 
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byggnation. Miljöenheten skriver bland att fastigheten, enligt SGU:s grundvattenkarta, ligger 
inom område med tämligen god tillgång på grundvatten (600-2000 liter per timme).  
 
Det har inte inkommit några invändningar från grannar mot föreslagen åtgärd.  
 
Sökande har getts möjlighet att bemöta inkomna remissvar och kontorets förslag till beslut. 
Sökande skriver bland annat att han även utan avstyckning har rätt att ställa upp en 
attefallsbyggnad på fastigheten och att det kunde vara bra att reglera placeringen av en 
byggnad med ett bygglov istället för en anmälan. Sökande hänvisar även till motivtext från 
det beviljade förhandsbeskedet på fastigheten Vrå 1:805 (stamfastighet Vrå 1:129).  
 
Remissvar och sökandes skrivelser går att läsa i sin helhet i bilaga 3 respektive 4.  
 
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 
Antal       Typ                      Inkommen 
1             Situationsplan      2021-05-21  
 
Beslutet delges med förenklad delgivning  

Sökande  
Fastighetsägare Vrå 1:129 
 
 

 
 
Daniel Lindqvist 
Tf samhällsbyggnadschef 

 
 
Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
Bilaga 3 - Yttrande från remissinstanser  
Bilaga 4 – Sökandens svar på 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 Inrikes Tidningar 
(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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Handläggare 
Marie Sandström 

 
 

Tjänsteskrivelse 
2021-12-03 

Diarienummer 
BMK 2021-000505 
 
 

 Bygg- och miljönämnden  

 

 

 

 

Tjänsteutlåtande bygglov 

 
Fastighetsbeteckning: 
Adress: 

Vrå 1:791 

Sökande:  Knivstabostäder AB 
   
 Centralvägen 19E 
 741 40 Knivsta 

 
 

Bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus (46 lägenheter) samt 
en komplementbyggnad 

 
Förslag till beslut 
 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och 
bygglagen (PBL). 

2. Bygg- och miljönämnden anser att kontrollansvarig krävs med stöd av 10 kap. 9 § 
PBL. 

3. Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift i enlighet med nämndens fastställda taxa, 
med stöd av 12 kap. 8 § PBL.  

4. Beslutet ska justeras omedelbart.   
 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus samt en komplementbyggnad 
på fastigheten Vrå 1:791, som ligger inom detaljplanerat område. Flerbostadshuset består av 
46 lägenheter och komplementbyggnaden utgörs av två soprum.  

Det finns redan ett beviljat bygglov för flerbostadshus och bland annat vårdcentral på samma 
plats, men eftersom vårdcentralen inte blev av har en ny ansökan skickats in endast för 
bostäder.  

Föreslagen åtgärd anses ha en god utformning och vara väl anpassad till omgivningen. Det 
anses finnas tillräckligt med friyta lämplig för lek och utevistelse. Det anses även finnas 
tillräckligt med parkeringsplatser för bilar och cyklar.  

På den inredda vinden/våningen finns en bostadsvåning. Den våningen skulle ha betraktats 
vara en vind om den inte hade fläktrum ovanför. Eftersom fläktrummet endast delvis täcker 
bostadsvåningen och inte medför att byggnaden får en större nockhöjd eller byggnadshöjd 
anses avvikelsen mot detaljplanen vara liten. Avvikelsen bedöms vara förenlig med 
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detaljplanens syfte. Avvikelsen bedöms inte medföra någon olägenhet för omgivningen. 
Ärendet har varit ute på grannehörande. Inga invändningar har inkommit.  

 

Bakgrund 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus samt en komplementbyggnad 
på fastigheten Vrå 1:791, som ligger inom detaljplanerat område. Flerbostadshuset består av 
46 lägenheter och komplementbyggnaden utgörs av två soprum.  

Det finns redan ett beviljat bygglov från 2021-02-16, BMK 2020-468, för flerbostadshus och 
bland annat vårdcentral på samma plats, men eftersom vårdcentralen inte blev av har en ny 
ansökan skickats in endast för bostäder.  

Enligt kommunens parkeringsnorm krävs minst 48 bilparkeringsplatser och 120 
cykelparkeringsplatser. Det kommer att anordnas 40 bilparkeringsplatser inom fastigheten 
och 8 platser kommer att hyras av närliggande Lustigkulla förskola som har ett överskott av 
parkeringsplatser. 120 cykelparkeringsplatser kommer att anordnas inom fastigheten.  

 

Motiv 
Föreslagen åtgärd anses ha en god utformning och vara väl anpassad till omgivningen. Det 
anses finnas tillräckligt med friyta lämplig för lek och utevistelse. Det anses även finnas 
tillräckligt med parkeringsplatser för bilar och cyklar.  

Föreslagen byggnation avviker från gällande detaljplan med avseende på antalet våningar. 
På den inredda vinden/våningen finns en bostadsvåning. Den våningen skulle ha betraktats 
vara en vind om den inte hade fläktrum ovanför. En vind anses nämligen ha tak mot det fria, 
inte mot annan inredd yta. Eftersom fläktrummet endast delvis täcker bostadsvåningen och 
inte medför att byggnaden får en större nockhöjd eller byggnadshöjd anses dock avvikelsen 
mot detaljplanen vara liten. Avvikelsen bedöms även vara förenlig med detaljplanens syfte. 
Avvikelsen bedöms inte medföra någon olägenhet för omgivningen. Berörda grannar har haft 
möjlighet att yttra sig. Inga invändningar har inkommit mot förslaget. 
  
Avgift 
Bygglov m.m.  167 076 kronor 
Avgiften beräknas på åtgärdens bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA): 4 803 m² 
Avgiften blir 60 % av full avgift eftersom det ska ersätta tidigare beviljat bygglov på platsen.  
 
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
I avgift ingår tekniskt samråd, startbesked, slutsamråd och slutbesked. Ett arbetsplatsbesök  
ingår. 
 
Planbestämmelser m.m. 
Inom detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av bestämmelser i detaljplan ”Ändring av 
detaljplan för del av Alsike Nord etapp 1, vrå 1:791” som vann laga kraft i oktober 2019. 
Planen fastställer att godkända användningsområden kan vara bostäder och 
centrumverksamhet i två till fyra våningar där vind får inredas. Huvudbyggnaden ska ha 
mansardtak eller sadeltak, huskropp med fasadlängd som överstiger 40 meter ska delas upp 
i minst två separata byggnadsdelar. De separata byggnadsdelarna ska byggas samman med 
en sammanlänkad del på högst två våningar. Längsgående fasader på byggnader ska 
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genom materialval och/eller färgsättning delas upp i vertikala enheter, både mot gata och 
gårdssida. En vertikal enhet får vara maximalt 15 meter bred. Huvudbyggnadens 
sockelvåning ska vara markerad och brytas upp med fönster och tydliga entréer. Huvudentré 
ska mynna mot allmän plats. Burspråk, trapphus och liknande får placeras 2 meter in på 
förgårdsmark. 
 
Yttranden 
Trafik- och gatuenheten har inget att erinra mot bygglovet, men lämnar upplysningar 
gällande bland annat samordning och utförande av infart och höjdsättning.  
 
Gestaltningsgruppen har på ett möte muntligt framfört att det vore önskvärt om takkuporna 
fick en liknande kulör som taket för att på så sätt bättre anpassas till resten av taklandskapet. 
Deras synpunkter framfördes till sökande och därefter skickade sökande in ändring 
avseende kulören på takkuporna.  
 
Ärendet har varit utsänt till berörda grannar, vilka getts möjlighet att lämna synpunkter på 
ansökan. Inga synpunkter har inkommit med anledning av föreslagen åtgärd. 
 
Upplysningar 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig har byggherren 
anmält:  
Per Liljestrand 
Klintvägen 49 
756 55 Uppsala  
Den kontrollansvarige är certifierad till och med 2022-08-08 och har behörighetsnivå K 
(komplicerad art). 
 
Observera att åtgärden inte får påbörjas förrän fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts i 
Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap. 42 a § PBL. Detta gäller även om startbesked har 
meddelats.  
 
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.  
 
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. 
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Kontakta Knivsta kommuns kart- och gisenhet för att ansöka om en ny adress till din nya 
bostad. Skicka e-post till kartochgisuppdrag@knivsta.se och berätta vilken byggnad som 
behöver en ny adress alternativt ring till Knivsta kontaktcenter på telefonnummer 018-34 70 
00. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare.  
 
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. Dessutom ska beslutet ha fått verkställighet enligt 9 
kap. 42 a § PBL.  
 
Övriga underlag för beslut 
Handlingar fastställs enligt handlingsförteckningar inkomna 2021-10-26, förutom 
illustrationsbilder, VA-plan, LOD-utredning, parkeringsutredning och friytebeskrivning. 
Dessutom har det 2021-11-30 inkommit tre handlingar (två fasadritningar med 
beteckningarna A-05-3-32 B respektive A-05-3-31 B samt en material- och kulörbeskrivning) 
som ersätter de tidigare tre motsvarande handlingarna i handlingsförteckningen.  
 
Beslutet ska skickas till 
Sökande  
Kontrollansvarig 

 
Underrättelse om beslutet per brev 
Berörda sakägare enligt sändlista  

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

 
 

Daniel Lindqvist  

Tf samhällsbyggnadschef 

 
Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
Bilaga 3 - Remissvar från trafik- och gatuenheten 
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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 Inrikes Tidningar 
(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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Handläggare 
Christofer Mattsson 

 
 

Tjänsteskrivelse 
2021-11-17 

Diarienummer 
BMK 2021-000064 
 
 

 Bygg- och miljönämnden  

  

 

Tjänsteutlåtande sanktionsavgift 

 
Fastighetsbeteckning:  HUSBY-TARV 1:32 
 
Fastighetsägare:   
    
    
    
 
 

Tillsyn av olaga parkering  
 
Förslag till beslut 
 
Bygg- och miljönämnden föreslås besluta 
 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 9 kap. 2 § plan- och byggförordningen 
(2011:338), PBF, påföra ägaren , personnummer  
ägare till fastigheten HUSBY-TARV 1:32 en dubbel byggsanktionsavgift om 12 852 
kronor.  
 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar att avgiften ska betalas till Knivsta kommun inom 
två månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller en dubbel byggsanktionsavgift utifrån tidigare beslut om sanktion där ingen 
rättelse skett. 

 
Motiv 
Enligt 9 kap. 2§ PBF ska en ny avgift för överträdelsen tas ut om ingen rättelse vidtagits inom 
skälig tid. Ny avgift ska tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast i enlighet med PBL.  
 
Bedömning har gjorts att fastighetsägaren fått skälig tid till rättelse från det att beslut om 
byggsanktionsavgift (2021-06-22, § 78) beslutades. Fastighetsägaren har fått informationen 
om att ingen avgift tas ut, om rättelse sker innan beslut fattas. Informationen delgavs 
fastighetsägare i den skrivelse inför beslut som kommunicerades med fastighetsägare 2021-
04-12.  
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Bygg- och miljönämnden har valt att avvakta beslut om dubbel byggsanktionsavgift tills 
beslut om byggsanktionsavgift och rättelseföreläggande vunnit laga kraft samt att de två 
månader förflutit som beslutet medger. Därmed anser bygg- och miljönämnden att 
fastighetsägaren fått skälig tid att rätta.  
 
Därmed bedöms att en dubbel sanktionsavgift om 12 852 kronor tas ut enligt 9 kap. 2§ PBF 

från den tidigare beslutade byggsanktionsavgiften på 6 426 kronor.  
 
Detta beslut avser endast dubbel byggsanktionsavgift. 

 
Beskrivning  
2021-02-17 inkom en anonym anmälan om nedskräpad tomt. Anmälan gällde en lastbil och 
en släpvagn samt skrot som står/ligger på fastigheten sedan minst 1,5 år tillbaka. De ansåg 
även att viss miljöfara fanns.  
 
2021-03-29 genomfördes ett tillsynsbesök av bygglovsenheten samt en miljöinspektör.  
 
2021-05-12 inkom ett svar på kommunicering från fastighetsägaren om att de önskade mer 
tid för att flytta på fordonen med hänsyn till rådande pandemi. De meddelade även att de 
tolkat reglerna fel och anser att de inte ska behöva betala någon byggsanktionsavgift.  
 
2021-05-12 meddelade bygglovsenheten att fastighetsägaren fick mer tid på sig och att 
ärandet planeras tas upp i nämnden i juni månad istället för maj.  
 
2021-06-22 togs beslut om rättelseföreläggande samt byggsanktionsavgift i nämnden  
 
2021-07-16 tog fastighetsägaren del av beslutet  
 
2021-09-16 vann beslutet laga kraft  
 
2021-10-15 genomfördes ett tillsynsbesök för att se om rättelse skett, vilket inte gjorts. 
 
Upplysningar 
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.  
Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst 50 prisbasbelopp enligt 9 
kap. 2§ PBF.  
 
En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om byggsanktion tagits 
upp till överläggning vid ett sammanträde med bygg- och miljönämnden enligt 11 kap. 54§ 
PBL.  
 
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). 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.  
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En rättelse innebär att den olovliga åtgärden tas bort. En rättelse innebär att det endast kan 
rättas genom att de åtgärder som vidtagits återställs.  
 
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 
 
Fotografi   2021-10-15 
Beslut (§78)   2021-06-22 
Bilagor till beslut (§78)   2021-06-22 
Tjänsteutlåtande   2021-06-02 
 
Beslutet delges med besvärshänvisning och mottagningsbevis 
Fastighetsägare 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel Lindqvist 
Kommundirektör 
 
Bilagor  
Bilaga 1 - 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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2021-06-22 Guide för beräkning av sanktionsavgifter - PBL kunskapsbanken - Boverket
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Byggsanktionsavgift

Fastighetsbeteckning  Husby-Tarv 1:32

Bilaga nummer  2

Byggnadsnämndens diarienummer  BMK 2021-64

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?

 Upplag, materialgård, tunnel, bergrum,
parkeringsplats eller begravningsplats

Fanns beviljat bygglov eller var anmälan
inlämnad innan åtgärden påbörjades?

 Nej

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 12 § 4 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:
4. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av berörd area när
det gäller ett upplag, en materialgård, en tunnel, ett bergrum, en parkeringsplats eller en
begravningsplats.

Area  22

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  47 600 kr (2021)

Beräkningsgrundande formel  (0,025*pbb)+(0,005*pbb*area)

Beräkning  (0,025*47600)+(0,005*47600*22)

Beräknad sanktionsavgift
 
6 426 kr

Ärendebeskrivning

Beräkning

Dnr BMK 2021-000064 – Ankom 2021-06-22
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Handläggare 
Christofer Mattsson 

 
 

Tjänsteskrivelse 
2021-11-17 

Diarienummer 
BMK 2021-000620 
 
 

 Bygg- och miljönämnden  

 

 

Tjänsteutlåtande tillstånd skylt 

 

 
Fastighetsbeteckning:  FREDRIKSLUND 1:1 
 
Fastighetsägare:  Cederströms Minne,stift Friherre Carl 
    
   Fredrikslund 410 
   755 98 UPPSALA 
 
 
 

Tillstånd skylt enligt LGS 

 
Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden föreslås besluta 
 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 5§ lag (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, LGS, bevilja tillstånd för 2st skyltar 
för Cederströms Minne,stift Friherre Carl, organisationsnummer 16814800-0410 på 
fastigheten Fredrikslund 1:1. 
 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller tillstånd enligt LGS för 2 st skyltar inom fastigheten med information för 
allmänheten. 

 
Bakgrund 
Ärendet avser tillstånd för 2 st skyltar inom fastigheten Fredrikslund 1:1.  
 
I tidigare tillsynsärende BMK 2021-444 framkom att 3 st skyltar fanns inom fastigheten utan 
tillstånd enligt LGS. Föreläggande beslutades om att skyltarna skulle tas bort alternativ att 
tillstånd skulle sökas och erhållas. 
 
Fastighetsägaren tog bort en av 3 skyltar och söker nu tillstånd för de övriga två. Texten på 
skyltarna lyder: Skylt 1: Privat område. Detta är ej vägen till sjön. Följ istället väg 255 söderut 
eller norrut till p-platser med karta över vandringsleder. Skylt 2: Det är inte tillåtet att passera 



 § 138 Tillstånd skylt enligt LGS, FREDRIKSLUND 1:1, BMK 2021-000620 - BMN-2021/299-1 Tillstånd skylt enligt LGS, FREDRIKSLUND 1:1, BMK 2021-000620 : BMK 2021-000620

Sida 2 av 3 

 
 

 

  

 
genom gårdsområdet. Besökare till reservatet hänvisas till vandringslederna som utgår från 
parkeringsplatserna längs väg 255. 

 
Motiv 
Enligt 5§ LGS ska skyltar varigenom allmänheten avvisas från ett visst område, som är av 
betydelse för friluftslivet, inte få finnas uppsatta utan tillstånd av kommunal myndighet. 
Tillstånd behövs dock inte om det är uppenbart att allmänheten inte får färdas fritt inom 
området eller att skylten är behörig av något annat skäl 
 
Enligt 11§ LGS ska kommunen bedriva den omedelbara tillsynen att lagen tillämpas. 
 
Bygg-och miljönämndens (BMN) bedömning 
 
BMN bedömer att berörda skyltar omfattas av krav på tillstånd enligt LGS 5§ då fastigheten 
ligger inom naturreservatsområde för Kungshamn-Morga som förvaltas av berörd 
fastighetsägare 
 
Skyltarna bedöms lämpligt placerade inom fastigheten och lämpligt utformade. Utformningen 
bedöms vara tydlig information om var besökare till reservatet kan parkera och utgå ifrån och 
för att få mer information. Skyltarna bedöms inte inkräkta på friluftslivet då bedömning görs 
att allmänheten har fri tillgång till reservatet oavsett skyltarna. Syftet med skyltarna är att 
hänvisa besökare till reservatet till rätt utgångspunkter där kartor och parkeringar finns samt 
utgångspunkt för vandringslederna. Att passera genom gårdsmiljö kan innebära en eventuell 
olycksrisk då tunga fordon kör runt på gården för dess verksamhet, därav bedöms skyltarna 
lämpliga. Skyltarna bedöms även lämpliga då verksamheten tar skada av att besöker till 
reservatet kör sönder bevattningssystem med fordon och dylikt. 

 
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 
Antal       Typ      Inkommen 
3 st Fotografier 2021-11-04 
1 st Situationsplan 2021-11-04 
1 st Bilaga till ansökan 2021-11-04 
1 st Kommunicering inför beslut (BMK 2021-444) 2021-11-04  
  
 
 
Daniel Lindqvist 
Kommundirektör 
 
Bilagor  
Bilaga 1 - 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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Handläggare 
Joakim Johansson 

 
 

Tjänsteskrivelse 
2021-11-24 

Diarienummer 
BMK 2021-000510 
 
 

 Bygg- och miljönämnden  

  

 

Tjänsteutlåtande sanktionsavgift 

 
Fastighetsbeteckning:  GREDELBY 1:142 
 
Fastighetsägare:  Gtem Fastigheter AB 
    
   C/o Bd Stockholm Bil AB Tillverkarvägen 13 
   187 66 TÄBY 
 
 

Tillsyn av överträdelse, handelsbyggnad 

 
Förslag till beslut 
 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen 
(2010:900) samt 9 kap. 18 § punkt 3, plan- och byggförordningen (2011:338) påföra 
Gtem Fastigheter AB, organisationsnummer 16559100-2042, ägare till fastigheten 
Gredelby 1:142, en byggsanktionsavgift om 63879 kronor avseende tagit byggnad i 
bruk innan slutbesked meddelats. 

 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar att med stöd av 11 kap. 53 a § plan- och bygglagen 
(2010:900) sätta ned avgiften från 255516 kronor till en fjärdedel av det beloppet. 

 

3. Avgifterna ska betalas till Knivsta kommun inom två månader efter det att beslutet har 
delgetts de avgiftsskyldiga. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller en handelsbyggnad som har tagits i bruk innan nämnden meddelat 
slutbesked. I och med överträdelsen finns det skäl att ta ut en byggsanktionsavgift. 

 
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.  

Sanktionsarean motsvarar bruttoarean samt öppenarean för byggnaden samt med en 
minskning med 15 kvadratmeter enligt 1 kap. 7§ PBF.  
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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. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot en 
bestämmelse i 8-10 kap. 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. Vid prövningen ska det 
särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om 
överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. I förarbetena ges som 
exempel på sådana situationer som inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet att 
överträdelsen har sin grund i en felbedömning huruvida en åtgärd kräver lov eller anmälan. 

Byggherren och kontrollansvarige är upplyst sedan tidigare om att det krävs ett slutbesked 
alternativt ett interimistiskt slutbesked innan en bygglovspliktig/anmälningspliktig åtgärd får 
tas i bruk. Det är inte heller känt om byggherren på grund av sjukdom inte har förmått att 
själv eller genom någon annan fullgöra sin skyldighet eller att överträdelsen berott på en 
omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka. 
Det har inte framgått någon annan omständighet vad den avgiftsskyldige har gjort för att 
undvika att en överträdelse skulle inträffa. Det finns därmed inget motiv till att inte ta ut 
någon byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 53 § punkt 1,2,3 PBL. 

Enligt 11 kap. 53 a § PBL får avgiften sättas ned till hälften eller en fjärdedel om avgiften i det 
enskilda fallet är oproportionerlig. Prövning ska göras om i det enskilda fallet går att sätta 
ned avgiften och 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.  

Som exempel på fall där överträdelsen kan anses vara av mindre allvarlig art anges bl.a. att 
överträdelsen har en formell karaktär, se prop. 2012/13:104 s. 9 ff. Det kan inte uteslutas att 
byggsanktionsavgift är en sådan sanktion av straffrättslig karaktär och att hänsyn därför 
måste tas till den så kallade oskuldspresumtionen. Härav följer bl.a. att den enskilde inte får 
åläggas en orimlig bevisbörda för att undgå avgift och att det måste finnas utrymme för en 
inte alltför restriktiv prövning av befrielsegrunderna i varje enskilt fall, se prop. 2009/10:170 
del 1 s. 346. 

Enligt de fotografier som inkom 2021-09-06 syns det att det står fordon inne i byggnaden. 
Handläggande byggnadsinspektör frågade kontrollansvarig under telefonsamtalet 2021-09-
13 om byggherren hade tagit byggnaderna i bruk och påbörjat bilförsäljning, varpå den 
kontrollansvarige svarade Ja. Därmed öppnade tillsynsmyndigheten ett tillsynsärende. 

Huvuddelen av de handlingar enligt startbeskedet i bygglovsärendet som krävdes för ett 
interimistiskt slutbesked hade inkommit mellan datumen 2021-06-28 till och med 2021-09-06. 
Verifierad kontrollplan hade inkommit samt kontrollansvariges utlåtande. Inga avvikelser 
redovisades i verifierad kontrollplan eller kontrollansvariges utlåtande. Därmed ska 
byggnaden betraktas vid tillfället som säker att ta i bruk.  

Bygg- och miljönämnden prövade om interimistiskt slutbesked 2021-09-13 efter begäran av 
KA och byggherren daterat 2021-09-06. I detta fall kan överträdelsen anses vara av formell 
betydelse. Därför ska byggsanktionen sättas ned till en fjärdedel av det totala 
sanktionsbeloppet. 
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Yttrande inkom till bygg- och miljönämnden 2021-11-07 . Fastighetsägaren framför i 
huvudsak i sitt yttrande att byggnaden inte hade tagits i bruk innan slutbesked meddelats. 
Det påstås även att kontrollansvarige inte hade meddelat till bygg- och miljönämnden att 
byggnaden hade tagits i bruk.  
I tjänsteanteckning 2021-09-13 från telefonsamtal med kontrollansvarige 2021-09-13 är det 
dokumenterat i enlighet med 27§ Förvaltningslagen att kontrollansvarige meddelade att 
byggnaden hade tagits i bruk innan slutbesked samt att fotodokumentation daterat 2021-09-
09 visar att bilar för verksamheten står uppställda inne i byggnaden, ändrar yttrandet inte 
nämndens bedömning om att byggnaden tagits i bruk innan slutbesked meddelats. 
 

Bygg- och miljönämnden, BMN, gör bedömningen att:  

Byggnaden har tagits i bruk innan slutbesked eller interimistiskt slutbesked hade utfärdats. 
Därmed ska en byggsanktion tas ut. 

Bedömning har gjorts i det enskilda fallet att avgiften ska sättas ned till en fjärdedel. 

 
Beskrivning  
Bygglov och startbesked har beviljats för uppförande av handelsbyggnads på fastigheten i 
ärende BMK 2021-297. 
 
Fotografier inkom 2021-09-06 som visar att det står fordon inne i byggnaden. Handläggande 
byggnadsinspektör frågade kontrollansvarig under telefonsamtalet 2021-09-13 om 
byggherren hade tagit byggnaderna i bruk och påbörjat bilförsäljning, varpå den 
kontrollansvarige svarade Ja.  
 
Därmed öppnade tillsynsmyndigheten ett tillsynsärende. Utredning har utförts i 
tillsynsärendet för att komma till beslut enligt motiv. 
 
Kommunicering inför beslut skickades till fastighetsägaren 2021-09-21. 
 
Yttrande från fastighetsägaren inkom 2021-11-07. 
 
Yttranden 
Fastighetsägaren framför i huvudsak i sitt yttrande att byggnaden inte hade tagits i bruk 
innan slutbesked meddelats. Det påstås även att kontrollansvarige inte hade meddelat till 
bygg- och miljönämnden att byggnaden hade tagits i bruk. 
 
Upplysningar 
Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst 50 prisbasbelopp enligt 9 
kap. 2§ PBF. 
 
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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Underlag för beslut 
Typ      ...........................................    Inkommen 
Sammanställning area i plan   2021-09-15 
Sanktionsberäkning   2021-09-15 
Tjänsteanteckning   2021-09-13 
Fotografier   2021-09-06 
 
Beslutet delges med besvärshänvisning och mottagningsbevis 
Fastighetsägaren 
 
 

 

Daniel Lindqvist 

Kommundirektör 

 
Bilagor  
Bilaga 1 – Underlag för beslut  
Bilaga 2- Yttrande 
Bilaga 3 - Hur man överklagar  



 § 139 Tillsyn av överträdelse, handelsbyggnad, GREDELBY 1:142, BMK 2021-000510 - BMN-2021/264-1 Tillsyn av överträdelse, handelsbyggnad, GREDELBY 1:142, BMK 2021-000510 : BMK 2021-000510

Sida 5 av 5 

 
 

 

  

 
 

 
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. 
 
 
 

 
 



 § 140 Tillsyn av överträdelse, handelsbyggnad, GREDELBY 1:143, BMK 2021-000512 - BMN-2021/265-1 Tillsyn av överträdelse, handelsbyggnad, GREDELBY 1:143, BMK 2021-000512 : BMK 2021-000512

Sida 1 av 5 

   
 

  
 

Handläggare 
Joakim Johansson 

 
 

Tjänsteskrivelse 
2021-11-24 

Diarienummer 
BMK 2021-000512 
 
 

 Bygg- och miljönämnden  

  

 

Tjänsteutlåtande sanktionsavgift 

 
Fastighetsbeteckning:  GREDELBY 1:143 
 
Fastighetsägare:  Parkgren Fastigheter AB 
    
   Dåntorspvägen 3 
   136 50 JORDBRO 
 
 

Tillsyn av överträdelse, handelsbyggnad 

 
Förslag till beslut 
 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen 
(2010:900) samt 9 kap. 18 § punkt 3, plan- och byggförordningen (2011:338) påföra 
Parkgren Fastigheter AB, organisationsnummer 16559104-5413, ägare till fastigheten 
Gredelby 1:143, en byggsanktionsavgift om 62356 kronor avseende tagit byggnad i 
bruk innan slutbesked meddelats. 

 

2. Bygg- och miljönämnden beslutar att med stöd av 11 kap. 53 a § plan- och bygglagen 
(2010:900) sätta ned avgiften från 249424 kronor till en fjärdedel av det beloppet. 

 

3. Avgifterna ska betalas till Knivsta kommun inom två månader efter det att beslutet har 
delgetts de avgiftsskyldiga. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller en handelsbyggnad som har tagits i bruk innan nämnden meddelat 
slutbesked. I och med överträdelsen finns det skäl att ta ut en byggsanktionsavgift. 

 
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.  

Sanktionsarean motsvarar bruttoarean samt öppenarean för byggnaden samt med en 
minskning med 15 kvadratmeter enligt 1 kap. 7§ PBF.  
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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. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot en 
bestämmelse i 8-10 kap. 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. Vid prövningen ska det 
särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om 
överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. I förarbetena ges som 
exempel på sådana situationer som inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet att 
överträdelsen har sin grund i en felbedömning huruvida en åtgärd kräver lov eller anmälan. 

Byggherren och kontrollansvarige är upplyst sedan tidigare om att det krävs ett slutbesked 
alternativt ett interimistiskt slutbesked innan en bygglovspliktig/anmälningspliktig åtgärd får 
tas i bruk. Det är inte heller känt om byggherren på grund av sjukdom inte har förmått att 
själv eller genom någon annan fullgöra sin skyldighet eller att överträdelsen berott på en 
omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka. 
Det har inte framgått någon annan omständighet vad den avgiftsskyldige har gjort för att 
undvika att en överträdelse skulle inträffa. Det finns därmed inget motiv till att inte ta ut 
någon byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 53 § punkt 1,2,3 PBL. 

Enligt 11 kap. 53 a § PBL får avgiften sättas ned till hälften eller en fjärdedel om avgiften i det 
enskilda fallet är oproportionerlig. Prövning ska göras om i det enskilda fallet går att sätta 
ned avgiften och 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.  

Som exempel på fall där överträdelsen kan anses vara av mindre allvarlig art anges bl.a. att 
överträdelsen har en formell karaktär, se prop. 2012/13:104 s. 9 ff. Det kan inte uteslutas att 
byggsanktionsavgift är en sådan sanktion av straffrättslig karaktär och att hänsyn därför 
måste tas till den så kallade oskuldspresumtionen. Härav följer bl.a. att den enskilde inte får 
åläggas en orimlig bevisbörda för att undgå avgift och att det måste finnas utrymme för en 
inte alltför restriktiv prövning av befrielsegrunderna i varje enskilt fall, se prop. 2009/10:170 
del 1 s. 346. 

Enligt de fotografier som inkom 2021-09-06 syns det att det står fordon inne i byggnaden. 
Handläggande byggnadsinspektör frågade kontrollansvarig under telefonsamtalet 2021-09-
13 om byggherren hade tagit byggnaderna i bruk och påbörjat bilförsäljning, varpå den 
kontrollansvarige svarade Ja. Därmed öppnade tillsynsmyndigheten ett tillsynsärende. 

Huvuddelen av de handlingar enligt startbeskedet i bygglovsärendet som krävdes för ett 
interimistiskt slutbesked hade inkommit mellan datumen 2021-06-28 till och med 2021-09-06. 
Verifierad kontrollplan hade inkommit samt kontrollansvariges utlåtande. Inga avvikelser 
redovisades i verifierad kontrollplan eller kontrollansvariges utlåtande. Därmed ska 
byggnaden betraktas vid tillfället som säker att ta i bruk.  

Bygg- och miljönämnden prövade om interimistiskt slutbesked 2021-09-13 efter begäran av 
KA och byggherren daterat 2021-09-06. I detta fall kan överträdelsen anses vara av formell 
betydelse. Därför ska byggsanktionen sättas ned till en fjärdedel av det totala 
sanktionsbeloppet. 
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Yttrande inkom till bygg- och miljönämnden 2021-11-07 och igen som dubblett 2021-11-11 . 
Fastighetsägaren framför i huvudsak i sitt yttrande att byggnaden inte hade tagits i bruk 
innan slutbesked meddelats. Det påstås även att kontrollansvarige inte hade meddelat till 
bygg- och miljönämnden att byggnaden hade tagits i bruk.  
I tjänsteanteckning 2021-09-13 från telefonsamtal med kontrollansvarige 2021-09-13 är det 
dokumenterat i enlighet med 27§ Förvaltningslagen att kontrollansvarige meddelade att 
byggnaden hade tagits i bruk innan slutbesked samt att fotodokumentation daterat 2021-09-
09 visar att bilar för verksamheten står uppställda inne i byggnaden, ändrar yttrandet inte 
nämndens bedömning om att byggnaden tagits i bruk innan slutbesked meddelats. 
 

Bygg- och miljönämnden, BMN, gör bedömningen att:  

Byggnaden har tagits i bruk innan slutbesked eller interimistiskt slutbesked hade utfärdats. 
Därmed ska en byggsanktion tas ut. 

Bedömning har gjorts i det enskilda fallet att avgiften ska sättas ned till en fjärdedel. 

 

Beskrivning  
Bygglov och startbesked har beviljats för uppförande av handelsbyggnad på fastigheten i 
ärende BMK 2020-65. 
 
Fotografier inkom 2021-09-06 som visar att det står fordon inne i byggnaden. Handläggande 
byggnadsinspektör frågade kontrollansvarig under telefonsamtalet 2021-09-13 om 
byggherren hade tagit byggnaderna i bruk och påbörjat bilförsäljning, varpå den 
kontrollansvarige svarade Ja.  
 
Därmed öppnade tillsynsmyndigheten ett tillsynsärende. Utredning har utförts i 
tillsynsärendet för att komma till beslut enligt motiv. 
 
Kommunicering inför beslut skickades till fastighetsägaren 2021-09-21. 
 
Yttrande från fastighetsägaren inkom 2021-11-07. 
 
Yttrande 
Fastighetsägaren framför i huvudsak i sitt yttrande att byggnaden inte hade tagits i bruk 
innan slutbesked meddelats. Det påstås även att kontrollansvarige inte hade meddelat till 
bygg- och miljönämnden att byggnaden hade tagits i bruk. 
 
Upplysningar 
Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst 50 prisbasbelopp enligt 9 
kap. 2§ PBF. 
 
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 
Typ       ..........................................   Inkommen 
Sammanställning av area i plan   2021-09-15 
Sanktionsberäkning   2021-09-15 
Tjänsteanteckning   2021-09-13 
Fotografier   2021-09-09 
 
Beslutet delges med besvärshänvisning och mottagningsbevis 
Fastighetsägare 
 
 

 

Daniel Lindqvist 

Kommundirektör 

Bilagor  
Bilaga 1 – Underlag för beslut 
Bilaga 2 – Yttrande 
Bilaga 3 - 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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Handläggare 
Edvin Johansson 
Förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse 
2021-11-23 

Diarienummer 
BMN-2021/289 

   

 

Bygg- och miljönämnden 

Ansökan om investeringsmedel från kommunstyrelsen ofördelade 
investeringsmedel 2022 för ett verksamhetssystem till byggenheten 

 
Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 

2. Kommunstyrelsen beviljar bygg- och miljönämnden 500 tusen kronor i investeringsmedel 
från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för införandet av ett 
verksamhetssystem 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Byggenheten som är verksam under Bygg- och miljönämnden har under 2021 upphandlat ett 
verksamhetssystem som ska ersätta det nuvarande verksamhetssystemet. För 
verksamhetsåret 2021 är Bygg- och miljönämnden beviljade investeringsmedel för detta 
projekt men tidplanen har blivit förskjuten och implementeringen kommer ske under våren 
2022. Eftersom investeringsplanerna som beslutas i Mål och budget är årliga behöver bygg- 
och miljönämnden ansöka om finansiering för projektet under 2022.  
 
Bakgrund 
Avtalet för det nuvarande verksamhetssystemet som byggenheten, Kart- och GIS och samt 
planenheten nyttjar har löpt ut och det föranleder att ett nytt verksamhetssystem har 
upphandlats. Upphandlingen har genomförts under 2021 och är klar men själva införandet av 
systemet pågår och kommer inte slutföras förrän under 2022. I mål och budget som beslutas 
av kommunfullmäktige fastställs även nämndernas investeringsplaner och dessa innefattar 
en årlig investeringsutgift för nämnderna. För verksamhetsåret 2021 är bygg- och 
miljönämnden beviljade 4 000 tusen kronor, varav ett nytt verksamhetssystem är en del. 
Eftersom tidsplanen nu har blivit förskjuten och införandet kommer ske 2022 behöver bygg- 
och miljönämnden ansöka om investeringsmedel för projektet.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Införandet av ett nytt verksamhetssystem kommer medföra kapitaltjänstkostnader och 
licenskostnader. De årliga kostnaderna kommer att fördelas mellan enheterna som nyttjar 
verksamhetssystem, vilket är byggenheten, Kart- och GIS samt planenheten. Den årliga 
kostnaden bedöms uppgå till ca 330 tusen kronor, varav kapitaltjänstkostnaderna utgör 85 
tusen kronor. De årliga kostnaderna bedöms rymmas inom befintlig budgetram.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-23 
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
 

 
 
 
 

 

Daniel Lindqvist  Dan-Erik Pettersson 

Kommundirektör  Ekonomichef   
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Ärendet handlar om medel för genomförande av investering, vilket inte bedöms påverka 
barn. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 



 § 142 Ekonomisk uppföljning per oktober för Bygg- och Miljönämnden 2021  - BMN-2021/4-12 Ekonomisk uppföljning per oktober för Bygg- och Miljönämnden 2021  : Tjänsteutlåtande 2021-11-09

Sida 1 av 3 

   
 

  

Handläggare 
Edvin Johansson 
Förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse 
2021-11-09 

Diarienummer 
BMN-2021/4 

   

 

Bygg- och miljönämnden 

Ekonomisk uppföljning per oktober för Bygg- och Miljönämnden 
2021  

 
Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per sista oktober 2021. 

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämndens nettokostnad för 2021 prognostiseras per oktober att uppgå till 
9 919 tusen kronor, vilket är en ökning med 174 tusen kronor jämfört med prognosen i 
delårsbokslutet. Avvikelsen för 2021 förväntas bli ett överskott på 121 tusen kronor för 2021. 
Stadsbyggnad prognostiseras med ett överskott på 1 401 tusen kronor, vilket är en 
förbättring jämfört med 450 tusen kronor mot föregående prognos. Miljö- och hälsoskydds 
förväntade avvikelse är -1 300 tusen kronor, vilket är en försämring med 600 tusen kronor 
mot föregående prognos. Nämndens övriga verksamheter prognostiseras fortsatt med 
mindre eller ingen avvikelser. Den prognostiserade investeringsutgiften uppgår till 500 tusen 
kronor vilket är 500 tusen kronor lägre än förgående prognos, detta till följd av införandet av 
nytt verksamhetssystem förväntas bli framskjutet till 2022.   
 
Bakgrund 
I den av kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2021 fastställdes uppföljningsplanen 
för 2021. I uppföljningsplanen uppdras bygg- och miljönämnden att motta ekonomisk 
uppföljning sex gånger under 2021 med start per februari och sista uppföljning per oktober. 
Uppföljningstillfällena innefattar även ett delårsbokslut per augusti. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Miljö- och hälsoskydds nettokostnad prognostiseras att uppgå till 4 526 tusen kronor och 
förväntas redovisa en budgetavvikelse på -1 300 tusen kronor. Jämfört med prognosen i 
delårsbokslutet är oktoberprognosen en försämring med 600 tusen kronor till följd av att i 
denna prognos räknar verksamheten med högre lönekostnader under slutet av året. 
Verksamhetens kostnader förväntas uppgå till 6 931 tusen kronor och det är 6,6% lägre än 
utfallet för 2020. Främsta anledningen till de minskade kostnaderna är lägre lönekostnader. 
Verksamhetens intäkter prognostiseras uppgå till 2 405 tusen kronor och det är i samma nivå 
som utfallet för 2020. En intäktsnivå på 2 405 tusen kronor motsvarar en 
självfinansieringsgrad på 35%, det vill säga verksamhetens externa intäkter täcker 35% av 
verksamhetens totala kostnader. Verksamhetens negativa budgetavvikelse grundar sig i att 
intäktsnivån inte är tillräcklig så att den tillsammans med anslaget täcker verksamhetens 
kostnader. Under året har verksamheten erhållit 706 tusen kronor för intäktsbortfall till följd 
av insatser för näringslivet på grund av pandemin. För att verksamheten skulle nå en 
ekonomi i balans 2021 skulle intäkterna behöva uppgå till 3 700 tusen kronor.  
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Verksamheten stadsbyggnad, vilken innefattar byggenheten och Kart- och GIS, 
prognostiseras med en budgetavvikelse per sista december på 1 401 tusen kronor. 
Prognostiserade budgetavvikelsen för byggenheten uppgår till 1 601 tusen kronor och för 
Kart- och GIS -200 tusen kronor. Underskottet för Kart- och GIS beror på högre avvikande 
konsultkostnader. Främsta anledningen till stadsbyggnads överskott och även förklaringen till 
förändringen av prognosen är att byggenhetens intäkter förväntas uppgå till 6 200 tusen 
kronor. Totalt förväntas intäkterna för stadsbyggnad 2021 att uppgå till 6 800 tusen kronor 
och utfallet per sista oktober är 5 995 tusen kronor. Således förväntas intäkterna avmattas 
under årets sista kvartal. Stadsbyggnads nettokostnad prognostiseras uppgå 3 689 tusen 
kronor och verksamhetens kostnader förväntas uppgå till 10 492 tusen kronor vilket är 6,7% 
lägre än utfallet 2020. Lägre konsultkostnader för Kart- och GIS är den främsta förklaringen 
till de lägre kostnaderna mellan åren. Nämnden övriga verksamheter prognostiseras med 
inga eller mindre avvikelser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-09 
Nettokostnadsuppställning per oktober 2021-11-09 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
 

 
 
 
 

 

Daniel Lindqvist Dan-Erik Pettersson 

Kommundirektör Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

Beslutet kring ekonomisk uppföljning handlar om att bygg- och miljönämnden mottar 

rapporten. Ett negativt prognostiserat resultat ska leda till att en handlingsplan för ekonomi i 

balans tas fram. En handlingsplan kan påverka barn, men det gäller inte detta 

ärende. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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DRIFTBUDGET 

Nettokostnad i tkr Utfall 2020

Tillägg / 

avdrag Utfall per okt

Avvikelse 

okt

Avvikelse 

delår

Bygg- och miljönämnd

 Nämndkostnader 1 199 1 208 971 1 208 0 0

 Stadsbyggnad 5 406 5 187 -98 2 417 3 689 1 401 951

 Trafikplanering 254 270 204 250 20 20

 Serveringstillstånd -11 58 188 233 246 0 0

 Miljö- och hälsoskydd 4 615 2 520 706 3 730 4 526 -1 300 -700

 Effektiviseringsbeting - 0,5% 0 -98 98 0 0 0 0

Summa Bygg- och miljönämnd 11 464 9 145 894 7 556 9 919 121 271

Investeringsuppföljning
KF investeringsram 

2021

Tillägg 

investeringsram 

2021

Utgift 

investering 

10 mån

Prognos 

investeringsutgift 

2021

Prognos avvikelse 

investering 2021

Stadsbyggnad 3 500 0 287 500 3 000

Digitalisering - innovation 500 0 0 0 500

Summering 4 000 0 287 500 3 500

Budget

2021

Prognos 

nettokostnad
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Handläggare 
Karin Allard 
Verksamhetscontroller 

Tjänsteskrivelse 
2021-11-30 

Diarienummer 
BMN-2021/246 

   

 

Bygg- och miljönämnden 

Intern kontrollplan 2022 för bygg- och miljönämnden  

 
Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden antar intern kontrollplan för nämndens verksamheter för 2022. 

2. Den interna kontrollplanen anmäls till Kommunstyrelsen.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fem kommunövergripande interna kontroller genomförs för alla nämnder/styrelser med 
separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, upphandling/inköp, bisysslor, 
ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut.  
De nämndspecifika kontrollområdena som föreslås för 2022 är: Tillräckliga resurser och 
kompetens och Efterlevnad av beslutade policys och detaljplaner.   
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.  
Intern kontrollplanen är baserad på en riskanalys utförd av bygg- och miljönämndens 
presidium i samarbete med förvaltningen. 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-30 

Intern kontrollplan 2022 för bygg- och miljönämnden. 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten  
Handläggaren  
 
 
 
Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef  
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Bygg- och miljönämndens intern kontrollplan syftar till att säkerställa ändamålsenlighet, 
kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, att lagar, regler och 
beslut efterlevs och att allvarliga brister upptäcks. Beslutet om att godkänna bygg-och 
miljönämndens interna kontrollplan bedöms inte påverka barn på ett direkt sätt, utan handlar 
om att vidmakthålla ett fungerande intern kontrollsystem och i förlängningen bidra till en hög 
kvalitet i verksamheterna. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Handläggare 
Karin Allard 
Liza Larsén Ogden  
Verksamhetscontroller 

Tjänsteskrivelse 
2021-11-19 

Diarienummer 
BMN-2021/286 

   

 

Bygg- och miljönämnden 

Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden 2021 

 
Förslag till beslut 
 

1. Bygg- och miljönämnden tar emot rapporten gällande uppföljning av fem 
övergripande internkontrollområden för 2021. 

2. Bygg- och miljönämnden bedömer att utförda kontroller av de fem övergripande 
kontrollområdena i 2021 års intern kontrollplan i tillräcklig hög grad har utrett 
omständigheterna inom aktuellt kontrollområde.  

3. Bygg- och miljönämnden tar emot, utreder och hanterar identifierade åtgärdspunkter 
och/ eller utvecklingsområden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för intern kontroll ska kommunstyrelsen 
och nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på 
ett tillfredsställande sätt.  
 
Under 2021 identifierades fem kommunövergripande interna kontroller som genomförts för 
samtliga nämnder/styrelser med separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, 
upphandling/inköp, bisysslor, ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut. 
 
I rapporten av de fem kommunövergripande kontrollområdena framkom utvecklingsområden 
och åtgärdspunkter, vilka redovisas i rapporten under respektive uppföljning. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Rapport Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden, redovisade för bygg- och 
miljönämnden. 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
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Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef  
 

 

Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Uppföljningen de fem övergripande kontrollområdena enligt intern kontrollplanen för 2021 
syftar till att visa hur förvaltningen arbetar med dessa områden. Beslutet om att godkänna 
uppföljningen bedöms dock inte påverka barn på ett direkt sätt, utan handlar snarare om 
att vidmakthålla ett fungerande internkontrollsystem och i förlängningen bidra till en hög 
kvalitet i verksamheterna.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 
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Uppföljning av 
kommunövergripande 
kontrollområden 2021, 
redovisade för Bygg- och 
miljönämnden 

 

 

Uppföljning inom nämndens interna kontrollplan för 2021 

BMN-2021/286 
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Anmälan av delegationsbeslut  
 

Inledning  
Inför framtagandet av bygg- och miljönämnden interna kontrollplan för 2021 identifierades fem 

kommunövergripande områden, varav Anmälan av delegationsbeslut var ett. Risken för 

delegationsbeslut är att beslut inte fattas inom ramen för gällande delegationsordning. Med anledning 

av det har denna uppföljning av nämndens anmälan av delegationsbeslut genomförts.  

 

Kontrollmoment: Uppföljning av nämndens delegationsordning och kontroll av inkomna 

delegationslistor under utvald period.  

 

Bakgrund  
Former för beslut i kommuner är reglerat i kommunallagens kapitel 6 paragraferna 33-37. Beslut kan 

fattas i nämnd eller på delegation. Delegation innebär att nämnden har delegerat till annan att fatta 

beslut i nämndens namn och med nämndens ansvar för beslutet. Nämnden kan delegera till utskott, 

ledamot, ersättare eller till anställd inom förvaltningen att fatta beslut på nämndens vägnar. 

Delegationsbesluten får normalt omedelbart rättslig verkan. För att ett beslut skall vinna laga kraft 

krävs dock att de anmäls på nämnden. Syftet med anmälan är att delegationsbesluten skall redovisas i 

nämndens protokoll och därmed ”offentliggöras” så att medborgare kan ta del av besluten. Invånaren 

har därmed en möjlighet att laglighetspröva det fattade beslutet.  

 

Metod  
Vid två tillfällen har registraturen genomfört stickprov från verksamhetssystem och diariet. 

Stickproven är ärendetyper där det finns beslut som fattas på delegation. Besluten har jämförts mot 

delegationslistor och kontroll har varit huruvida besluten anmälts till nämnd, om det är gjort inom 

skälig tid samt om delegationspunkten är hänvisad i beslutet.  

Kontrollen under 2020 innehöll tre stickprovstillfällen. Efter utvärdering av denna kontroll bedömdes 

två stickprovstillfällen per år vara tillräckligt för att få en bild av hur delegationsbesluten hanteras. 

 
Resultat  
 

Nämnd 

 

Antal 

stickprov 

 

Antal ärenden 

anmält till nämnd 

 

Antal ärenden anmält 

till nämnd i skälig tid 

 

Antal hänvisningar till 

delegationspunkt i beslut 

BMN- maj 6 6 6 0 

BMN- sep 4 4 4 0 

 

För bygg- och miljönämnden granskades sex stycken stickprov för maj, och fyra stycken för 

september. Vid båda stickprovstillfällena var besluten anmälda till nämnd och i skälig tid men vid 

samtliga tillfällen saknades hänvisning till delegationspunkten i besluten, vilket är en avvikelse.  

 

Analys och slutsatser  
Hanteringen av beslut fattade med stöd av nämndens delegationsordning bedöms fungera 

tillfredsställande och har förbättrats sedan tidigare kontroll.  

 

Åtgärdspunkter och utvecklingsområden  
Beskrivningen hur delegationsbeslut anmäls bör fortsatt tydliggöras för respektive nämnd. Kontoret 

bör se över sina rutiner för hur delegationsbeslut utformas samt att hänvisning till delegationspunkt 

finns med. 
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Arbetsmiljö  
 

Inledning  
Inför framtagandet av bygg- och miljönämndens interna kontrollplan 2021 bedömdes att risken var 

hög för att brister i arbetsmiljön påverkar medarbetare och kvaliteten i verksamheten. En icke 

välfungerande arbetsmiljö kan leda till stress, samt hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Med 

anledning av det skulle denna uppföljning av arbetsmiljön inom nämndens verksamheter genomföras.  

 

Kontrollmoment: Att kommunens arbetsmiljöpolicy, checklistor och rutiner inom systematiskt 

arbetsmiljöarbete används/efterlevs. 

 
Bakgrund 
Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen på arbetsgivaren. I Knivsta kommun har 

Kommunstyrelsen delegerat ansvaret till fyra olika nivåer, från kommundirektör till biträdande 

enhetschef/biträdande rektor med flera. Arbetsmiljöansvaret som delegeras till dessa nivåers 

respektive ansvarsområden följer av arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter.1 

 

Knivsta kommun arbetar systematisk, både proaktivt och reaktivt, med arbetsmiljöfrågor. Det 

förebyggande arbetet sker främst via dialog och skapandet av goda relationer på arbetsplatsen. Det 

reaktiva arbetsmiljöarbetet handlar om rehabilitering och att återställa hälsa, för att möjliggöra 

återgång till en hälsosam arbetsmiljö. I syfte att stödja cheferna i deras uppdrag utges varje år en så 

kallad Arbetsmiljöalmanacka (numera digitalt via Chefsportalen från 2021) där exempelvis 

utbildningsinsatser och tips inför lämpliga områden att ta upp vid arbetsplatsträffar finns. Övriga 

insatser som stödjer kommunen i det systematiska arbetsmiljöarbetet är Rehabiliteringsverktyget 

ADATO2, KIA3, Arbetsmiljöfonden4 och MedarbetarPulsen.5 

 

Resultat  
Ingen uppföljning inom detta kontrollmoment har genomförts under 2021 på grund av brist på 

resurser. 

 
Utveckling av arbetsmiljöuppföljningen fortskrider och har intensifierats under 2021 med 

förberedelser för att under 2022 ge förutsättningar till att implementera arbetsmiljömodulen i det 

gemensamma verksamhetssystemet Stratsys. Detta medför att vi från och med 2021 på helårsbasis och 

därefter löpande i förhållande till den under hösten 2021 fastställda årsplanen för kommunens 

skyddskommittéer, kommer få en förbättrad kvalité på underlag gällande arbetsmiljöuppföljning från 

såväl lokal som central nivå. Årsplanen innehåller olika uppföljningsmoment knutet till olika delar av 

året. Rapporter framställs för de olika momenten inom Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) och 

kommer framgent även utgöra underlag för internkontroll av Arbetsmiljö.  

 

Innehållet i kommande uppföljningar kommer att vara: 

- den löpande och även årliga uppföljningen av Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM), vilket 

innehåller information och analys av såväl sjukfrånvaro som Olycksfall och Tillbud 

                                                           
1 HR-kontorets dokument Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter med åtföljande arbetsmiljöansvar – nivå 1- 4, 

daterat 2019-05-06, se arbetsmiljöförordningen (1977:1166), arbetsmiljölagen (1977:1160) och 

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete för mer information om 

arbetsmiljöansvaret. 
2 Genom rehabiliteringsverktyget ADATO får chefer en signal när en medarbetare har tre sjuktillfällen under den 

senaste sexmånadersperioden, vilket ger signal om att ett Omtankessamtal ska hållas för att förebygga ohälsa och 

sjukskrivningar. 
3 KIA är kommunens webbaserade system för att anmäla och hantera tillbud, olyckor, skador och risker i 

arbetsmiljön. 
4 Arbetsmiljöfonden är en form av ”intern försäkring”, där ekonomiska medel sätts av för åtgärder inom 

hälsoområdet. 
5 Knivsta kommun Personalbokslut 2019. 
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- skyddsronder inkluderande åtgärder och handlingsplaner 

- riskbedömningar 

 

Ovan uppföljningar kommer att utgöra ingång i kommande internkontrollrapporter inom 

arbetsmiljöområdet på såväl verksamhetsnivå som upp till aggregerade nivåer/nämnder och 

Kommunfullmäktige. 

 

 

  



 § 144 Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden 2021 - BMN-2021/286-1 Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden 2021 : Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden 2021 -BMN

 

   

5 

 

Bisysslor 
 

Inledning  
Inför framtagandet av bygg- och miljönämndens interna kontrollplan 2021 bedömdes att risken var 

hög för att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i Knivsta kommun. Konkurrerande 

verksamhet mellan kommunen och medarbetaren kan leda till förtroendeskada och i förlängningen till 

uteblivna intäkter. Med anledning av det skulle denna uppföljning av nämndens kontroll av bisysslor 

genomföras.  

 

Kontrollområde: Kontroll över anställdas bisysslor samt efterlevnad av regelverk och rutiner 

kopplade till bisysslor.  

 

Bakgrund 
En bisyssla kan innebära att någon extraarbetar i en annan anställning, utövar uppdrag eller 

bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Även ett extraarbete, för 

huvudarbetsgivaren, kan vara en bisyssla. En bisyssla behöver inte innebära en ekonomisk 

ersättning. Aktiviteter tillhörande privatlivet som att sköta sina och familjens intressen och privata 

angelägenheter samt utöva en hobby räknas inte som bisyssla. Bestämmelserna om bisysslor finns 

i Allmänna Bestämmelser (AB)8§ a-c och Lagen om offentlig anställning (LOA) 7-7c §.67 

För medarbetare i en kommun gäller som huvudregel att bisysslor är tillåtna. Medarbetarna i 

kommuner är fria att ha en bisyssla så länge den inte är konkurrerande, arbetshindrande eller 

förtroendeskadlig. Generella förbud mot bisyssla är därför inte tillåtna. Förtroendeuppdrag inom 

fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla enligt AB.8 

Förtroendeuppdrag kan däremot utgöra bisyssla enligt LOA. För medarbetare i kommunalt 

aktiebolag anslutet till Sobona (tidigare Pacta) gäller inte reglerna om förtroendeskadlig bisyssla i 

LOA. Där gäller istället att bisysslan inte får påverka medarbetarens handläggning av ärenden i 

sitt arbete hos arbetsgivaren, enligt bestämmelserna i AB §8 c. Arbetsgivare har ingen skyldighet 

att fatta beslut om godkända bisysslor enligt varken LOA eller AB. Arbetsgivaren ska känna till 

att medarbetaren har en bisyssla. Kännedomen ska vara tillräcklig för att kunna bedöma bisysslan 

och förbjuda den om det krävs. Förbud om bisyssla enligt AB ska förhandlas ska 

enligt Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) §§ 11‐14.9 

En utblick mot kommuner i Sverige visar att flera kommuner antagit riktlinjer för hur frågan om 

bisysslor ska hanteras i kommunen. Det gäller både de rent arbetsrättsliga frågorna, samt frågor 

om kontroll i förhållande till upphandling, för att motverka jäv, korruption och förtroendeskada.10 

I en rapport från Statskontoret, framgår att bisysslor är vanligt förekommande bland 

offentliganställda, företeelsen är lite studerad och utvecklingen inom den offentliga verksamheten 

har bidragit till att risken för förtroendeskadliga bisysslor har ökat.11 Det finns också uppgifter som 

tyder på att det inte alltid är tydligt vad som gäller angående bisysslor i kommunala bolag, också 

då bestämmelserna skiljer sig åt beroende på om den anställde arbetar i kommun, eller i 

kommunalt bolag.12 

 
Resultat  
Ingen uppföljning inom detta kontrollmoment har genomförts under 2021 på grund av brist på 

resurser. 

                                                           
6 Allmänna bestämmelser lydelse från och med 1 november 2020 
7 Lag (1994:260) om offentlig anställning (för denna text är det 2§ och 7-7 c§ som är relevanta). 
8 Allmänna bestämmelser lydelse från och med 1 november 2020 
9 Sveriges kommuner och landsting cirkulär 17:50. 
10 Se exempel Ulricehamn Riktlinjer för bisysslor och jäv KF2018:0426 och Umeå Riktlinjer för bisysslor 

20181219 antagna av personalnämnden. 
11 Offentligt anställdas bisysslor - En studie av hanteringen av bisysslor i myndigheter, kommuner och regioner. 

S10. 
12 Offentligt anställdas bisysslor-En studie av hanteringen av bisysslor i myndigheter, kommuner och regioner. 

S55. 
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Analys och slutsatser  
Varje chef har i uppdrag att årligen tillsammans med sin medarbetare i samband med 

Medarbetardialogen ta upp frågan huruvida bisyssla föreligger. Frågeställningen är särskilt adresserad 

att tas upp minst vid detta tillfälle. Under 2021 har ingen enkät skickats ut för att säkerställa att detta 

skett. Tidigare års undersökningar visar att detta sker, vilket medverkar till bedömningen att det inte 

föreligger någon brist i hanteringen.  
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Ekonomisk förvaltning 
 

Inledning 
Inför framtagandet av bygg- och miljönämndens interna kontrollplan för 2021 identifierades fem 

kommunövergripande områden, varav Ekonomisk förvaltning var ett. Risken för den ekonomiska 

förvaltningen inte fungerar bedöms som möjlig medan konsekvenserna kan bli allvarliga. Med 

anledning av det har denna uppföljning av nämndens ekonomiska förvaltning genomförts. 

 

Kontrollmoment: att kontrollera korrekt attest vid representation, att utgifter konterat på 

investeringsprojekt överensstämmer med investeringsriktlinjer samt korrekt kontering. 

 

Bakgrund 
Risker inom detta kontrollområde avser främst brister inom ekonomiadministrationen. Uppföljningen 

fokuserar framförallt på ekonomisk skada, förtroende skada och att ej tillförlitlig redovisning kan leda 

till att beslut fattas på felaktiga grunder.  

I kommunallagen beskrivs att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och 

fullmäktige ska besluta kring riktlinjer för detta. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för 

kvalitetsutveckling i verksamheterna. 

 

Metod 
Stickprov genomfördes slumpmässigt av fakturor sorterat på datum för respektive nämnd. 

 

Resultat 

Kontroll Antal stickprov Bygg- och miljönämnden 

Korrekt attest vid representation 1 Ingen avvikelse 

Kontering investeringsprojekt 1 Mindre avvikelse 

Rätt kontering 2 Ingen avvikelse 

 

Analys och slutsatser 
För bygg- och miljönämndens verksamheter återfanns en mindre avvikelse under granskningen, vilket 

är åtgärdat. I helhet bedöms hanteringen av ovan kontrollmoment fungera tillfredsställande.  

 

Åtgärdspunkter och utvecklingsområden 
Ett utvecklingsområde har identifierats: Bygg- och miljönämndens verksamheter behöver arbeta med 

att säkerställa att rätt typ av fakturor konteras som investering och att dessa uppfyller kraven genom 

lag och kommunens styrdokument.  
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Upphandling och inköp  
 

Inledning  
Inför framtagandet av Bygg- och miljönämndens interna kontrollplan 2021 bedömdes att risken var 

hög för att inköp och upphandlingar inte genomförs enligt ingångna avtal och kommunens 

styrdokument. Risken är då att kommunen bryter mot lagen om offentlig upphandling (LOU)13 och att 

kommunen tvingas betala upphandlingsskadeavgift och tappar förtroende mot allmänheten, samt att 

kommunen bryter mot ingångna avtal och tvingas betala skadestånd och tappar förtroende i sina 

relationer med leverantörer. Med anledning av det har denna uppföljning av nämndens arbete med 

upphandling och inköp genomförts.  

 

Kontrollmoment: Kontroll av avtalstrohet och efterlevnad av kommunens riktlinjer.  

 

Bakgrund  
Knivsta kommun måste som offentlig myndighet på bästa sätt tillvarata konkurrensen på marknaden 

och hushålla med skattemedlen och ska därför följa gällande regler för offentlig upphandling vid 

inköp. Upphandling inom den offentliga sektorn regleras främst av lagen om offentlig upphandling 

(LOU)14, lagen om valfrihetssystem (LOV)15, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna 

(LUF)16 samt lagen om upphandling av koncessioner.17 Grundläggande principer för offentlig 

upphandling är ickediskriminering, likabehandling, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och 

transparens.  

 

Alla varor och tjänster som införskaffas mot ekonomisk ersättning är så kallade inköp. Inköp kan 

antingen göras genom offentlig upphandling eller genom avrop på ett ramavtal. Ett ramavtal är en 

överenskommelse som fastställer ramarna för kommande inköp. Ramavtal ska upphandlas enligt 

LOU. När behov av inköp uppkommer ska det först kontrolleras om kommunen har ett gällande 

ramavtal som kan tillgodose behovet. Om detta finns ska inköpet göras genom avrop på ramavtalet för 

att kommunen ska leva upp till avtalstrohet.  

 

Om det saknas ett ramavtal ska en upphandling genomföras. Det finns flera olika 

upphandlingsförfaranden. Vilket förfarande som kan användas beror på avtalets värde samt på vilken 

typ av tjänst som ska upphandlas. De så kallade Tröskelvärdena är de beloppsgränser som avgör vilket 

upphandlingsförfarande som är lämpligt. Tröskelvärdena ändras kontinuerligt.18 

 

Inköp och upphandling ska också utföras i enlighet med kommunens styrdokument. De viktigaste 

styrdokumenten inom området är Inköps- och upphandlingspolicy, Riktlinjer för inköp och 

upphandling, Riktlinjer för direktupphandling, samt Riktlinjer för upphandling av livsmedel. Enligt 

riktlinjerna ska kommunen sträva efter att ställa så långtgående krav som möjligt för att främja social 

rättvisa och minska negativ miljöpåverkan, i sina upphandlingar. 

 

Det är varje verksamhets skyldighet att genomföra upphandlingar och avrop på ramavtal enligt LOU, 

samt i enlighet med kommunens styrdokument inom området. Det är viktigt att kommunen följer 

gällande regler. Konsekvenserna om vi inte gör det kan bli kostsamma, dels på grund av högre priser 

men också på grund av att kommunen kan bli skadeståndsskyldig, samt tappar förtroende gentemot en 

leverantör som gått miste om en försäljning. Mot bakgrund av detta har den här uppföljningen av 

varsamhetens arbete med upphandling och inköp genomförts.  

 

                                                           
13 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 
14 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 
15 Lag (2008:962) om valfrihetssystem. 
16 Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. 
17 Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner. 
18 Aktuella tröskelvärden finns i Svensk Författningssamling och publiceras på bland annat Konkurrensverkets 

webbplats. 
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Metod  
Stickprov har utförts på inkomna fakturor i kommunens ekonomisystem Agresso och dessa har 

analyserats. Urvalet har skett efter fakturornas storlek, där sammanlagt 10 fakturor över 50 tkr som 

inkommit det gångna året19 har granskats. Det som analyserats är om kraven är uppfyllda enligt lag 

eller kommunens styrdokument, alternativt genom avtalstrohet.  

 

Resultat  (resultat år 2020 i parentes) 

 
 
Analys och slutsatser  
Av de 10 granskade fakturorna uppfyller alla 10 kraven för inköp eller upphandling genom 

avtalstrohet. 

 

Åtgärdspunkter och utvecklingsområden  
Inga utvecklingsområde har identifierats.  

 

 
 

                                                           
19 För att granska ett helt år används som kontrollperioden sep 2020 till augusti 2021 
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Bygg- och miljönämndens sammanträde 

Yttrande till Mark- och miljööverdomstolens mål P 10296-21 

 
Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden lämnar nedanstående yttrande till mark- och 

miljööverdomstolens prövning av beslut. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Mark- och miljööverdomstolen har förelagt Bygg- och miljönämnden att senast 2021-11-10 
lämna in ett skriftligt yttrande på överklagan i Mål P 10296-21. 
 
Bygg- och miljönämnden har beviljats anstånd att lämna in sitt yttrande senast 2021-12-22. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2020-06-16 om beviljat lov för nybyggnad av upplag 
(återvinningsanläggning) på fastigheten Hjälmsta 3:3, ärende BMK 2020-92. Beslutet 
överklagades till länsstyrelsen som i sitt beslut 2020-11-18 upphävde Bygg- och 
miljönämndens beslut med motiveringen att prövningen borde ha föregåtts av 
detaljplaneläggning av området. Beslutet överklagades vidare till mark- och miljödomstolen 
som avslog överklagandet. Sökande har därefter överklagat mark- och miljödomstolens 
beslut som nu fått prövningstillstånd av mark- och miljööverdomstolen. Mark- och 
miljödomstolen har förelagt Bygg- och miljönämnden att yttra sig över överklagandet.  
 
Yttrande 
Både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen har i sina beslut tagit ställning att åtgärden 
kan utgör en betydande miljöpåverkan och att åtgärden inte kan prövas inom ramen för 
bygglov. Bygg- och miljönämnden ser inget skäl att ifrågasätta detta och att prövningen 
skulle föregåtts av detaljplaneläggning. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-22 
Mark- och miljööverdomstolens föreläggande inkl. överklagandet 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Mark- och miljööverdomstolen 
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Daniel Lindqvist 

Kommundirektör 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Birger Jarls Torg 16 måndag–fredag Box 2290 svea.hovratt@dom.se 

Telefon 09:00–16:30 103 17 Stockholm Webbplats 

08-561 670 00 

08-561 675 50 

www.svea.se 

 

 Bygg- och miljönämnden i 
Knivsta kommun 
 
 
 

 

 
Parter: Östuna T & ÅV AB ./.  Bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun m.fl. 
Målet gäller: bygglov för nybyggnad av återvinningsanläggning på fastigheten Hjälmsta 3:3 i 
Knivsta kommun 
 

 
Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätts dom 2021-08-13, P 8820-20, har överklagats.  

Ni ska yttra er 

Ni ska yttra er över överklagandet. 

Mark- och miljööverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i ovanstående mål, se 
aktbilaga 6. Överklagandet i målet översänds, aktbilaga 1-4. 
 
Ni föreläggs att till Mark- och miljööverdomstolen svara på överklagandet. Av svaret ska 
framgå om ni medger eller motsätter er klagandes yrkande om ändring. Om ni motsätter 
överklagandet ska ni ange skälen för detta och de eventuella bevis ni vill åberopa. 
 
Ni ska senast den 10 november 2021 komma in med ett skriftligt yttrande över 
överklagandet. Yttrandet ska lämnas till Mark- och miljööverdomstolen. 
 
Ger ni inte in något svar inom den angivna tiden kan målet ändå komma att avgöras i 
befintligt skick. 
  
När ni skickar in yttrandet 
Uppge namn, målnummer P 10296-21  

Skicka gärna in handlingarna med e-post, helst i PDF-format. De behöver då inte lämnas på 
annat sätt. För högre säkerhet än vanlig e-post, använd www.domstol.se/kontaktformular. 
För handlingar som ska signeras, använd istället www.domstol.se/digitalhandling. 

Har ni frågor? 

Allmän information finns på Mark- och miljööverdomstolens webbplats. Kontakta oss vid 
frågor. 
 
 
Anette Söderlund 
08-561 675 50 
 

Dnr BMK 2020-000092 – Ankom 2021-10-27
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Överklagande av Mark- och 
miljödomstolens dom (mål. P 8820-20) att 

avslå överklagan gällande bygglov för 
återvinningsanläggning inom Hjälmsta 3:3 

 

 

Östuna T & ÅV (bolaget) inkom den 2020-12-04 med ett överklagande av Länsstyrelsens i Uppsala 

läns beslut (från 2020-11-18) att bifalla överklagan och upphäva bygglov för återvinningsanläggning 

inom Hjälmsta 3:3 i Knivsta kommun (målnummer P 8820-20). Bolaget inkom sedan efter uppskov 

med utvecklade grunder till varför de motsätter sig Länsstyrelsens beslut. 

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt beslutade genom dom 2021-08-13 att upphäva 

Länsstyrelsen i Uppsala läns beslut i den del som avser Anders Rengarts, Pernilla Rengarts, Merja 

Rasinkangas och Hällä Kautiainens överklaganden och avvisar deras överklaganden.  

Mark- och miljödomstolen avslog i övrigt bolagets överklagan. 

Bolaget anser att denna dom är fattad på felaktiga grunder och har därför valt att överklaga den. 

 

1 YRKANDEN 

1.1 Bolaget yrkar att Mark- och miljööverdomstolen beviljar prövningstillstånd och, med ändring av 

mark- och miljödomstolens dom: 

• avvisar överklagandena från Helena Jansson och Mikael Jansson till länsstyrelsen; samt 

• fastställer Bygg- och miljönämndens i Knivsta kommun beslut 2020-06-16, § 279. 

2 GRUNDER 

Bolaget anser att:   

2.1 Mark- och miljödomstolens beslut är felaktigt. Förutsättningar för bygglov föreligger och det 

krävs inte detaljplan för att pröva åtgärden  

2.2 Klagorätt saknas för de personer vars talan bifallits. 
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3 UTVECKLING AV GRUNDER 

Bolaget har sedan tidigare utvecklat på vilka grunder det anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Detaljerade motiveringar återfinns i yttrande från 2021-01-14, vilket även biläggs denna överklagan. 

Till följd av mark- och miljödomstolens dom och utifrån angivna domskäl finner bolaget det 

nödvändigt att förtydliga sin åsikt gällande klagorätt och behovet av att pröva åtgärden genom 

detaljplan. 

3.1 KLAGORÄTT 
Helena Janssons och Mikael Janssons fastighet är belägen ca 300 meter söder om den planerade 

verksamheten och gränsar inte direkt till bygglovsfastigheten. Deras fastighet är förvisso belägen 

invid väg 273 söderut i förhållande till den planerade verksamheten, dvs. den vägsträcka som de 

huvudsakliga transporterna till och från verksamheten kommer att ske. Väg 273 är emellertid redan 

idag anpassad för tung trafik och den nu sökta verksamheten kommer inte att medföra någon större 

skillnad vad gäller buller eller olägenhet från transporter.  

Den utredning som vidtagits avseende trafikalstring ger vid handen att väg 273 idag trafikeras av ca 

2200 transporter per dag, varav ca 200 av dessa utgörs av tunga transporter. Den verksamhet som 

bolaget planerar kommer endast att generera ca 45 transportrörelser per dag längs med väg 273, 

vilket innebär en ökning av tunga transporter med 20-25 procent. Mer än 90 procent av dessa 

beräknas ta väg söderut längs med väg 273 från bygglovsfastigheten. Det bör i detta avseende 

noteras att avståndet mellan verksamhetens utfart till väg 273 och Helena Janssons och Mikael 

Janssons bostad uppgår till omkring 300 meter. Det är alltså inte fråga om någon särskild störning 

som blir aktuell till följd av acceleration eller inbromsning. 

Helena Janssons och Mikael Janssons fastighet åtskiljs från den föreslagna byggnationen av skog, 

varför konstruktionen inte kommer vara synlig från deras fastighet. Den utförda bullerutredningen 

visar vidare att gällande bullerriktvärden kommer innehållas vid deras fastighet även vid full framtida 

drift av återvinningsverksamheten.  

Helena Jansson och Mikael Jansson är inte rågrannar. De kan inte heller anses särskilt berörda med 

anledning av störning från trafik, buller eller visuella intryck. Något annat skäl för att de ska ha 

klagorätt har inte framkommit. Deras överklagande borde därför rätteligen ha avvisats av 

länsstyrelsen. Mark- och miljödomstolens dom ska ändras i enlighet med detta. 

 

3.2 ÅTGÄRDEN FÅR INTE EN BETYDANDE INVERKAN PÅ OMGIVNINGEN 
Mark- och miljödomstolen har funnit att det krävs planläggning med anledning av att den lovsökta 

åtgärden får betydande inverkan på omgivningen och att åtgärden inte kan prövas inom ramen för 

ett bygglov. Bolaget anser att denna bedömning är felaktig.  

Mark- och miljödomstolen har bedömt att den sökta åtgärden inte kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan, men har samtidigt angett att utredningen i målet inte utesluter att verksamheten kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan. Mark- och miljödomstolen har sedan lagt detta, 

tillsammans med att den planerade verksamheten medför ökad trafik, buller, brandrisk och 

etablering av avlopp på fastigheten till grund för bedömningen att åtgärden får en betydande 

inverkan på omgivningen.  
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3.1.1 ÅTGÄRDEN FÅR EN LITEN INVERKAN PÅ OMGIVNINGEN OCH KAN PRÖVAS I 

BYGGLOVSÄRENDET 
Det är viktigt att framhålla att byggnationen och den planerade verksamheten utformats för att inte 

medföra påverkan på vare sig våtmarker eller vattendrag. Bolaget vill förtydliga att den del av 

fastigheten som avses tas i anspråk av den planerade konstruktionen heller inte innefattar några 

värdefulla naturmiljöer.  

Den aktuella ytan innefattar en vändplan, befintlig enskild väg samt ungskog/sly i det omgivande 

skogsområdets utkanter. Tidigare naturvärdesinventering inom området har påvisat högre 

naturvärden inom andra delar av fastigheten, men dessa berörs inte av den planerade 

konstruktionen, eller den verksamhet som avses bedrivas på platsen.  

Förekommande naturvärden och naturtyper inom den nu aktuella delarna av fastigheten har tidigare 

kommunicerats under ärendets gång, men för att ytterligare förtydliga dessa biläggs 

naturvärdesinventeringen som genomförts inom fastigheten. Det nu aktuella bygglovet innefattar 

konstruktioner inom områdena 2 och 3 i fastighetens norra del, där verksamhetsytans västra del 

avgränsas mot område 4 och därmed inte berör högre belägna delar inom detta område. I 

fastighetens södra del omfattar konstruktionen områdena 16, 21 samt 22. Inom område 22 har 

konstruktionen begränsats i sin utbredning mot öster och därmed anpassats på ett sådant sätt att 

det inte berör fyndet av den rödlistade orkidén jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza maculata). 

Jungfru Marie nycklar påträffades i form av ett enstaka exemplar i samband med den 

naturvärdesinventering som bolaget lät genomföra inom området. Arten finns med i den svenska 

rödlistan men anses vara livskraftig. I samband med att den påträffades eftersöktes ytterligare 

individer, men utan resultat. Bolaget har valt att anpassa verksamhetsområdets utbredning för att 

inte beröra det funna exemplaret, varför arten inte kan komma att påverkas av den föreslagna 

byggnationen. 

Samtliga berörda delar av fastigheten utgörs av relativt ung skog med hög påverkansgrad från 

skogsbruk. Områdena innefattar inte några våtmarker eller specifika naturvärdeselement. 

Förekommande skogstyp inom området är inte av det slag som normalt utgör lämpliga habitat för 

tjäder, och avsaknaden av våtmarker inom det berörda området innebär att det heller inte 

förekommer habitat som lämpar sig för salamander. 

Det saknas således lämpliga miljöer för både tjäder samt salamander inom det aktuella området. 

Bolaget har redovisat detta tidigare och åtar sig att förevisa platsen och dess egenskaper om 

domstolen så önskar.  

Utöver frågor kopplade till naturvärden har störst tyngd i domskälen lagts vid trafiken, då denna även 

ligger till grund för Helena Janssons och Mikael Janssons klagorätt.  

Här bör det förtydligas att den trafikökning som verksamheten beräknas medföra kommer ske på en 

stor statlig väg, där Trafikverket redan medgivit anslutning. Vägen utgör del av strategiskt nätverk 

med kontinuerliga volymer av tyngre transporter, samt är även del av funktionellt prioriterat vägnät. 

Vägen är därmed avsedd att hantera tyngre trafik i relativt stora volymer, vilket innebär att den 

föreslagna verksamheten är väl lokaliserad utmed en väg som avses kunna hantera just den typ av 

transporter som uppstår i samband med verksamheten. Ökningen av den tunga trafiken beräknas till 

ca 20-25 %, medan den totala trafiken ökar med ca 1 %. Detta innebär att trafikökningen inte är så 

betydande att den ändrar vägens karaktär eller egenskaper. I och med att det handlar om en större 

riksväg ska den kunna hantera trafik från verksamheter som etablerar sig längsmed den. Det är sedan 
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upp till väghållaren (Trafikverket) att bedöma om den planerade trafikökningen medför ökat 

underhållsbehov eller andra åtgärder. 

Anslutning till väg 273 sker via en enskild väg, som löper i skogsmark. Det finns redan i dagsläget en 

väg längsmed denna sträcka, varför det snarare handlar om en breddning än en nyetablering. 

Anslutning till väg 273 sker sedan på en raksträcka ca 300 m från närmsta bostadshus. Påverkan från 

trafik bedöms därmed vara kopplat till hur nära en fastighet ligger väg 273 och inte specifikt till att en 

fastighet är närmare belägen verksamhetens anslutningsväg än en annan.  

Bolaget anser därmed att trafikfrågan kan lösas på ett tillfredsställande sätt utan risk för oskälig 

störning eller risk för allmänheten, varför den inte ska utgöra grund för plankrav. 

En bullerutredning har genomförts och visar att verksamheten kan bedrivas utan att gällande 

riktvärden för industribuller överskrids vid något bostadshus. Verksamhetsutövaren har utifrån 

denna bullerutredning anpassat verksamhetens utformning, med syfte att ytterligare minska 

bullernivån vid närmsta bostad. 

Den planerade verksamheten medför i sig ingen särskilt hög brandrisk. Verksamheten kommer 

dessutom att anpassas efter synpunkter från Attunda brandkår, för att säkerställa att brännbart 

material lagras på ett säkert sätt samt att släckvatten finns tillgängligt. 

Bolaget anser inte att eventuellt behov av avlopp vid personalbaracken bör medföra krav på 

detaljplaneläggning. Detta avlopp kommer i så fall nyttjas av en mindre mängd personal (< 10 

personer) samt undantagsvis av besökande åkare. Om kommunens miljökontor finner det olämpligt 

med en öppen avloppslösning inom fastigheten kan avlopp alltid lösas genom etablering av sluten 

tank.  

Utifrån vad som redovisats ovan bedömer bolaget att åtgärden inte kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan.  

Utöver miljöpåverkan anses uttrycket “betydande inverkan på omgivningen” omfatta betydande 

inverkan på landskapsbilden eller på den arkitektoniska stadsmiljön eller på förutsättningarna för 

trafiken eller på förutsättningarna för friluftslivet. Med hänsyn till verksamhetens lokalisering är det 

endast förutsättningarna för trafiken som i någon mån påverkas i nu aktuellt fall. Denna påverkan har 

redogjorts för ovan och bedöms inte vara sådan att detaljplan är nödvändig.  

Bolaget anser således att åtgärden inte kan anses medföra en betydande inverkan på omgivningen. 

De frågor som aktualiseras i form av miljöpåverkan och förutsättningarna för trafiken är under alla 

förhållanden inte större än att de kan hanteras inom ramen för bygglovsprövningen och bolaget 

anser att miljöfrågorna gällande anläggningen i övrigt lämpligen hanteras inom ramen för en C-

anmälan. 

Det finns även i övrigt förutsättningar för att bevilja bygglov. Mark- och miljödomstolens dom ska 

ändras i enlighet med detta. 
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4 SUMMERANDE SYNPUNKTER 

Sammantaget anser bolaget att mark- och miljödomstolens beslut är fattat utifrån ett felaktigt 

underlag. Flera av de miljöaspekter som åberopas riskerar inte att påverkas till följd av den planerade 

konstruktionen eller den verksamhet som sedan avses bedrivas där. 

De konsekvenser som oundvikligen uppkommer till följd av etableringen (trafik, buller mm) kan 

hanteras så att de inte riskerar att medföra betydande miljöpåverkan.  

Vidare menar bolaget att Helena Jansson och Mikael Jansson inte bör ha klagorätt i föreliggande 

bygglovsärende till följd av det stora avståndet till den planerade konstruktionen. I och med att deras 

fastighet dessutom avgränsas av ett större skogsparti utgör de inte rågrannar, och de kan inte anses 

särskilt berörda på något annat sätt. 

Bolaget håller heller inte med om mark- och miljödomstolens argumentation att den passerande 

trafiken gör att de är särskilt berörda av verksamheten. I och med att deras fastighet är belägen ca 

300 m från verksamhetens utfart, men endast 30 m från väg 273 bedöms de vara påverkade av den 

ökade trafiken från väg 273 och inte av de ekipage som den befinner sig på anslutningsvägen. De 

kommer alltså inte påverkas mer än övriga boende längsmed väg 273, vilka mark- och 

miljödomstolen ansett inte ha klagorätt. 

I och med att det saknas större anslutande vägar eller avfarter kommer hela den del av trafiken som 

angör verksamhetsområdet söderifrån att passera samtliga fastigheter längsmed väg 273 ned till 

Långhundrarondellen (där väg 273 möter väg 77). Detta motsvarar en stäcka om ca 3,5 km, vilket 

medför att trafiken passerar ett antal fastigheter. Bolaget finner det därmed orimligt att ge talerätt 

till en enskild fastighet utifrån att den är belägen närmare utfarten. Störningens påverkan från 

trafiken på väg 273 kan istället anses vara beroende av avståndet mellan hus och väg samt i vilken 

mån bostadshuset skyddas från buller av t.ex. vegetation, byggnader eller topografi. 

Sammantaget anser bolaget att de argument som presenterats för att det skulle föreligga plankrav är 

felaktiga, varför ärendet bör kunna hanteras inom ramen för en bygglovsprocess. Bolaget vill belysa 

att detta är normal praxis för likartade verksamheter, som normalt hanteras inom ramen för en C-

anmälan som eventuellt kompletteras av ett bygglov. I och med att det inte föreligger några särskilt 

försvårande omständigheter i det aktuella fallet och kommunen bedömt att ingen detaljplan behövs, 

anser bolaget att kommunens beslut bör fastställas. 

Detta är en principiellt viktig fråga då för långtgående implementering av plankravet försvårar 

etablering av samhällsviktiga verksamheter genom utdragna planprocesser. Detta medför dessutom 

stor belastning på kommunerna, då de måste handlägga planprocesser för verksamheter som 

tidigare kunde hanteras inom ramen för bygglovsärenden. 

Det är även principiellt viktigt hur domstolarna bedömer påverkan till följd av ökad trafik på större 

vägar. Ska samtliga boende längsmed en väg där trafikökning sker medges talerätt kommer det bli 

mycket omständligt att pröva transportintensiva verksamheter i framtiden. Bolagets bedömning är 

att det är skäligt att beakta tillkommande störningar från verksamhetens egen anslutningsväg, men 

att denna till följd av stort avstånd till närmsta bostad kan förväntas bli ringa. 
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Mark- och miljödomstolen, 

Östuna T & ÅV AB överklagar härmed mark- och miljödomstolens dom (mål. P 8820-20) gällande bygglov för 
återvinningsanläggning inom Hjälmsta 3:3. 

Utöver bilagd överklagan biläggs även 2 bilagor. Då en av bilagorna är ca 10 MB önskas bekräftelse på att alla 
dokument kommit fram ordentligt. 
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Till 
Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt 
 
 
Endast per e-post: 
mmd.nacka.avdelning4@dom.se  

  
 

 
 
  

 
  Knivsta den 2021-01-14 
    

  
 

Mål nr: P 8820-20 

Angående bygglov för nybyggnad av återvinningsanläggning på fastigheten Hjälmsta 

3:3 i Knivsta kommun 

 

Med hänvisning till tidigare ingivet överklagande får jag i egenskap av företrädare för 

Östuna T & ÅV (Bolaget) återkomma enligt följande. Yttrandet har tagits fram med 

biträde av bolagets miljökonsult, Svensk Ekologikonsult AB. 

 

1. YRKANDEN 

1.1 Bolaget yrkar att mark- och miljödomstolen, med ändring av länsstyrelsens 

beslut i den del det gått bolaget emot: 

- avvisar överklagandena från Helena Jansson, Mikael Jansson, Anders 

Rengart, Pernilla Rengart, Merja Rasinkangas och Hellä Kautianen; 

samt 

- fastställer Bygg- och miljönämndens i Knivsta kommun beslut 2020-

06-16, § 279. 

2. GRUNDER 

2.1 Länsstyrelsens beslut är felaktigt. Förutsättningar för bygglov föreligger.  

2.2 Ansökt bygglov överensstämmer med plan- och bygglagen.  

2.3 Länsstyrelsens beslut är inte tillkommet i laga ordning.  

  

SVEA HOVRÄTT 
Rotel 0603 
 
INKOM: 2021-08-31 
MÅLNR: P 10296-21 
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2 (10) 

3. UTVECKLING AV GRUNDER OCH SAKOMSTÄNDIGHETER 

3.1 Bakgrund 

3.1.1 Bolaget har för avsikt att på längre sikt anlägga en större anläggning som 

innefattar deponi. Om detta har bolaget nyligen samrått och bolaget har 

även den 2020-12-30 givit in en ansökan till mark- och miljödomstolen om 

tillstånd för den deponiverksamhet som bolaget avser bedriva.  

3.1.2 I avvaktan på den tillståndsprövning som kommer att ske för 

deponiverksamheten har bolaget för avsikt att inleda en mer begränsad 

verksamhet som endast omfattar återvinning av massor. Det är alltså inte 

fråga om någon deponering eller tillståndspliktig verksamhet, utan endast 

anmälningspliktig verksamhet i tämligen begränsad omfattning. 

3.1.3 Mot denna bakgrund har bolaget dels ansökt om bygglov för de 

markarbeten som erfordras för verksamheten, dels anmält verksamheten 

jml. miljöprövningsförordningens regler härom. Anmälningsärendet är för 

närvarande föremål för handläggning hos kommunen i särskild ordning. 

3.1.4 Nu aktuellt ärende avser således endast frågan om de åtgärder vilka bolaget 

sökt bygglov för. Med hänsyn till att det parallellt pågått samråd kring den 

tillståndspliktiga deponiverksamhet som bolaget förhoppningsvis kan 

bedriva i framtiden är det tydligt att det i viss mån framförs åsikter från 

fastighetsägare som är hänförliga till den tillståndspliktiga 

deponiverksamheten, vilket är olyckligt. Det är dock viktigt att domstolen i 

nu förevarande ärende endast prövar de åtgärder som bolaget sökt bygglov 

för och att prövningen därmed begränsas till detta. Frågan om 

tillståndspliktig deponiverksamhet kommer att bedrivas eller inte är 

föremål för tillståndsprövning i separat ordning. För det fall tillstånd ej kan 

meddelas för deponiverksamheten kommer bolaget endast att bedriva den 

anmälningspliktiga återvinningsverksamhet som nu aktuellt bygglov 

omfattar. 
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3.2 Klagorätt 

3.2.1 Länsstyrelsen har i sitt beslut avvisat en större mängd överklaganden från 

en större mängd personer. Då beslutet inte överklagats i denna del och 

således inte är föremål för prövning i mark- och miljödomstolen lämnas 

länsstyrelsens överväganden härvidlag och de avvisade överklagandena 

därhän. 

3.2.2 Länsstyrelsen har samtidigt bifallit överklaganden från följande 

personer/fastighetsägare: 

- Helena och Mikael Jansson (såsom ägare till fastigheten Husby-Åby 

13:1) 

- Anders och Pernilla Rengart (såsom ägare till fastigheten Vackerberga 

3:7) 

- Merja Rasinkangas (såsom ägare till fastigheten Vackerberga 3:5); 

samt 

- Hellä Kautiainen (såsom ägare till fastigheten 3:4). 

3.2.3 Bolaget invänder mot länsstyrelsens beslut att bifalla ovan nämnda 

fastighetsägares talan och tillerkänna dessa klagorätt av följande skäl. 

3.2.4 Såvitt avser Helena och Mikael Jansson antecknas att deras fastighet med 

bostadshus, som är belägen ca 300 meter söder om den planerade 

verksamheten, inte gränsar direkt till bygglovsfastigheten. Någon klagorätt 

föreligger därför inte på denna grund. Janssons fastighet är förvisso 

belägen invid väg 273 söderut från bygglovsfastigheten längs med vilken 

vägsträcka de huvudsakliga transporterna till och från verksamheten 

kommer att ske. Väg 273 är emellertid redan idag anpassad för tung trafik 

och den nu sökta verksamheten kommer inte att utgöra någon större 

skillnad vad gäller buller eller olägenhet från transporter. Vad gäller vanlig 

biltrafik kommer denna inte att öka nämnvärt. Tung trafik bedöms endast 

öka med ca 20 procent. Detta styrks även inte minst av Trafikverkets 

utlåtande i ärendet i vilket Trafikverket konstaterar att transporterna till och 
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från bygglovsfastigheten inte medför oacceptabel ökning på väg 273. 

Genomförd bullerutredning visar vidare att trafiken från bolagets 

verksamhet inte föranleder ett behov av bullerreducerande åtgärder vid 

Janssons fastighet. 

3.2.5 Den utredning som vidtagits avseende trafikalstring ger vid handen att väg 

273 idag trafikeras av ca 2200 transporter per dag, varav ca 200 av dessa 

utgörs av tunga transporter. Den verksamhet som bolaget planerar kommer 

endast att generera ca. 45 transportrörelser per dag längs med väg 273, 

vilket innebär en ökning av tunga transporter med 20 procent. Mer än 90 

procent av dessa beräknas ta väg söderut längs med väg 273 från 

bygglovsfastigheten. 

3.2.6 Jansson fastighet åtskiljs även från den föreslagna byggnationen av skog, 

varför konstruktionen inte kommer vara synlig från Janssons fastighet. 

Naturförutsättningarna är alltså sådana att Janssons inte kommer att 

påverkas av verksamheten på bygglovsfastigheten. Den utförda 

bullerutredningen visar vidare att gällande bullerriktvärden kommer 

innehållas vid klagandens fastighet även vid full framtida drift av 

återvinningsverksamheten. För att säkerställa att bullerriktvärdena 

innehålls har sökanden utformat verksamheten på ett sådant sätt att de 

bullerreducerande åtgärderna är betydligt mer långtgående än vad som 

krävs enligt bullerutredningen. Syftet med dessa långtgående åtgärder är 

just att säkerställa att klaganden inte störs på ett otillbörligt sätt till följd av 

buller. Då Janssons inte kan anses berörda på sådant sätt att klagorätt 

föreligger borde deras talan rätteligen ha avvisats av länsstyrelsen. Det 

antecknas även att länsstyrelsen inte motiverat varför Janssons tillerkänts 

klagorätt. 

3.2.7 Såvitt avser Anders och Pernilla Rengart, Merja Rasinkangas och Hellä 

Kautiainen så antecknas att deras fastigheter inte gränsar till 

bygglovsfastigheten utan att fastigheterna är belägna ca 800 meter till 1 km 

norr om bygglovsfastigheten. Det antecknas vidare att endast Rengarts 

fastighet är belägen längs med väg 273, en väg som idag trafikeras av och 

är dimensionerad för tung trafik. Som beskrivits i ansökan kommer 

emellertid transporter till och från bygglovsfastigheten i huvudsak att ske 
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söderut från densamma (endast mindre än tio procent av transporter 

beräknas ta väg norrut), vilket innebär att endast ett fåtal transporter (om 

ens några) kommer att passera norrut förbi Rengarts fastighet. Den 

marginella ökning som bolagets verksamhet kommer att innebära för 

Rengarts innebär därför inte en sådan olägenhet att de är att anses som 

berörda på ett sådant sätt att klagorätt föreligger. Rengarts talan bör därför 

rätteligen avvisas. Vad gäller Rasinkangas och Kautiainens fastigheter så är 

dessa belägna mer än 100 meter från väg 273, vilket innebär att de 

svårligen kan anses berörda av trafik från väg 273. Någon påverkan i övrigt 

från den planerade återvinningsverksamheten på bygglovsfastigheten i 

övrigt förutses inte för någon av fastigheterna norr om verksamhetsområdet 

med hänsyn till att dessa är belägna på ca 800 meter till 1 km avstånd. 

Även Rengarts, Rasinkangas och Kautiainens talan borde således rätteligen 

ha avvisats av länsstyrelsen. 

3.2.8 Vad gäller samtliga ovan nämnda klaganden vars talan länsstyrelsen 

bifallit, konstaterar bolaget vidare att ingen av dessa överklagat 

bygglovsbeslutet i tid. Bolaget, som begärt ut samtliga handlingar i ärendet 

kan konstatera att endast ett överklagande inkom den 2 juli 2020 från 

Simon Bergman, Linnea Lindblad och Rolf Samuelsson. I överklagandet 

begärde Bergman, Lindblad och Samuelsson anstånd. Den 3 juli 2020 

beviljade länsstyrelsen Bergman, Lindblad och Samuelsson anstånd. Till 

överklagandet från Bergman. Lindblad och Samuelsson bifogades en 

protestlista som använts under handläggningen av ärendet. Protestlistan 

utgör inga överklaganden utan är en handling som upprättades i samband 

med att Bergman m.fl. yttrade sig under ärendets handläggning hos 

kommunen i april. Länsstyrelsen synes emellertid felaktigt ha tolkat 

protestlistans ingivande av Bergman, Lindblad och Samuelsson som att 

även samtliga undertecknande på protestlistan överklagat. Detta är felaktigt 

och är inget som styrks av det överklagande som gavs in den 2 juli 2020. 

Att protestlistan upprättades i ett annat sammanhang styrks av 

länsstyrelsens tjänsteanteckning daterad den 18 november 2020, bilaga 1, 

där en av de undertecknande på protestlistan (Margit Olsson) telefonledes 

uppger att hon ej överklagar beslutet och att detta heller inte var hennes 

avsikt med att underteckna protestlistan. 
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3.2.9 Först den 7 augusti 2020 ansluter Helena Jansson (ägare till Husby-Åby 

13:1) till tidigare ingivet överklagande från Bergman, Lindblad och 

Samuelsson. Bolaget anser att detta är för sent och att Janssons talan därför 

bör avvisas.  

3.2.10 Något överklagande från de övriga fastighetsägare som länsstyrelsen 

bifallit som upprättats på sätt som förvaltningslagen föreskriver och som 

inkommit i rätt tid har bolaget inte kunnat finna.  

3.2.11 Genom kontakt telefonledes med länsstyrelsen har bolaget informerats om 

att handläggande jurist på länsstyrelsen ringt upp personer på protestlistan 

och frågat om de ställer sig bakom den överklagan som ingivits i ärendet, 

varvid flertalet personer meddelat att de gör detta. Nämnda förfarande 

innebär emellertid inte att ett formenligt överklagande jml. 

förvaltningslagen regler härom har anhängiggjorts (jfr. 43 § 

förvaltningslagen). Det är heller inte Länsstyrelsens roll att aktivt söka upp 

personer som skulle kunna vara negativt inställda till etablering av en 

verksamhet, för att se om dessa ställer sig bakom en överklagan. Bolaget 

anser att de tämligen begränsade formkrav som förvaltningslagen 

uppställer på hur ett överklagande ska upprättas och anhängiggöras måste 

upprätthållas och att en protestlista som upprättas inom ramen för en 

pågående bygglovsprövning inte bör tillerkännas status som ett 

överklagande. En annan ordning skulle skapa stor osäkerhet i 

rättstillämpningen för såväl sökanden som myndigheter, domstolar och 

potentiella klaganden. Att genom en protestlista uttrycka missnöje med en 

planerad åtgärd är inte detsamma som att, när kommunen väl prövat 

åtgärden, välja att motsätta sig densamma. 

3.2.12 Bolaget gör alltså gällande i första hand att ingen av de klagande vars talan 

länsstyrelsen bifallit har inkommit med överklagande i tid och i enlighet 

med de formkrav som uppställs i förvaltningslagen. I andra hand görs 

gällande att de fastighetsägare vars talan bifallits under alla omständigheter 

saknar klagorätt av de skäl som anförts ovan. Länsstyrelsens beslut ska 

därför upphävas och bygglovsbeslutet fastställas. 
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3.3 Detaljplanekravet 

3.3.1 Länsstyrelsen har upphävt beslutet att meddela bygglov med hänvisning till 

detaljplanekravet enligt PBL. Länsstyrelsen hänvisar till 4 kap. 2 § 3p. a), 

enligt vilken bestämmelse det framgår att kommunen med detaljplan ska 

pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och 

byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning om 

byggnadsverk, eller dess användning, får antingen betydande inverkan på 

omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för 

bebyggande.  

3.3.2 Av 4 kap. 2 § andra stycket framgår vidare att detaljplanekravet inte gäller 

om byggnadsverket kan prövas i samband med en prövning av ansökan om 

bygglov eller förhandsbesked och varken byggnadsverket eller dess 

användning kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

3.3.3 Bolaget anser inte att det finns anledning att pröva nu aktuell åtgärd genom 

ett planförfarande och att länsstyrelsens beslut således är felaktigt. Bolagets 

uppfattning är att de åtgärder som bolaget ansökt om kan prövas inom 

ramen för ett bygglovsförfarande. Bolaget konstaterar vidare att 

länsstyrelsen inte ens prövat om sökt åtgärd är sådan att den kan prövas i 

ett bygglovsförfarande. 

3.3.4 Av förarbeten till 4 kap. 2 § PBL följer att om bedömningen av en 

byggnads lokalisering med hänsyn till 2 kap. PBL liksom de 

grannelagsrättsliga frågorna kan klaras ut direkt vid tillståndsprövningen 

bör enligt förarbetena detaljplanekravet inte göras gällande (prop. 

1985/86:1 s. 553). Av fast praxis följer vidare att kommunens uppfattning 

om behovet av detaljplan bör ha stor genomslagskraft (jfr. t.ex. Mark- och 

miljööverdomstolen, Svea hovrätt, dom den 11 december 2014 i mål P 

5065-14 samt Mark- och miljööverdomstolen, Svea hovrätt, dom den 9 

december 2015 i mål P 6029-15). Detta är även lagstiftarens uttryckliga 

uppfattning i frågan (jfr. t.ex. prop. 2017/18:167 s. 14). 

3.3.5 Bolaget kan inledningsvis konstatera att Knivsta kommun inte anser att nu 

aktuell åtgärd erfordrar planläggning. I enlighet med gällande praxis och 
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förarbeten ska kommunens åsikt i frågan ha stor genomslagskraft. Detta 

gäller särskilt i fall som det förevarande när länsstyrelsen varken motiverat 

sitt beslut närmare, fört resonemang om åtgärdens eventuella påverkan 

eller överhuvudtaget resonerat kring möjligheten att åtgärden lämpligen 

kan prövas genom ett bygglovsförfarande. 

3.3.6 Vidare kan konstateras att platsen för de sökta åtgärderna inte är särskilt 

kontroversiell i formell mening. Tvärtom är det aktuella område beläget 

vid influensområde för Arlanda (riksintresse), vilket betyder att området 

p.g.a. flygbuller kan vara mer lämpat för utveckling av verksamheter, 

snarare än utveckling av ny bostadsbebyggelse. Det föreligger heller inte 

något högt bebyggelsetryck i aktuellt område och detta har heller inte 

påståtts vare sig av länsstyrelsen eller annan. Knivsta kommun pekar mot 

denna bakgrund särskilt ut nu aktuellt område i sin översiktsplan som 

lämpligt för verksamheter. Med anledning av att platsen för de lovgivna 

åtgärderna omges av skog är påverkan på landskapsbilden dessutom 

försumbar. Platsen är heller inte av någon större betydelse för friluftslivet. 

Någon betydande inverkan på omgivningen föreligger med andra ord inte. 

Byggnadsåtgärdens storlek förändrar inte detta faktum.  

3.3.7 Bolaget konstaterar vidare att inga rågrannar motsatt sig beslutet om 

bygglov. Det föreligger således inga omedelbara motstridiga intressen vad 

gäller markanvändning. Av de fastighetsägare som motsatt sig beslutet kan 

konstateras att i vart fall merparten inte kan anses berörda av den sökta 

verksamheten på sätt att de har klagorätt. Enligt bolaget har ingen av de 

fastighetsägare som motsatt sig bygglovet klagorätt. Med undantag för en 

fastighetsägare vars bostadshus är beläget ca 300 meter från 

bygglovsfastigheten så ligger närmsta fastighet som klagat på beslutet ca 

800 meter från bygglovsfastigheten.  

3.3.8 Länsstyrelsen anser att det är "uppenbart" att verksamhetens storlek om ca 

50 000 m2 medför betydande inverkan på omgivningen. I Länsstyrelses 

beslut framgår att det är konstruktionens storlek som medför att 

myndigheten anser att plankrav föreligger, men Länsstyrelsen motiverar 

inte vidare sitt ställningstagande och tycks inte ha gjort någon mer 

ingående bedömning. Sökanden vill här betona att det inte finns stöd i lag 
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eller praxis att en byggnations storlek per definition ska medföra plankrav. 

Tvärtom har i praxis t.ex. virkesupplag om 30.000 m2 prövats inom ramen 

för lovförfarande (jfr. Mark- och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt, dom 

den 9 december 2015 i mål P 6029-15).  

3.3.9 Kommunens beslut om att bygglov kunde medges genom lovförfarande 

grundar sig på en mer utförlig bedömning, där man tagit hänsyn till bl.a. 

bullerutredning samt naturvärdesinventering, vilka visar att påverkan från 

de sökta åtgärderna inte medför betydande omgivningspåverkan. Bolaget 

ställer sig frågande till vilket mervärde ett detaljplaneförfarande eller en 

detaljplan skulle medföra i förevarande fall (jfr. prop. 2017/18:167 s. 12). 

De nödvändiga utredningar som erfordras för att kommunen ska kunna 

göra en tillräcklig bedömning av åtgärdernas påverkan har utförts och 

bolaget har även kompletterat ansökan med de uppgifter som kommunen 

efterfrågat härvidlag. Utredningarna visar på att de sökta åtgärderna inte 

kommer att leda till någon omgivningspåverkan av betydelse. Bolaget 

konstaterar vidare att det inte heller är lagstiftarens avsikt att verksamheter 

som den förevarande ska kräva planläggning. Verksamheter såsom den 

förevarande prövas även som huvudregel endast genom lovprövning utan 

föregående planprocess. Detta är även fallet i Knivsta kommun samt i 

Uppsala län i sin helhet. Bolaget skulle vilja gå så långt som att säga att det 

är extremt ovanligt att verksamheter av förevarande slag överhuvudtaget 

prövas genom detaljplaneförfarande. 

3.3.10 I Knivsta kommuns beslut har en bedömning gjorts utifrån det material 

som ingivits i samband med ansökan. Bolaget vill här särskilt fästa 

domstolens uppmärksamhet på att ansökan föranletts av en gedigen 

utredning såvitt avser omgivningspåverkan. I och med att Länsstyrelsen 

genom sitt beslut upphäver kommunens beslut måste Länsstyrelsen 

motivera på vilket sätt bedömningarna skiljer sig åt. Då det aktuella 

beslutet saknar motivering, utöver hänvisning till konstruktionens storlek, 

är det inte möjligt för en utomstående att granska denna bedömning.  
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1 BAKGRUND 

På uppdrag av Östuna Maskin AB har Svensk Ekologikonsult AB genomfört en naturvärdesinventering 

inom del av fastigheten Hjälmsta 3:3, Hjälmsta 3:5 samt Husby-Åby 1:5, i Knivsta kommun. Det 

undersökta området är tänkt att tas i anspråk vid anläggande av deponiverksamhet. Bedömningen 

omfattar naturvärden inom området, baserat på förekommande naturtyper och specifika värden i 

landskapet. 

En naturvärdesinventering genomfördes ursprungligen 2017 i samband med en planerad 

deponiverksamhet inom fastigheten Hjälmsta 3:3. Över tid har den planerade verksamheten dock 

utökats för att nu även innefatta en del av Husby-Åby 1:5, samt myrmark inom Hjälmsta 3:5, varför 

den ursprungliga naturvärdesinventeringen kompletterades under 2019. Fältbesök har även 

genomförts under 2020, för att mäta in vattnets flödesväg inom delar av omgivande mark. 

Med anledning av detta utgör föreliggande dokument en summering av all tillgänglig information 

som tillgängliggjorts över tid. 

 

2 SAMMANTAGEN BEDÖMNING 

Marken inom området är kuperad och varierar mellan torrare höjdområden med fuktigare, mer 

låglänta, områden däremellan. Inventeringsområdet utgörs huvudsakligen av brukad skog, vilket 

visar sig genom gallring, spår av avverkning samt genom att skogen mestadels är relativt ung och 

jämngammal. Områdets värdefullaste miljöer utgörs av de myrmarker som bildats i låglänta delar, 

varav ett av dessa (område 9) anses ha en betydande storlek (ca 7 ha). Dessa myrar är belägna i 

svackor mellan topografiska höjder och förses därmed inte bara med regnvatten, utan även med 

vatten från omgivande sluttningar och ovanförliggande våtmarker. Detta innebär att de tillförs 

mineraler och näringsämnen från omgivande mark och därmed har karaktären av kärr, snarare än 

mossar. Då de dessutom har en betydande trädtäckning klassificeras samtliga myrar som 

kärrsumpskogar, men uppvisar inte de biotopskvaliteter som krävs för att föras till Natura 2000-

naturtypen ”Skogbevuxen myr”. 

Myrarna är samtliga bevuxna med relativt tät skog, och befinner sig i olika stadier av uttorkning där 

deras centrala delar är relativt torra och träden ser ut att föryngras i betydande omfattning. Det 

förekommer dock nästan uteslutande yngre träd, varför det ser ut som om miljön har blivit torrare 

under de senaste decennierna, vilket medfört förbättrade förutsättningar för trädens tillväxt. När 

igenväxningen väl börjat utgör den en självförstärkande process då träden suger upp vatten och 

därmed bidrar till ökad evapotranspiration. Detta torkar ut myrmarken och medför att torven 

syresätts i ökad omfattning. Denna syresättning accelererar i sin tur nedbrytningen, vilket frigör 

näringsämnen som göder träden. Den ökade produktionen av ved kan medföra en snabb ökning av 

mängden organiskt material vilket ytterligare minskar områdets våtmarkskaraktär. Detta innebär att 

myrarna långsamt håller på att övergå till ordinär skogsmark även om de inte förefaller vara 

påverkade av lokala mänskliga aktiviteter i någon större utsträckning. 
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Denna trend har varit tydlig i samband med återbesök av området under de senaste två åren då 

myrmarkerna har fått ett ökat inslag av lövträd i form av björk, al och salix. Dessutom syns tydliga 

tecken på föryngring samt etablering av risvegetation. Myrmarkerna bedöms därmed vara i behov av 

åtgärder för deras ekologiska kvalitet skall kunna upprätthålls eller förbättras. Annars bedöms de 

förlora sin våtmarkskaraktär inom en relativt nära framtid, vilket medför att deras naturvärde som 

livsmiljö för fuktgynnade organismer kommer att minska för att på sikt försvinna helt. 

Under inventeringsarbetet noterades 3 signalarter, däribland arten orkidén jungfru Marie nycklar 

(Dactylorhiza maculata) som även kategoriseras som Livskraftig (LC) i Rödlistan (ny utgåva 2020). 

Observationen omfattar enbart ett enstaka exemplar.  

Naturvärdesbedömningen resulterade i att 5 delområden bedömdes hysa påtagliga naturvärden 

(klass 3) och 8 områden vissa naturvärden (klass 4), medan övriga 19 områden inte tillförs någon 

naturvärdesklass.  

Sammantaget bedöms myrmarker och fuktområden utgöra de mest värdefulla miljöerna, medan 

omgivande skog mestadels är tydligt präglad av avverkning och saknar särskilda naturvärden. 

Undantaget är enstaka naturvärdeselement inom omgivande skogsområden i form av äldre träd, 

lodytor samt död ved. Ingen del av området hyser dock några högre naturvärden, vilket medför att 

varken området som helhet eller enskilda delområden har särskild betydelse för att upprätthålla 

biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. 
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4 UTFÖRANDE 

Naturvärdesinventeringen har utförts på Fältnivå med detaljeringsgrad Medel, med tillägget 

Naturvärdesklass 4, värdeelement samt Kartering av Natura 2000-naturtyp.  

 

4.1 FÄLTINVENTERING 
Fältarbetet för naturvärdesinventeringen av Hjälmsta 3:3 utfördes den juni 2017 samt 

kompletterades med inventering av de berörda delarna inom Hjälmsta 3:5 och Husby-Åby 1:5 under 

september 2019. Dessutom återbesöktes området i maj 2020, i samband med mätning av 

tröskelpunkter. Samtliga fältinventeringar genomfördes av fil. Dr. Gustaf Lilliesköld Sjöö och fil. Dr. 

Erik Mörk. Inför fältinventeringen identifierades potentiella områden utifrån flygbildsanalys Dessa 

områden undersöktes härefter först i enlighet med ambitionsnivån förstudie, där områdena 

undersöks utifrån tidigare dokumenterad naturvärdesinformation inom området (inkluderande 

skyddsklassade observationer som beställts ut från SLU). Områdena undersöktes härefter i enlighet 

med ambitionsnivå fält, vilket innebär att samtliga områden besöktes i fält. I samband med fältbesök 

har totalt 32 separata delområden identifierats, se karta 1 nedan. 
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Karta 1. De olika delområdena inom det undersökta området. 

 

Inventeringen genomfördes genom fotvandring, där områdenas karaktärer, naturtyper samt arter 

noterades i enlighet med gällande standard (SS199000). Inventeringsarbetet utfördes vid ett enstaka 

tillfälle och kan därför endast göra anspråk på att identifiera områdets karaktärer och för årstiden 

förekommande naturvärdesarter, men inte inkludera alla arter som kan tänkas återfinnas i området 

under året. Dock bedöms inventeringen ge en god bild av de förekommande miljöernas karaktärer 

och naturvärden.  
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4.2 METOD FÖR NATURVÄRDESKLASSIFICERING 
Naturvärdesinventeringen utfördes i enlighet med gällande standard (SS199000:2014), vilket innebär 

att dess syfte är att identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet som är av 

betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa. 

Inventeringen fokuserar på förekommande biotopstyper, naturvärdesobjekt, värdestrukturer och 

naturvärdeselement. Enhetliga områden som utgörs av en dominerande biotop avgränsas som 

naturvärdesobjekt. Varje enskilt naturvärdesobjekt tilldelas sedan en naturvärdesklass utifrån dess 

betydelse för den biologiska mångfalden. 

I de fall landskapet har en större eller annan betydelse för den biologiska mångfalden än de ingående 

naturvärdesobjekten beskrivs även landskapsobjekt. Dessa innefattar vanligtvis ett eller flera 

naturvärdesobjekt, men behöver inte nödvändigtvis naturvärdesbedömas till en naturvärdesklass. 

 

4.2.1 Val av detaljnivå 

Förstudie: Naturvärdesinventering kan genomföras översiktligt inom ramen för en förstudie. Detta 

innebär att inventeringsområdet inte besöks på plats utan istället studeras utifrån kartmaterial och 

utvärderas utifrån befintlig information. 

Fältinventering: Vid behov av ett mer detaljerat underlag genomförs även en fältinventering på plats. 

Fältinventeringen ska utföras på ett sätt så att utföraren utifrån beprövad kunskap och erfarenhet 

eftersöker de ekologiska förutsättningar och naturvårdsarter som är av särskild betydelse för 

biologisk mångfald inom respektive biotopgrupp. 

En fältinventering föregås av en analys av kartor och befintlig information som motsvarar den ovan 

beskrivna förstudien. För terrestra biotoper ska flygbilder användas som underlag vid 

fältinventeringen. 

Utöver indelning i förstudie och fältinventering kan en NVI genomföras med olika detaljeringsgrad, 

vilket påverkar hur små karteringsenheter som skall identifieras och klassificeras (tabell 1). 

 

Tabell 1. Storleksgränser för kartingsenheter vid olika detaljeringsgrader. 

Detaljeringsgrad  Minsta obligatoriska karteringsenhet  

Översikt  En yta av 1 ha eller mer eller ett linjeformat objekt 
med en längd av 100 m eller mer och en bredd av 
2 m eller mer.  

Medel  En yta av 0,1 ha eller mer eller ett linjeformat 
objekt med en längd av 50 m eller mer och en 
bredd av 0,5 m eller mer.  

Detalj  En yta av 10 m2 eller mer eller ett linjeformat 
objekt med en längd av 10 m eller mer och en 
bredd av 0,5 m eller mer.  
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4.2.2 Naturvärdesbedömning 

Naturvärdesbedömningen görs utifrån två huvudsakliga bedömningsgrunder; arter och livsmiljöer. 

Områdets betydelse för friluftsliv, förekomst av kulturhistoriska eller geologiska värden används inte 

som bedömningsgrunder. Endast de kulturhistoriska spår eller geologiska förutsättningar som har 

betydelse för biologisk mångfald tillmäts betydelse vid naturvärdesbedömningen. 

 

Arter 

Bedömningsgrunden arter omfattar förekomst av naturvårdsarter, rödlistade arter, hotade arter 

samt artrikedom. Vid bedömning av arter ska både de arter utföraren noterat i fält och uppgifter om 

tidigare fynd som fortfarande bedöms finnas kvar användas. 

Naturvårdsarter omfattar arter som indikerar att ett område har högt naturvärde och arter som i sig 

själva är av särskild betydelse för biologisk mångfald. Dessa innefattar skyddade arter, fridlysta arter, 

rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter och signalarter. Endast arter som är relevanta för 

biotopen används. 

En del artförekomster tillskrivs mindre betydelse för naturvärdesbedömningen. Sådana 

artförekomster benämns som obetydliga. Obetydliga artförekomster kan vara: 

• små och kvalitetsmässigt dåliga artförekomster som saknar egentlig betydelse för biologisk 

mångfald. 

• arter som är minskande på grund av sjukdomar, föroreningar, jakt eller fiske, och vars 

framtida existens inte i första hand beror av att vissa geografiska områden bevaras. 

• djur som rör sig över stora områden och som tillfälligt råkar befinna sig på en viss plats där de 

inte regelbundet uppehåller sig. 

Artrikedom utgör ett alternativt sätt att bedöma naturvärde baserat på arter, inom områden där 

naturvårdsarter inte påträffats. Begreppet avser såväl artrikedom som artdiversitet. För att 

begreppet skall vara meningsfullt måste det kunna sättas i relation till liknande biotoper. 

Användandet av artrikedom ställer även högre krav på fältinventeringens noggrannhet, då antalet 

arter ökar med detaljgraden och inventerarnas artkunskap. 

 

Livsmiljö 

Med livsmiljö avses de miljöer som en art behöver för sina behov, till exempel reproduktions- och 

födosöksplatser. Bedömningsgrunden livsmiljö innefattar alla de aspekter som formar livsmiljön, dvs 

ekologiska förutsättningar. Även livsmiljöns sällsynthet och hotbild påverkar bedömningen. 

Antal och typ av arter räknas inte in i begreppet livsmiljö. Däremot inkluderas de arter som är 

avgörande för att skapa miljön samt nyckelarter för olika biotoptyper.  

 

 



 § 145 Bygglov för nybyggnad av upplag (återvinningsanläggning), HJÄLMSTA 3:3, BMK 2020-000092 - BMN-2020/173-2 Bygglov för nybyggnad av upplag (återvinningsanläggning), HJÄLMSTA 3:3, BMK 2020-000092 : Mark- och miljööverdomstolens föreläggande + överklagande

 

            Naturvärdesinventering  

Upprättad av: Granskad av: Datum: 
GLS EM 20-06-05 

 

Svensk Ekologikonsult AB · www.svenskekologi.se 11 

 

Biotopkvalitet och ekologiska förutsättningar 

Livsmiljöns ekologiska förutsättningar innefattar allt som bidrar till att forma en biotop. Dessa 

ekologiska förutsättningar värderas utifrån mängd, variation, kvalitet och sällsynthet. De ekologiska 

förutsättningarna ska bara tillmätas betydelse om de har betydelse för biologisk mångfald. 

Aspekter som huvudsakligen utvärderas vid bedömning av en livsmiljös kvalitet som biotop: 

• Naturlighet 

• Processer och störningsregimer 

• Strukturer 

• Element 

• Kontinuitet 

• Naturgivna förutsättningar 

• Förekomst av ekologiskt viktiga arter 

• Läge, storlek och form 

Strukturer och element är av särskild betydelse vid bedömningen eftersom de är fysiska företeelser 

som kan uppfattas i fält och ofta återfinns under stora delar av året. De används därför i många fall 

för att indirekt bedöma även andra ekologiska förutsättningar, som naturlighet, processer och 

störningsregimer, kontinuitet, naturgivna förutsättningar och vissa nyckelarter. 

 

Sällsynthet och hot 

Utöver de ekologiska förutsättningarna skall som nämnt även sällsynthet och hot beaktas vid 

bedömningen. Detta innebär att sällsynta biotoper skall tillmätas ett större värde än sådana som är 

vanligare. De biotoper som bedöms hotade bedöms som särskilt betydelsefulla. Med hotade 

biotoper avses sådana vars utbredningsområde minskar eller vars totala areal minskar. Hotade 

biotoper innefattar även sådana vars ekologiska förutsättningar inte kommer finnas kvar på sikt och 

vars typiska arter inte upprätthåller en gynnsam bevarandestatus. 

 

Särskild bedömning av karaktärer i de inventerade miljötyperna  

Den standardiserade metoden för naturvärdesbedömning (SS199000:2014) åtföljs även av ett 

kompletterande dokument (SS199001:2014) som tydligare konkretiserar vad 

naturvärdesbedömningen innebär i de olika biotopgrupperna. I detta dokument finns förtydliganden 

av karaktärer och ytterligare vägledning vid bedömning av naturvärden utifrån den metod som 

presenteras ovan. Den aktuella naturvärdesbedömningen har därför lagt särskild vikt vid de 

karaktärer och egenskaper som bedöms som extra betydelsefulla i denna vägledning. 

Detta innebär att varje enskilt område delas in i karteringsenheter med avseende på deras miljötyp, 

vilket i det aktuella fallet innefattar; skog och träd, äng och betesmark samt igenväxningsmark. 
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Skog och träd 

Skog definieras av mark vars artsammansättning och biotopkvaliteter främst är präglade av att det 

förekommer träd. Miljötypen innefattar dock även ytor som tillfälligt saknar träd, såsom till exempel 

hyggen. 

Om det är svårt att utifrån artsammansättning och biotopkvaliteter avgöra gränsen mellan 

naturtypen igenväxningsmark och naturtypen skog och träd kan 75 % krontäckning av träd högre än 

5 m fungera som riktvärde för vad som bör tillföras miljötypen skog och träd.  

Ädellövskog i branter, lövbrännor och svämskogar, har en särskild flora och fauna knuten till sig och 

därmed ofta ett högre naturvärde. 

Förekomst av värde-element och naturlighet utgör viktiga biotopskvaliteter. Detsamma gäller för 

lång kontinuitet, oavsett om det handlar om avsaknad av störning eller förekomst av återkommande 

störningar som bidrar till att utveckla förutsättningar för arter hemmahörande i biotopen. 

 

Äng och betesmark 

Definieras som mark som präglats av hävd i form av framförallt bete och slåtter. Kan vara antingen 

öppen eller bevuxen med träd och buskar. Miljötypen innefattar även gräsmarker som inte faller 

inom kategorierna åkermark, sandmark, park eller trädgård. Ett område kan föras till denna kategori 

även efter det att hävden upphört, förutsatt att den fortfarande hyser arter och strukturer som är 

knutna till den tidigare hävden. 

Inslaget av hävdgynnade arter är avgörande för om en trädklädd äng eller betesmark ska föras till 

naturtypen äng och betesmark eller till naturtypen skog och träd. 

Äng och betesmarkens värde påverkas av hur länge de hävdats, frånvaro av gödselpåverkan samt om 

det förekommer mosaik av olika former av hävd. 

Viktiga värde-element är gamla träd, grova träd och hålträd liksom stenmiljöer som berghällar, rösen 

och stenmurar, samt mindre vattensamlingar och våtmarker. 

 

Igenväxningsmark 

Miljötypen definieras som mark vars artsammansättning och biotopkvaliteter främst är präglade av 

succession mellan öppen mark och skog. Detta innefattar igenväxande halvöppna marker, 

åkerholmar, restbiotoper i jordbrukslandskapet, kraftledningsgator mm. 

Vid naturvärdesbedömning är det viktigt att avgöra om igenväxningsmarken bidrar med variation i 

landskapet. Då markerna utgör en intermediär mellan äng och betesmark samt skog och träd kan det 

ibland vara svårt att särskilja den som en egen kategori. 

Denna miljötyp kan hysa viktiga biotopskvaliteter under vissa stadier, medan andra stadier av 

igenväxning medför ett lägre värde. Viktiga värde-element i naturtypen utgörs av till exempel klen 

död ved, tuvor, stenrösen, sorkgångar och fröställningar. 
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4.2.3 Naturvärdesskala  

 

Lågt naturvärde 

Geografiska områden som i sitt nuvarande tillstånd inte, eller endast i ringa omfattning, bidrar till 

biologisk mångfald klassificeras som områden med lågt naturvärde. Dessa områden räknas inte som 

naturvärdesobjekt och ska inte tilldelas någon specifik naturvärdesklass. 

 

Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde 

Geografiska områden (naturvärdesobjekt) med viss betydelse för biologisk mångfald. 

Dessa områden karakteriseras av: 

• vissa förekomster av indikatorarter, naturvårdsarter 

• artrikare än det omgivande landskapet 

• vissa ekologiska förutsättningar 

• enstaka biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald 

• biotopen är regionalt sällsynt 

Områden som tillförs klass 4 motsvarar sådana områden som bör omfattas av generell hänsyn. De 

behöver dock inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell 

eller global nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir 

större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

 

Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde 

Geografiska områden (naturvärdesobjekt) med positiv betydelse för den biologiska mångfalden. 

Dessa områden karakteriseras av: 

• förutsättningar för att upprätthålla en kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för 

naturvårdsarter  

• flera naturvårdsarter förekommer, varav åtminstone några är goda indikatorer 

• området är generellt mycket artrikare än det omgivande landskapet 

• kan utgöras av Natura 2000-naturtyper  

• enstaka biotopskvaliteter saknas   

Varje enskilt område inom denna naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för den biologiska 

mångfalden på regional, nationell eller global nivå, men det är av särskild betydelse att arealen av 

dessa områden bevaras eller utökas.  
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Naturvärdesklass 2 – Högt naturvärde 

Geografiska områden (naturvärdesobjekt) med stor positiv betydelse för den biologiska mångfalden. 

Dessa områden är så pass värdefulla att varje enskilt område är av särskild betydelse för att 

upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. 

Dessa områden karakteriseras av: 

• erbjuder en kontinuerlig livsmiljö för ett stort antal naturvårdsarter  

• flera rödlistade arter varav några har livskraftiga förekomster 

• biotopskvaliteter med positiv betydelse för den biologiska mångfalden förekommer i stor 

omfattning och har god kvalitet   

• förekomst av natura 2000-naturtyp som är hotad nationellt eller internationellt 

 

Naturvärdesklass 1 – Högsta naturvärde 

De geografiska områden (naturvärdesobjekt) med störst positiv betydelse för den biologiska 

mångfalden. 

Dessa områden är så pass värdefulla att varje enskilt område är av särskild betydelse för att 

upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

Art- och biotopskriterierna liknar de för klass 2, men för att ett område skall föras till denna 

naturvärdesklass ställs särskilt höga krav. Detta innebär att områdena har kontinuerlig ekologisk 

funktion som livsmiljö för ett stort antal naturvårdsarter, flera rödlistade arter eller enstaka hotade 

arter. Förekomst av arter och ekologiska förutsättningar kan inte bli avsevärt bättre än i dessa 

områden, med svenska förhållanden som referens. Områden som uppfyller kriterierna för denna 

naturvärdesklass är mycket ovanliga och motsvaras till exempel av värdekärnor i naturreservat. 
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5 RESULTAT 

Under inventeringsarbetet registrerades drygt 60 växtarter. Tre av dessa arter utgör signalarter.  I 

område 11 återfanns ormbär (Paris quadrifolia) och kärrbräken (Thelypteris palustris), och i område 

22 återfanns Jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza maculata). Dactylorhiza maculata kategoriseras 

även som Livskraftig (LC) i Rödlistan (ny utgåva 2020). Observationen omfattar enbart ett enstaka 

exemplar. Utöver dessa förekom inga andra naturvårdsarter eller arter som förekommer i den 

svenska rödlistan. Inte heller sökningar i nationella databaser påvisade förekomst av särskilt 

skyddsvärd natur eller förekomst av rödlistade arter. Sökningar i nationella databaser har även 

inkluderat skyddsklassade observationer som beställts ut från SLU, inga sådana observationer 

förekommer inom området. Naturvärdesbedömningen resulterade i att 5 delområden bedömdes 

hysa påtagliga naturvärden (klass 3) och 8 områden vissa naturvärden (klass 4), medan övriga 19 

områden inte tillförs någon naturvärdesklass (karta 2).  

 

Karta 2. Investeringsområdets olika områden och deras respektive naturvärdesklass.  
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Marken inom inventeringsområdet är kuperad och varierar mellan höjdområden som huvudsakligen 

löper som höjdryggar i nord-sydlig riktning. Mellan dessa förekommer låglänta områden som är 

fuktigare, där 3 myrmarker bildats. Dessa myrar har olika storlek varav den som utgör område 9 

utgör den största. Myrarna är samtliga bevuxna med relativt tät skog, då de befinner sig i olika 

stadier av uttorkning. Skogen inom området visar mestadels tydliga tecken på skogsbruk i form av 

avverkning/gallring. Det enda undantaget är myrarna, som endast i mindre omfattning förefaller ha 

avverkats. Sammantaget innebär detta att skogen inom fastigheten inte är särskilt gammal, då den 

utgör en del av ett rationellt skogsbruk. Trots detta förekommer en del enstaka äldre träd 

(framförallt tallar). Dessa träd förekommer uteslutande där skogsmaskinerna inte har kommit åt 

dem, såsom på bergkammar eller på hällar i anslutning till de sankare myrarna. Till följd av 

inventeringsområdets varierande karaktär har det delats in i 32 delområden, som beskrivs i avsnitten 

nedan. 

Områdets huvudsakliga naturvärden utgörs av myrmarkerna, varför naturvärdesbedömning av dessa 

områden (9, 15+25–26 samt 17–19) redovisas separat i avsnitt 5.1 nedan.  
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Karta 3. Förekommande naturvärdeselement inom planområdet. 

5.1 NATURVÄRDESBEDÖMNING AV MYRAR 
Totalt förekommer tre myrområden inom inventeringsområdet; den östra, den södra samt den 

västra myren. Av dessa är den västra klart störst, med en total yta om 7 ha. Den södra och den östra 

har en yta om ca 1,5 ha vardera. Samtliga dessa myrmarker bedöms åtminstone delvis ha ett 

torvlager om minst 30 cm, varför de kan anses präglade av torvbildning. 

5.1.1 Generell kategorisering 

Myrmarker delas normalt in i huvudkategorierna mossar och kärr. Dessa skiljer sig åt genom att 

mossar är ombrotrofa och därmed endast bevattnas genom direkt nederbörd medan kärr är 

minerotrofa och därmed även försörjs med vatten från omgivande mark. I övrigt utgör trädskiktets 

ålder och täckningsgrad viktiga aspekter som påverkar ekosystemets egenskaper och naturvärde. 
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Då mossarna får sitt näringsbehov tillgodosett genom nederbörden är de generellt mycket 

näringsfattiga och saknar ofta helt skog, eller är bevuxna med lågproducerande tall. Mossar omges 

ibland av en s.k. lagg, som utgör ett kärrstråk som dränerar mossens centrala delar.   

Enligt de definitioner som använts vid Skogsstyrelsens sumpskogsinventering (Skogsstyrelsen 1999) 

utgör kärr med en krontäckning om mer än 30 % s.k. kärrsumpskogar, medan de med lägre 

krontäckning kategoriseras som öppna kärr. I de fattigare kärrsumpskogarna dominerar barrträd 

(tall) medan inslaget av gran och glasbjörk ökar med ökad näringstillgång i de intermediära 

kärrsumpskogarna. I de rikare kärrsumpskogarna dominerar lövträden istället nästan helt. Trädens 

överlevnadsförmåga i myrmarker ökar generellt med ökad höjd över grundvattennivån. 

Skogsstyrelsens sumpskogsinventering klassificerade myrmarkerna inom det inventeringsområdet 

området som kärr-och myrskogar som är talldominerade med mindre ytor av lövdominerad 

sumpskog (Skogens pärlor 2020). Denna inventering har dock inte innefattat några fältbesök, utan 

har endast baserats på tolkade uppgifter.  

 

Natura 2000 

Vissa myrmarker utgör Natura 2000-naturtyper, vilket medför att de har ett extra högt 

bevarandevärde. Utvärdering av inventeringsområdets myrmarker resulterade dock i att inget av de 

tre myrmarkerna kan klassificeras som Natura 2000-områden. Den Natura 2000-naturtyp som är 

mest lik de förekommande myrarna är ”Skogbevuxen myr” (nr. 91D0), som omfattar myrar som är 

skogbevuxna med barr-, bland- eller lövskog, där krontäckningen är minst 30 %. Samtliga tre myrar 

inom området saknar dock viktiga strukturer och funktioner, vilket medför att de inte kan föras till 

denna naturtyp. bland annat skall naturtypen ha ett stabilt eller tillväxande torvtäcke, medan 

förekommande myrar förefaller ha ett torvtäcke som är under nedbrytning. Dessutom saknar 

myrarna helt gamla och grova träd, vilka utgör ett viktigt inslag i naturtypen. 

 

5.1.2 Den västra myren (delområde 9) 

Området är beläget i en svacka mellan topografiska höjder, varför det kan förväntas förses med 

vatten från omgivande sluttningar. Dessutom tillförs området en del vatten från fukt/myrmarkerna 

norr om fastigheten, varför området kan definieras som ett kärr. Då skogen mestadels är tät 

(krontäckning > 30 %) bedöms den utgöra en kärrskog. 

Myren är gräsbevuxen med tät skog bestående av ung tall och björk. Det betydande inslaget av björk 

medför att kärret kan anses vara relativt rikt. Området är delvis omgivet av en lagg med stående 

vatten. Denna lagg är endast några meter bred och domineras av al och starr. 

Myrens centrala delar är relativt torra och träden ser ut att föryngras i betydande omfattning. Det 

förekommer dock nästan uteslutande yngre träd, varför det ser ut som om miljön har blivit torrare 

under de senaste decennierna, vilket medfört förbättrade förutsättningar för trädens tillväxt. Detta 

skulle kunna bero på ökat kvävenedfall samt förändrade nederbördsmönster, vilket medfört att 

många myrmarker genomgått en betydande igenväxning har under de senaste decennierna 

(Henrikson och Vartia 2006). 
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När igenväxningen väl börjat kan den till viss del utgöra en självförstärkande process då träden suger 

upp vatten och därmed bidrar till ökad evapotranspiration. Detta torkar ut myrmarken och medför 

att torven syresätts i ökad omfattning. Denna syresättning accelererar i sin tur nedbrytningen, vilket 

frigör näringsämnen som göder träden. Den ökade produktionen av ved kan medföra en snabb 

ökning av mängden organiskt material vilket ytterligare minskar områdets våtmarkskaraktär.  

 

5.1.3 Den södra myren (delområde 15 + 25) 

Detta fuktområde tillförs vatten från omgivande sluttningar och den större kärrskogen i väster 

(område 9) varför det kan den anses utgöra ett kärr. Skogen är mestadels tät (krontäckning > 30 %) 

och domineras av ung björkskog, men även al och tall förekommer. Skogens sammansättning 

indikerar att kärret är relativt rikt, varför området bedöms utgöra en kärrskog. 

Myren är kopplad till ett utdikat sumpskogsområde inom Husby-Åby 1:5 (område 26). Då denna 

sumpskog ligger uppströms har den troligtvis bidragit med vattenförsörjning till myren. I dagsläget är 

dock sumpskogen mestadels torr, varför vatten endast kan förväntas tillföras myren under perioder 

med riklig nederbörd. 

Sammantaget visar även denna myrmark tecken på att växa igen, vilket indikerar att den befinner sig 

i ett stadium av uttorkning. 

 

5.1.4 Den östra myren (delområdena 17–19) 

Detta fuktområde har en lite mer varierande karaktär än de två andra myrarna. De delar som 

återfinns i område 17 och 19 är relativt torra och domineras av ung björkskog med inslag av tall och 

al. De centrala/östra delarna i område 18 utgörs av äldre skog som domineras av björk, gran, al och 

tall. Även om området inte är särskilt fuktigt står träden ofta på tuvor, vilket indikerar att det tidigare 

varit blötare. Utöver bestånd av starr i fuktigare sänkor utgörs markskiktet av arter som inte är direkt 

kopplade till myrmarker, såsom gräs och bärris. 

Detta område är så pass uttorkat att stora delar av det knappast längre kan anses utgöra myrmark, 

även om det är tydligt att det förr i tiden varit fuktigare. Då området till stor del får sitt vatten från 

omgivande mark, samt till viss del från de två andra myrmarkerna, kan det anses utgöra en 

kärrskog/frisk skog. Förekomsten av större träd i de centrala/östra delarna tyder på att grundvattnet 

nuförtiden ligger så pass djupt att de har möjlighet att utveckla rotsystem som är tillräckligt 

omfattande för att kunna försörja och förankra dem. Det finns även tydliga spår av avverkning, vilket 

indikerar att området är tillräckligt torrt för att vara farbart med skogsmaskiner, och att tillväxten är 

god nog för att göra avverkning ekonomiskt lönsam. 
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5.1.5 Naturvärdesbedömning av de 3 myrområdena 

Enligt det komplimenterade dokumentet (SS-TR199001:2014) utgörs myrar av mark där det 

förekommer eller har förekommit torvbildning. Orörda myrar har, oavsett storlek, ofta åtminstone 

påtagligt naturvärde och större öppna myrar har normalt åtminstone högt naturvärde. De myrmarker 

som återfinns inom inventeringsområdet är relativt orörda (framförallt den stora i område 9). 

Däremot är samtliga myrmarker skogstäckta och de i område 9 och 15+25 bedöms utgöra kärrskogar. 

Den sumpskog inom område 26 som är kopplad till område 15+25 bedöms inte utgöra myrmark då 

dess jordmån inte längre är torvdominerad. 

Den myr som återfinns i område 17–19 bedöms delvis utgöras av kärrskog, men har delvis förlorat sin 

myrkaraktär, och utgör bitvis frisk skog.  

Vid naturvärdesbedömning av en myr utgör hydrologi, naturlighet, öppenhet samt storlek viktiga 

karaktärer. Även biotopens sällsynthet utgör ett viktigt kriterium. 

Myrmarkerna inom området utgör samtliga skogbevuxna myrar som befinner sig i varierande stadier 

av uttorkning. Även om de är relativt opåverkade av lokala mänskliga aktiviteter (med undantag för 

de avverkningspåverkade delarna i område 18) så medför deras hydrologiska status att de inte bidrar 

med någon särskild variation i förhållande till det omgivande skogslandskapet. Då de aktuella 

myrmarkerna inte hyser några särskilt värdefulla karaktärer utgör de heller inte något ovanligt inslag 

i det omgivande landskapet, då det finns relativt gott om dem i närområdet. Myrområdet i område 9 

kan dock antas ha en betydande storlek, även om det finns större myrområden i anslutning till 

området (framförallt Kärringmossen som återfinns ca 500 m nordväst om området). 

Sammantaget kan de opåverkade myrområdena i område 9 och 15+25 anses hysa påtagliga 

naturvärden (klass 3). Det myrområde som återfinns i områdena 17–19 kan däremot delvis anses ha 

förlorat sin våtmarkskaraktär och håller därmed på att övergå i frisk skog. Då delar av området är 

relativt orörda och fortfarande hyser myrmarkskaraktär (område 17 och 19) bedöms åtminstone 

dessa fortfarande kunna hysa påtagliga naturvärden. Område 18 kan däremot numera anses 

karakteriseras av förekomsten av träd istället för torvmark, varför det endast bedöms hysa vissa 

naturvärden. 

Sedan det första inventeringstillfället 2017 har området återbesökts 2019 samt 2020. Dessa 

återbesök styrker de bedömningar som gjordes 2017 angående att myrmarkerna befinner sig i ett 

stadium av uttorkning. Denna uttorkning har gått snabbare än väntat, vilket troligtvis kan tillskrivas 

varma somrar under 2018 samt 2019.  

Resultatet är att myrmarkerna har fått ett ökat inslag av lövträd i form av björk, al och salix. 

Dessutom syns tydliga tecken på föryngring samt etablering av risvegetation (se bild från maj 2020 

nedan).  
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Även om kommande somrar inte blir lika varma som de två senaste riskerar den ökade mängden 

lövträd accelerera uttorkningen genom sin betydande vattenkonsumtion. Myrmarkerna bedöms 

därmed vara i behov av åtgärder för deras ekologiska kvalitet skall kunna upprätthålls eller 

förbättras. Annars bedöms de förlora sin våtmarkskaraktär inom en nära framtid, vilket medför att 

deras naturvärde som livsmiljö för fuktgynnade organismer kommer att minska för att på sikt 

försvinna helt. 
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5.2 OMRÅDE 1 
Området utgörs av slagna ängar med jaktstuga och åtel för vildsvinsjakt. Området genomkorsas av 

ett dike som omges av yngre träd, bestående av björk, tall, gran, asp, al och salix. Markvegetationen 

utgörs framförallt av slaget gräs, med inslag av bland annat maskrosor, vitsippa och viol. I diket 

återfinns mer fuktgynnade arter, såsom till exempel skogsfräken. 

Diket är tydligt anlagt och området utgör en del av ett markavvattningsföretag.   

 

 

  

 

5.2.1 Naturvärdesbedömning 

Områdets påverkansgrad och vegetation medför att det kan anses ha en låg naturlighet. Området har 

endast ett egentligt naturvärdeselement (det grävda vattendraget) och saknar specifika 

naturvärdesobjekt, varför det kan anses hysa låga naturvärden (tillförs ingen naturvärdesklass). 

 

5.3 OMRÅDE 2 
Relativt höglänt område med blandskog som domineras av gran, tall, björk, asp och en. 

Markvegetationen är typisk för torrare skog och utgörs bland annat gräs, mossor, bärris, liljekonvalj, 

kovall, ekorrbär, skogsstjärna, ljung mm.  
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Skogen är relativt ung, gallrad och det förekommer endast enstaka klen död ved. Bitvis förekommer 

det kuperad terräng med lavbevuxna hällar.  

 

  

5.3.1 Naturvärdesbedömning 

Områdets påverkansgrad och vegetation medför att det kan anses ha en låg naturlighet. Området 

saknar specifika naturvärdesobjekt, varför det kan anses hysa låga naturvärden (tillförs ingen 

naturvärdesklass). 

 

5.4 OMRÅDE 3 
Området utgörs av en smal topografisk svacka mellan omgivande högre mark. I svackan är marken 

tydligt blötare och kan inte tillskrivas sumpskogskaraktär. Skogen domineras av gran, med ett 

betydande inslag av lövträd som al och björk. 

Markvegetationen utgörs av gräs (som bitvis är tuvat), bärris, vitmossa, kråkklöver, fräknar, 

ormbunkar, måror, liljekonvalj, vitsippa, dunört mm. 
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5.4.1 Naturvärdesbedömning 

Områdets påverkansgrad medför att det kan anses ha en låg naturlighet. Området saknar specifika 

naturvärdesobjekt, men uppvisar delvis sumpskogskaraktär, varför det kan anses hysa vissa 

naturvärden (tillförs naturvärdesklass 4). 

 

5.5 OMRÅDE 4 
Höjdområde med mestadels ung gran, tall, björk. Markskiktet utgörs av bärris, ljung och lavar. Det 

förekommer även enstaka äldre gran och en del skägglav på träden. 

  

Bitvis utgörs området av hällar med glesa bestånd av äldre tallar (se foto nedan). Dessa tallar är 

senvuxna och har plattade kronor samt delvis slokande grenar. Då tallarna bedöms vara ca 200 år 

och har en del hänglavar så är de värdefullare ur ett naturvärdesperspektiv. Utöver tallarna hyser 

området västvända lodytor (ca 7 m höga) samt enstaka lågor över 30 cm. 
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5.5.1 Naturvärdesbedömning 

Områdets påverkansgrad och vegetation medför att det huvudsakligen kan anses ha en låg 

naturlighet. Förekomst av enstaka naturvärdeselement (västvända lodytor) och ett par 

naturvärdesobjekt (äldre tallar) medför att området kan anses hysa vissa naturvärden (tillförs 

naturvärdesklass 4). 

 

5.6 OMRÅDE 5 
Fuktigt lågområde med relativt tät ung blandskog; björk, asp, gran, tall mm. Bitvis förekommer något 

äldre gran och tall. Markvegetationen utgörs av gräs, mossor, bärris, starr, fräken, örnbräken, 

kråkklöver, vitsippa, blodrot, vicker, skogsstjärna mm. 
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5.6.1 Naturvärdesbedömning 

Områdets påverkansgrad medför att det kan anses ha en låg naturlighet. Området saknar specifika 

naturvärdesobjekt, men uppvisar delvis sumpskogskaraktär, varför det kan anses hysa vissa 

naturvärden (tillförs naturvärdesklass 4). 

 

5.7 OMRÅDE 6 
Utgörs av höglänt blockig skog som är tydligt gallrad. Trädskiktet utgörs mestadels av ung tall, björk, 

gran och en. Markvegetationen utgörs bland annat av mossor, bärris, lavar, revlummer, skogsstjärna 

mm.  

Området är tydligt påverkat av avverkning. 

  

5.7.1 Naturvärdesbedömning 

Områdets påverkansgrad och vegetation medför att det kan anses ha en låg naturlighet. Området 

saknar specifika naturvärdesobjekt, varför det kan anses hysa låga naturvärden (tillförs ingen 

naturvärdesklass). 

 

5.8 OMRÅDE 7 
Topografisk svacka med myrmarkskaraktär.  

Trädskiktet domineras av ung tall och björk. Markskiktet utgörs av gräs samt fuktgynnade arter 

såsom; vitmossa, odon, skvattram, tranbär, hjortron mm. 
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5.8.1 Naturvärdesbedömning 

Områdets påverkansgrad medför att det kan anses ha en låg naturlighet. Området saknar specifika 

naturvärdesobjekt, men uppvisar delvis sumpskogskaraktär, varför det kan anses hysa vissa 

naturvärden (tillförs naturvärdesklass 4). 

 

5.9 OMRÅDE 8 
Höglänt hällmark som domineras av ung tallskog med inslag av gran, löv och en. Markskiktet 

domineras av mossor, lavar och bärris. Mellan hällarna förekommer svackor med fuktigare karaktär. 

Det förekommer tydliga spår av avverkning inom området. 

 

 

  

I områdets västra del (mot gränsen till område 9) förekommer en äldre tall. Grenarna är 

neråtlutande, lätt skruvade och relativt tjocka närmast stammen (se foto nedan). Bedöms vara drygt 

200 år. 
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5.9.1 Naturvärdesbedömning 

Områdets påverkansgrad och vegetation medför att det kan anses ha en låg naturlighet. 

Förekomsten av ett enstaka naturvärdesobjekt anses inte tillräckligt för att tilldela området ett högre 

naturvärde, varför det endast anses hysa låga naturvärden (tillförs ingen naturvärdesklass). 

 

5.10 OMRÅDE 9 
Området utgörs av en gräsbevuxen myr som är tätt bevuxen av ung tall och björk. Markvegetationen 

utgörs av gräs, vitmossa, björnmossa, skvattram, odon, tranbär mm. Det förekommer en del stående 

död ved (dock mycket klen) samt tickor (björkticka) och skägglav. 

Då marken är relativt torr och det förekommer en stor andel yngre träd förefaller kärret hålla på att 

växa igen. 
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I mitten av myrens norra del återfinns en häll som sticker upp ur den omgivande myren. Denna häll 

är bevuxen med lite större tall, gran och björk. Enstaka tallar är större och bedöms vara ca 200 år (se 

bild nedan t.h.). 

  

 

De södra delarna av myren domineras av tät ung tallskog med inslag av mestadels mycket små 

björkar. Marktäcket är fuktigt men inte sumpigt och vegetationen utgörs av gräs, vitmossa, 

skvattram, tranbär och ängsull. 

Tallskogen förefaller inte senvuxen och är gallrad. Tallarna har en diameter om ca 5–20 cm och det 

finns bitvis gott om död ved. 
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Även om myrens centrala delar är relativt torra så är kantzonerna fuktiga och skulle kunna definieras 

som en lagg. I dessa smala zoner återfinns bitvis stående vatten och både träd och gräs växer ofta på 

tuvor. Al är det dominerande trädslaget medan markskiktet domineras av starr. 

 

  

 

5.10.1 Naturvärdesbedömning 

Se avsnittet 5.1 ovan för motivering till naturvärdesklassningen för området. Området kan inte anses 

utgöra natura 2000-naturtyp, men bedöms ändå hysa påtagliga naturvärden (naturvärdesklass 3).  
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5.11 OMRÅDE 10 
Området domineras av högre, torrare, terräng som domineras av ung skog med tall och björk. Då 

området har en viss topografisk variation förekommer även magrare hällmarker och fuktigare 

svackor mellan dessa. Hällmarkerna har mestadels karaktären av gles tallskog med unga tallar, 

medan de fuktigare svackorna har ett tätare trädskikt, med ett större inslag av gran. 

Markskiktet utgörs huvudsakligen av mossor, lavar, bärris, ljung, ekorrbär, kovaller, skogsstjärna, 

ormbunkar mm.  

Området visar tydliga spår av avverkning och då de flesta träden är unga har det troligtvis avverkats 

för inte så läge sedan (10–20 år). 

 

   

Områdets södra del utgörs av en flack, gräsbevuxen, slänt med gles skog som domineras av gran. 

 

 

5.11.1 Naturvärdesbedömning 

Områdets påverkansgrad och vegetation medför att det kan anses ha en låg naturlighet. Området 

saknar specifika naturvärdesobjekt, varför det kan anses hysa låga naturvärden (tillförs ingen 

naturvärdesklass). 
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5.12 OMRÅDE 11 
Området utgörs av en fuktig sänka med tät skog, bestående av framförallt björk, gran och tall. 

Markskiktet utgörs av gräs (ofta tuvat), vitsippor, hallon, skogsfräken, ekorrbär, stenbär, måbär mm.  

I de fuktigare delarna översilas marken stundtals och vegetationen än mer fuktgynnad; kabbleka, 

dunört, humleblomster, älggräs, kärrfräken, tåg, bräknar, skråp mm. Signalarterna ormbär (Paris 

quadrifolia) och kärrbräken (Thelypteris palustris) förekommer inom området. Båda arterna ör 

signalarter för olika lövskogstyper, men inga andra karaktärer för dessa miljöer eller associerade 

arter förekommer inom området. Därmed anses arternas indikatorvärde vara relativt lågt i området.  

Hela området visar tydliga spår av avverkning i form av stubbar, kapade stammar och avverkningsris.  

  

5.12.1 Naturvärdesbedömning 

Områdets påverkansgrad medför att det kan anses ha en låg naturlighet. Området saknar specifika 

naturvärdesobjekt, men uppvisar delvis sumpskogskaraktär, varför det kan anses hysa vissa 

naturvärden (tillförs naturvärdesklass 4). 

 

5.13 OMRÅDE 12 
Område med mycket block och gles skog, bestående av mestadels tall, björk och gran. Markskiktet 

utgörs huvudsakligen av mossor med inslag av örter såsom ekorrbär, skogsstjärna, kovaller mm. 

Området visar tydliga spår av avverkning och det förekommer mycket avverkningsris. 

Inom området förekommer enstaka hällmark som är lavbevuxen, med en östvänd lodyta (ca 3 m).  
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5.13.1 Naturvärdesbedömning 

Områdets påverkansgrad och vegetation medför att det kan anses ha en låg naturlighet. Området 

saknar specifika naturvärdesobjekt, varför det kan anses hysa låga naturvärden (tillförs ingen 

naturvärdesklass). 

 

5.14 OMRÅDE 13 
Området utgörs av hällar samt gles skog med gräs däremellan. Trädskiktet domineras av gran, tall, 

björk samt en del en. Markskiktet utgörs av gräs, bärris, mossor och lavar. 

Bitvis är skogen tätare och terrängen blockigare. Området visar tydliga tecken på gallring/avverkning. 

I de östra delarna av området (mot område 9) förekommer fuktigare svackor inemot myren. I dessa 

svackor utgörs markskiktet av fuktgynnade arter såsom revlummer, vattenklöver, kråkklöver, 

vitmossa, starr, sjöfräken samt tranbär. 
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5.14.1 Naturvärdesbedömning 

Områdets påverkansgrad och vegetation medför att det kan anses ha en låg naturlighet. Området 

saknar specifika naturvärdesobjekt, och naturvärdeselement (blockterräng och mindre fuktsvackor) 

förekommer i så pass liten utsträckning att området endast anses hysa låga naturvärden (tillförs 

ingen naturvärdesklass). 

 

5.15 OMRÅDE 14 
Höglänt hällskog med en del blockiga områden. Trädskiktet domineras av tall, men gran och björk 

förekommer där det är lite fuktigare. Markskiktet utgörs huvudsakligen av lavar, mossor, bärris, ljung 

mm. 

Området är gallrat och visar tecken på relativt nylig avverkning. 

  

5.15.1 Naturvärdesbedömning 

Områdets påverkansgrad och vegetation medför att det kan anses ha en låg naturlighet. Området 

saknar specifika naturvärdesobjekt, varför det kan anses hysa låga naturvärden (tillförs ingen 

naturvärdesklass). 

 

5.16 OMRÅDE 15 
Långsmal myr som domineras av björkar som växer på tuvor. Utöver björkar förekommer även tall 

och al, men nästan alla träd växer på tuvor. Markskiktet domineras av gräs med inslag av skvattram, 

vattenklöver, starr, tranbär, odon, sjöfräken mm. 

Denna lilla myr är generellt fuktigare än den större myrmarken i område 9. Troligtvis pga. att den 

förses med vatten från den större myren. 
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5.16.1 Naturvärdesbedömning 

Se avsnittet 5.1 ovan för motivering till naturvärdesklassningen för området. Området bedöms hysa 

påtagliga naturvärden (naturvärdesklass 3).  

 

5.17 OMRÅDE 16 
Höglänt hällmark med en del block. Vid hällarna dominerar tall, medan det finns mer gran och björk i 

svackorna. Markvegetationen domineras av lavar, mossor och bärris. 

Skogen är mestadels ung och området visar tydliga spår av avverkning i form av stubbar samt 

avverkningsris. 

  

5.17.1 Naturvärdesbedömning 

Områdets påverkansgrad och vegetation medför att det kan anses ha en låg naturlighet. Området 

saknar specifika naturvärdesobjekt, varför det kan anses hysa låga naturvärden (tillförs ingen 

naturvärdesklass). 
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5.18 OMRÅDE 17 
Relativt torr del av en myr med många små björkar och en mindre andel tall, samt enstaka gran.  

Markskiktet domineras av gräs och mossa. 

  

5.18.1 Naturvärdesbedömning 

Se avsnittet 5.1 ovan för motivering till naturvärdesklassningen för området. Området kan inte anses 

utgöra natura 2000-naturtyp men bedöms ändå hysa påtagliga naturvärden (naturvärdesklass 3).  

 

5.19 OMRÅDE 18 
Området utgör de centrala delarna av den myr som återfinns inom områdena 17–19. Denna del är 

tätt bevuxen av träd som ofta står på tuvor. Trädskiktet domineras av björk, gran, al och tall.  

Markskiktet domineras av gräs och bärris, med starr i de fuktigare delarna. Det finns tydliga tecken 

på avverkning då det förekommer hjulspår med stående vatten. 
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5.19.1 Naturvärdesbedömning 

Se avsnittet 5.1 ovan för motivering till naturvärdesklassningen för området. Området bedöms hysa 

vissa naturvärden (naturvärdesklass 4).  

 

5.20 OMRÅDE 19 
Området utgör en relativt torr del av en myr med många små björkar och en mindre andel tall och al.  

Markskiktet domineras av gräs och mossa. 

  

5.20.1 Naturvärdesbedömning 

Se avsnittet 5.1 ovan för motivering till naturvärdesklassningen för området. Området kan inte anses 

utgöra natura 2000-naturtyp men bedöms ändå hysa påtagliga naturvärden (naturvärdesklass 3).  

 

5.21 OMRÅDE 20 
Smal tarm med fuktig mark som ansluter till myrmarken i syd. Trädskiktet utgörs huvudsakligen av 

björk och al, men även gran och tall förekommer.  Markvegetationen utgörs av mossor, starr, fräken, 

mm. 

  



 § 145 Bygglov för nybyggnad av upplag (återvinningsanläggning), HJÄLMSTA 3:3, BMK 2020-000092 - BMN-2020/173-2 Bygglov för nybyggnad av upplag (återvinningsanläggning), HJÄLMSTA 3:3, BMK 2020-000092 : Mark- och miljööverdomstolens föreläggande + överklagande

 

            Naturvärdesinventering  

Upprättad av: Granskad av: Datum: 
GLS EM 20-06-05 

 

Svensk Ekologikonsult AB · www.svenskekologi.se 38 

 

5.21.1 Naturvärdesbedömning 

Områdets påverkansgrad medför att det kan anses ha en låg naturlighet. Området saknar specifika 

naturvärdesobjekt, men uppvisar delvis sumpskogskaraktär, varför det kan anses hysa vissa 

naturvärden (tillförs naturvärdesklass 4). 

 

5.22 OMRÅDE 21 
Flack barrskog med inslag av löv. Trädskiktet domineras av gran, tall och björk, men det förekommer 

även enstaka al. Marken är bitvis frisk och det finns stående vatten i hjulspår efter 

avverkningsmaskinerna. Markskiktet är varierat och utgör bland annat av gräs, bärris, tåg, 

vattenklöver, fräken, vitsippa, skogsstjärna, lummer, skogsbräken, dunört, tistlar, viol, skråp, 

igelknopp, starr mm.  

  

5.22.1 Naturvärdesbedömning 

Områdets påverkansgrad och vegetation medför att det kan anses ha en låg naturlighet. Området 

saknar specifika naturvärdesobjekt, varför det kan anses hysa låga naturvärden (tillförs ingen 

naturvärdesklass). 

 

5.23 OMRÅDE 22 
Torrare skogsområde som domineras av medelgammal skog med gran, tall och björk. Markskiktet 

utgörs huvudsakligen av ris och mossor. I de fuktigare delarna förekommer vitmossa, fräken och 

björnmossa. Även orkidén jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza maculata) påträffades. Arten 

kategoriseras som Livskraftig (LC) i Rödlistan (ny utgåva 2020), samt utgör signalart för de värdefulla 

naturtyperna Kalklövskog och Rikkärr/kalkkärr. Observationen omfattar enbart ett enstaka exemplar 

och området uppvisar inga andra karaktärer för dessa naturtyper, varför värdet av artens förekomst 

är relativt litet.  

Området visar tydliga täcken på avverkning/gallring i form av hjulspår och avverkningsris. 
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5.23.1 Naturvärdesbedömning 

Områdets påverkansgrad och vegetation medför att det kan anses ha en låg naturlighet. Området 

saknar specifika naturvärdesobjekt, varför det kan anses hysa låga naturvärden (tillförs ingen 

naturvärdesklass). 

 

5.24 OMRÅDE 23 
Hyggesmark med en del uppstickande hällar och enstaka större block. Träden utgörs mestadels av 

ung björk och gran. Markvegetationen domineras av gräs, ormbunkar och bärris. 

Träden är mycket unga och det förekommer ett fåtal högstubbar. 

  

5.24.1 Naturvärdesbedömning 

Områdets påverkansgrad och vegetation medför att det kan anses ha en låg naturlighet. Området 

saknar specifika naturvärdesobjekt, varför det kan anses hysa låga naturvärden (tillförs ingen 

naturvärdesklass). 
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5.25 OMRÅDE 24 
Höjdrygg inom hygget där äldre träd sparats. Trädskiktet domineras av medelgammal tall, björk och 

gran. Markvegetationen utgörs av bärris samt mossa och lavar på exponerade hällar. Det 

förekommer en del låga enar i buskskiktet. 

Stubbar och avverkningsris vittnar om tidigare avverkningar inom området. 

  

5.25.1 Naturvärdesbedömning 

Områdets påverkansgrad och vegetation medför att det kan anses ha en låg naturlighet. Området 

saknar specifika naturvärdesobjekt, varför det kan anses hysa låga naturvärden (tillförs ingen 

naturvärdesklass). 

5.26 OMRÅDE 25 
Fortsättning av område 15, på andra sidan fastighetsgräns. Området utgörs av långsmal myr som 

domineras av björkar som växer på tuvor. Utöver björkar förekommer även tall och al, men nästan 

alla träd växer på tuvor. Markskiktet domineras av gräs med inslag av starr och andra fuktgynnade 

örter. 

Denna myr är generellt torrare än myrmarken inom den del som återfinns inom område 15. Troligtvis 

pga. att den är högre belägen i terrängen och avrinner mot norr (mot område 15). Torvlagret i 

området är även mindre mäktigt än det som återfinns område 15.  
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5.26.1 Naturvärdesbedömning 

Se avsnittet 5.1 ovan för motivering till naturvärdesklassningen för området. Området bedöms hysa 

påtagliga naturvärden (naturvärdesklass 3).  

 

5.27 OMRÅDE 26 
Sumpskog dominerad av björk och al. Tallar förekommer framförallt i kontzonen. Markvegetationen 

domineras av gräs som bitvis växer på tuvor. Fuktgynnade arter såsom vitmossa, björnmossa och 

kråkklöver förekommer bland gräset. 

Det förekommer en del döda träd i områdets kantzoner. Avsaknaden av äldre träd indikerar att 

området tidigare avverkats, men nu håller på att beväxas med skog. 

Området är via sin avrinning norr ut kopplad till myrmarken inom område 15 och 25, varför dessa 

bedöms utgöra separata delar av samma våtmarksområde. 

Skogsstyrelsens databas (Skogens pärlor) definierar området som en utdikad lövdominerad 

sumpskog. Denna bedömning stämmer överens med fältobservationerna, då området förefaller 

befinna sig i ett stadium av uttorkning.  

  

5.27.1 Naturvärdesbedömning 

Områdets påverkansgrad medför att det kan anses ha en låg naturlighet. Området saknar specifika 

naturvärdesobjekt, men uppvisar delvis sumpskogskaraktär, varför det kan anses hysa vissa 

naturvärden (tillförs naturvärdesklass 4). 

 

5.28 OMRÅDE 27 
Avverkad slänt ned mot den försumpade skogen. Träden är mycket unga och domineras av björk och 

gran. Markvegetationen domineras av gräs och ormbunkar. 

Området utgör en förlängning av område 23 (hygget), men har något fuktigare karaktär p.g.a. att det 

är mer låglänt. 
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5.28.1 Naturvärdesbedömning 

Områdets påverkansgrad och vegetation medför att det kan anses ha en låg naturlighet. Området 

saknar specifika naturvärdesobjekt, varför det kan anses hysa låga naturvärden (tillförs ingen 

naturvärdesklass). 

 

5.29 OMRÅDE 28 
Mogen skog i flack nordsluttning. Trädskiktet domineras av gran och tall. Markskiktet domineras av 

bärris, ris och mossa.  

Bitvis förekommer partier med tunt jordlager, vilka är bevuxna med ljung, lavar samt en. 

   

5.29.1 Naturvärdesbedömning 

Områdets påverkansgrad och vegetation medför att det kan anses ha en låg naturlighet. Området 

saknar specifika naturvärdesobjekt, varför det kan anses hysa låga naturvärden (tillförs ingen 

naturvärdesklass). 
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5.30 OMRÅDE 29 
Flack sluttning med tät ungskog. Trädskiktet domineras av gran, björk och tall. Markskiktet 

domineras av bärris och ljung. 

På mindre höjdryggar förekommer lavar och mossa. 

  

 

5.30.1 Naturvärdesbedömning 

Områdets påverkansgrad och vegetation medför att det kan anses ha en låg naturlighet. Området 

saknar specifika naturvärdesobjekt, varför det kan anses hysa låga naturvärden (tillförs ingen 

naturvärdesklass). 

5.31 OMRÅDE 30 
Mindre fuktskogsområde under uttorkning. Trädskiktet domineras av björk samt döda tallar. 

Markskiktet domineras av starr med islag av skvattram, odon och salix. 

 

5.31.1 Naturvärdesbedömning 

Områdets påverkansgrad medför att det kan anses ha en låg naturlighet. Området saknar specifika 

naturvärdesobjekt, men uppvisar delvis sumpskogskaraktär, varför det kan anses hysa vissa 

naturvärden (tillförs naturvärdesklass 4). 
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5.32 OMRÅDE 31 
Ungskog inom en äldre husbehovstäkt. Trädskiktet domineras av björk, gran och tall. Markskiktet 

domineras av gräs och bärris. Det förekommer även fuktigare lågpunkter med al och starr. 

  

5.32.1 Naturvärdesbedömning 

Områdets påverkansgrad och vegetation medför att det kan anses ha en låg naturlighet. Området 

saknar specifika naturvärdesobjekt, varför det kan anses hysa låga naturvärden (tillförs ingen 

naturvärdesklass). 

5.33 OMRÅDE 32 
Höglänt hygge med enstaka kvarlämnade tallar. I övrigt domineras trädskiktet av björk och gran. 

Markskiktet domineras av gräs och bärris. Det förekommer även en del en och hallon. 

  

5.33.1 Naturvärdesbedömning 

Områdets påverkansgrad och vegetation medför att det kan anses ha en låg naturlighet. Området 

saknar specifika naturvärdesobjekt, varför det kan anses hysa låga naturvärden (tillförs ingen 

naturvärdesklass). 
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RÄTTEN 
Hovrättsråden Mikael Hagelroth, tekniska rådet Inger Holmqvist och hovrättsrådet Ulf 
Wickström, referent 
 
FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE 
Föredraganden Harry Hodzic 
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Östuna T & ÅV AB 
Spakbacken 17 
741 94 Knivsta 
  
Ombud: Gustaf Lilliesköld Sjöö 
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Skiftesvägen 17 
163 43 Spånga 
  
Motpart 
1. Bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun 
741 75 Knivsta 
  
2. Helena Jansson 
Vilsten 14 
741 95 Knivsta 
  
3. Mikael Jansson 
Adress som ovan 
 
SAKEN 
Bygglov för nybyggnad av återvinningsanläggning på fastigheten Hjälmsta 3:3 i 
Knivsta kommun; nu fråga om prövningstillstånd 
 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2021-08-13 i mål nr P 8820-20 
_______________ 
 

Efter föredragning fattar Mark- och miljööverdomstolen följande 
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  Sid 2 
SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL 

 
P 10296-21 

Mark- och miljööverdomstolen  
 
BESLUT (att meddelas 2021-10-26) 

 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd. 

 

Beslutet får inte överklagas. 

 

 

 

Harry Hodzic 

Protokollet uppvisat/ 
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Handläggare 
Henri Lehtonen 
Bygglovschef 

Tjänsteskrivelse 
2021-11-23 

Diarienummer 
BMN-2021/292 

   

 

Bygg- och miljönämndens sammanträde 

Arkivbeskrivning Bygg- och miljönämnden 

 
Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden antar förslag till arkivbeskrivning för Bygg- och miljönämnden, 

2021-11-23. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Arkivbeskrivningen ska hållas uppdaterad. Då byggenheten fått tillsyn och tillståndsprövning 
inom två nya lagstiftningar behöver arkivbeskrivningen kompletteras. I och med att 
arkivbeskrivningen kompletterats har även hela dokumentet setts över för att säkerställa att 
den är uppdaterad. 
 

Enligt arkivlagen bildas en myndighets arkiv av de allmänna handlingarna från myndighetens 
verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen och som 
myndigheten beslutar skall tas om hand för arkivering. Arkivet är en del av det nationella 
kulturarvet och skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 
1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 
3. forskningens behov. 
Varje myndighet skall svara för vården av sitt arkiv och ta vederbörlig hänsyn till dess 
betydelse för en ändamålsenlig arkivvård. 
I arkivvården ingår att myndigheten skall organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta 
del av allmänna handlingar underlättas. Myndigheten ska också bland annat upprätta en 
arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i 
myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Inge ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-23 
Förslag till arkivbeskrivning för Bygg- och miljönämnden, 2021-11-23 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

Daniel Lindqvist 

Kommundirektör
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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1. Inledning 

Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § arkivlagen, har till uppgift att i första hand 

underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar. Arkivbeskrivningen uppfyller 

även kravet på beskrivning av myndighets allmänna handlingar enligt bestämmelserna i 4 

kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

Arkivbeskrivningen har upprättats av bygg- och miljönämnden och ersätter tidigare 

arkivbeskrivning daterad 2016-04-19. 

2. Myndighetens namn och tillkomst 

Myndighetens namn är bygg- och miljönämnden tillika trafiknämnd. Bygg- och miljönämnden 

tillika trafiknämnd bildades den 1 januari 2003 då Knivsta blev egen kommun. 

3. Organisation, verksamhet och historik 

Bygg- och miljönämnden leder och ansvarar för verksamheten inom följande områden: 

- kommunens uppgifter med rättsverkan inom byggväsendet  

- inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (2010:900) 

- kommunens uppgifter med rättsverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och vad 
som i övrigt enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet inberäknat livsmedelsområdena 

- prövning och tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, smittskyddslagen, tobakslagen §§ 2-7 avseende rökförbund på 
vissa platser samt strålskyddslagen avseende skyddsåtgärder i solarier. 

- Kartor och geografisk information (kart- och GIS-verksamheten) 

Nämnden utför samråd och lämnar yttranden enligt miljöbalken och enligt annan lagstiftning. 

Nämnden har ansvar för att besluta om belägenhetsadresser och lägenhetsnummer för 

bostäder enligt 10-11 §§ lagen (2006:378) om lägenhetsregistret. Nämnden ansvarar också 

för att besluta om övriga belägenhetsadresser. 

Nämnden utför husutstakningar och skapar kartunderlag enligt PBL. 

Nämnden är även trafiknämnd och fullgör de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen 
om nämnder för vissa trafikfrågor (1978:234).  
 
Fram till den 1 januari 2015 hade bygg- och miljönämnden även ansvar för detaljpla-
ner och områdesbestämmelser med enkelt planförfarande men vid denna tidpunkt 
övergick ansvaret för dessa verksamheter till den nybildade samhällsutvecklings-
nämnden. 

4. Bestämmelser för myndighetens verksamhet 

Förutom det gemensamma reglementet för kommunstyrelse och nämnder i Knivsta 
kommun styrs bygg- och miljönämnden i huvudsak av kommunallagen, 
förvaltningslagen, personuppgiftslagen, plan- och bygglagen, miljöbalken, 
trafikförordningen, lagen om lägenhetsregister, lagen med särskilda bestämmelser 
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om gaturenhållning och skyltning, lagen om energimätning i byggnader, samt 
övergripande styrdokument som mål och budget. 
 
Bygg- och miljönämndens allmänna handlingar och arkiv sköts i enlighet med 
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, kommunallagen och 
arkivlagen. 

5. Myndighetens verksamhet och handlingar 

Bygg- och miljönämndens handlingar består t ex av upprättade dokument inför 

presidieberedning och nämndsammanträden, protokoll från presidieberedning och nämnd, 

delegationsbeslut, remissvar till andra myndigheter, avtal, bygglovärenden, tillsynsärenden, 

miljöärenden inom livsmedels-området och inom miljö- och hälsoskyddsområdet, 

strandskyddsärenden och trafikärenden.  

6. Planering och styrning av arkivbildningen 

Styrande dokument för arkivbildningen är bygg- och miljönämndens dokumenthanterings-

plan. Det finns också rutiner och anvisningar för hantering av allmänna handlingar. 

7. Register, förteckningar, sökmedel och tekniska hjälpmedel 

Arkivförteckning, diarium, dokumenthanteringsplan och nämndprotokoll utgör de viktigaste 

sökingångarna i myndighetens arkiv. 

Tekniska lösningar för myndigheten är: 

 Public 360 för allmänna handlingar 

 Agresso för ekonomiska handlingar 

 ByggR för bygglovhandlingar och kart-, mät- och GIS-handlingar 

 Castor Miljö för miljöhandlingar 

 AGS för arkiverade bygglovhandlingar 

 Geosecma Trafik för lokala trafikföreskrifter 

Inga IT-lösningar finns för allmänheten att söka och ta del av myndighetens allmänna och 

offentliga handlingar.  

8. Bevarande och gallring 

Bevarande och gallring av handlingar regleras i nämndens informationshanteringsplan. 

Gallringsbeslut finns gällande handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vilka får gallras vid 

inaktualitet. 

Bygg- och miljönämnden beslutade den 15 mars 2016 att medge makulering av pappers-

handlingar för nämndens verksamheter. Regler för hur detta ska gå till finns bland annat i 

samrådsyttrande från kommunstyrelsen i egenskap av kommunens arkivmyndighet. 

9. Inskränkningar i tillgängligheten genom sekretess 

De oftast förekommande sekretessreglerna enligt offentlighets- och sekretesslagen 
(OSL) inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde redovisas nedan. 
Därutöver kan ytterligare inskränkningar i insynsrätten enligt OSL förkomma. 
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Lagrum OSL Verksamhet 
21 kap  

 

Ärenden inom plan- och bygglagens respektive 
miljöbalkens områden, uppgift om enskilds personliga 
eller ekonomiska förhållanden 

21 kap 7 § Behandling av personuppgifter 

10. Uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra – 
hur och när sker detta?  

För arbetets behöriga gång hämtar bygg- och miljönämnden in de offentliga uppgifter från 

andra myndigheter som behövs för handläggningen, ibland även uppgifter som normalt sett 

är sekretessbeslagda. Nämnden hämtar och lämnar uppgifter till t ex Boverket, Lantmäteriet, 

Livsmedelsverket, Statistiska centralbyrån och länsstyrelsen. Nämnden lämnar på begäran 

från allmänheten ut allmänna handlingar efter sekretessprövning. 

11. Myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter 

Myndigheten har ingen rätt att sälja personuppgifter. 

12. Arkiv som myndigheten förvarar 

Bygg- och miljönämndens arkiv förvaras hos myndigheten antingen i akter eller i 
digital form fr.o.m. den 1 januari 2003. Huvudarkivet finns i Knivsta kommunhus, 
Centralvägen 18 741 75 Knivsta. 

13. Arkiv som överlämnats till arkivmyndighet (eller till annan myndighet) 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för bygg- och miljönämndens verksamhet. Handlingar 
som ska bevaras förs till kommunstyrelsens centralarkiv för slutarkivering. Inga handlingar 
har ännu överlämnats till arkivmyndigheten. 

14. Arkivverksamhetens organisation och ansvar 

Enhet Informationsägare Informationskoordi

nator 

Informationsförvaltare 

Samhällsbyggn

adskontoret 

Förvaltningschef Nämndsekreterare 

(registraturen) 

Registrator 

Byggenheten Bygglovschef Nämndsekreterare 

(registraturen) 

Administratör 

Miljöenheten Miljöchef Nämndsekreterare 

(registraturen) 

Administratör 

Kart-, mät- och 

GIS-enheten 

Chef kart- och 

gisenheten 

Nämndsekreterare 

(registraturen) 

Administratör 

Trafik- och 

gatuenheten 

Gatuchef Nämndsekreterare 

(registraturen) 

Administratör 
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15. Vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om myndighetens 
allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter 

För upplysningar om nämndens allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter 

kontaktas i första hand registraturen. 
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Bygg- och miljönämndens presidieberedning 

Verksamhetsplan 2022 för Bygg- och miljönämnden 

 
Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden tillika trafiknämnden godkänner verksamhetsplanen 2022 för 

bygg- och miljönämndens verksamheter 

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

 
Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden tilldelats medel för 2021 i den av kommunfullmäktige antagna Mål 
och budget 2022. I bilagd verksamhetsplan beskrivs förutsättningarna för budgeten, 
kommunfullmäktiges mål och uppdrag som riktats mot nämnden samt nämndens egna mål. 
Nämnden föreslås besluta om två egna nämndmål:  
1. Bygg- och miljönämndens verksamheter ska ges förutsättningar för utövandet av en 

rättssäker och förutsägbar verksamhetsutövning  
2. Bygg- och miljönämndens verksamheter ska ges förutsättningar att sträva efter nöjda     
medborgare och företagare 
 
Bakgrund 
Inför kommande år ska samtliga nämnder fatta beslut om mål för verksamhetens inriktning 
samt budget. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Bygg- och miljönämnden har tilldelats medel för 2022 i den kommunfullmäktige antagna Mål 
och budget 2022 (MoB). Nämndens totala anslag uppgår till 9,6 miljoner kronor vilket är en 
ökning med 0,4 miljoner kronor (4,5%) jämfört med verksamhetsåret 2021. Nämndens 
verksamheter har erhållit en indexuppräkning på 1,3% utöver indexuppräkning har nämnden 
erhållit ett ospecificerat tillägg på 0,2 miljoner kronor. Det ospecificerade tillägget är i 
nämndbudgeten fördelat till verksamheten miljö- och hälsoskydd. Effektiviseringsbetinget 
som nämnden har tilldelats senaste åren har för 2022 tillfälligt pausats för att bland annat att 
verksamheterna ska hantera effekter av pandemin. Effektiviseringsbetinget för 2021 var 
tilldelat verksamheten stadsbyggnad. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Rapport Verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden tillika trafiknämnd 2022 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Kommundirektör 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan är en styrning av nämndens verksamheter 
utifrån redan antagna Kommunfullmäktiges Mål- och budget 2022. Beslutet bedöms inte 
påverka barn.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Verksamhetsplan 2022 för 
Bygg- och miljönämnden 

 
 
 
 

Antagen av xxx  
xx månad 2022  
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Övergripande beskrivning av nämndens ansvar 

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling och syftar till att utrota fattigdom 
och hunger samt förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla. De innehåller tre dimensioner av 
hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Knivsta kommun har 
beslutat att vara en av de kommuner som tar ansvar för genomförande av Agenda 2030. Agenda 
2030 är grunden i Knivsta kommuns styr-och ledningssystem och en del av kommunens DNA. 
Bygg- och miljönämnden (BMN) ansvarar för enheterna inom området för stadsbyggnad 
(bygglovshantering, kontroll av byggande och tillsyn inom byggväsendet, adressättning och kart- 
och GIS-verksamhet), livsmedelstillsyn, miljö- och hälsoskydd samt trafikplaneringen. Primär 
verksamhet under nämnden är Bygg- och miljökontoret med tillhörande Kart- och GISenhet, 
Byggenheten samt Miljöenheten. 
BMNs ansvarsområden innefattar myndighetsutövning inom ramen för lagstiftning enligt bland 
annat Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB). Dessa ansvarsområden hanteras i 
verksamheten av samhällsbyggnadskontorets enheter, miljöenheten, kart- och GISenheten samt 
bygglovenheten. Utöver det bistås nämnden av en trafikingenjör på gatuenheten. 
Byggenheten hanterar tillstånd och tillsyn inom ramen för plan- och bygglagen. Dessa uppgifter 
inkluderar exempelvis bygglov, förhandsbesked, tillsyn av enkelt avhjälpta hinder (HIN) och 
obligatoriska ventilationskontroller (OVK). 
Miljöenheten hanterar tillstånd och tillsyn inom ramen för bland annat miljöbalken och 
livsmedelslagstiftningen i form av tillstånd för anläggande av enskilda avlopp, tillsyn av 
strandskyddsdispens och livsmedelstillsyn. 
Kart- och GISenheten ansvarar för att genomföra mätuppdrag, huvudsakligen lägeskontroller och 
utstakningar, adressättning samt kommunens övergripande GIS-systems drift och funktionalitet. 
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Verksamhetsförutsättningar 

Övergripande 
Fjolårets organisationsförändringen med sammanslagning av bygg- och miljökontoret och 
samhällsbyggnadskontoret är gjord. Inför kommande år fortsätter förändringsarbetet samt arbetet 
med att sammansvetsa det nya kontoret för att skapa bättre förutsättningar för samarbete och 
kompetensspridning mellan enheterna. En ny kontorschef förväntas tillträda vintern 2022. 
2021 har trots pandemin inneburit ett ovanligt stort tryck avseende ärendemängd på 
stadsbyggnad, specifikt bygglov. Byggandet i kommunen har generellt legat på en hög nivå, 
vilket även har synts i kart- och GIS-verksamhetens uppdragsmängd. Historiskt har det varit 
svårt att prognostisera uppdragen, vilket gör att även för 2022 är det svårt göra hållbara 
prognoser. Det finns ett tydligt tecken att det råder brist på byggbar mark inom närmsta framtid 
vilket kan påverka intäktsmängden. Dock ser både bygglov och kart- och GIS ett behov av en 
långsiktig strategi kring personalförsörjning för att garantera den kommunala servicen inom 
nämndens stadsbyggnadsuppdrag. 
Byggenhetens arbete med att införa nytt ärendehanteringssystem kommer 2022 innebära 
ytterligare arbetsbörda för enhetens personal. Viss del av arbetsinsatsen kan hanteras med 
konsultstöd men på sikt förväntas det nya systemet liksom arbetsrutiner bidra till att effektivisera 
enhetens arbete. 
Coronapandemin har inneburit att miljöenhetens tillsynsarbete släpat efter inom vissa områden 
vilket gett upphov till en tillsynsskuld. För 2022 innebär detta en större arbetsbelastning än 
normalt då tillsynsskulden behöver arbetas ikapp. Pandemin förväntas pågå under 2022 i någon 
omfattning vilket fortsatt förväntas påverka hur tillsynsarbetet kan utföras i viss utsträckning. 
Till följd av gällande restriktioner under 2021 har miljöenheten arbetat med att utveckla digitala 
arbetssätt. Miljöenheten ser att det finns fördelar med att bibehålla och vidareutveckla delar av 
detta arbete i syfte att effektivisera utförande av tillsynsuppdraget. 
I och med ny lagstiftning avseende bland annat detaljplaner kommer kommunen under 2022 
ansluta sig till statliga Lantmäteriets nationella geodataplattform och initialt leverera 
detaljplaneinformation.Syftet med den nationella geodataplattformen är att tillgängliggöra 
detaljplaneinformation på ett enhetligt sätt, bland annat för att gör det enklare att bygga. 
Nämndens verksamheter finansieras primärt genom intäkter och är således väldigt beroende av 
förändringar i omvärlden, där coronapandemins effekter kan komma att märkas tydligare under 
2022. 
Dialog 2021 
I samband med verksamhetsplaneringen har dialog genomförts mellan politik och förvaltning. I 
dialogen har huvudsakligen företagarklimat och kvalitetsfrågor lyfts fram tillsammans med 
vikten av en fortsatt langdsbygdsutveckling. Dessa frågor har diskuterats som centrala för den 
myndighetsutövning som bedrivs inom ramen för nämndens områden. Frågorna finns återfunna 
inom såväl nämndens egna mål samt nämndens egna uppdrag till verksamheten. Företagarklimat 
och kvalitet är centrala frågor för samtliga enheter och uppföljning av detta görs löpande genom 
mätningar av NKI (nöjd-kund-index). Resultaten från dessa mätningar används som indikatorer 
för måluppfyllnaden och bedöms kunna ge en god chans till fortsatt dialog kring  genomförda 
åtgärders påverkan på resultatet. 



 § 147 Verksamhetsplan 2022 för Bygg- och miljönämnden - BMN-2021/294-1 Verksamhetsplan 2022 för Bygg- och miljönämnden : Verksamhetsplan 2022 (Bygg- och miljonamnden)

Bygg- och miljönämnden, Verksamhetsplan 2022 5(16) 

Långsiktighet  
Den dialog som genomförts visar på att de tidigare identifierade kärnområdena inom nämndens 
verksamhet är oförändrade. Det ligger väl i linje med en fortsatt långsiktighet i målarbetet och 
föregående års mål samt uppdrag kvarstår därför. Det ger förutsättningar för verksamheterna att 
fortsätta deras påbörjade satsningar för bästa möjliga värdeskapande. 
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Kommunfullmäktiges mål 

Nedan visas de mål och indikatorer som kommunfullmäktige "skjutit ut" till nämnderna och 
styrelsen. För dessa mål ska nämnderna och styrelsen bidra till måluppfyllelsen och ha som 
utgångspunkt vid framtagandet av egna nämndmål. 

Värde 

Agenda 2030 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

Beskrivning 

Knivsta kommun ska tillhandahålla effektiv och kvalitativ verksamhet. 

Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas 

tillvara 

 

 
Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall kvinnor 

2020 
Utfall män 
2020 

Mål 2022 

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
- Motivationsindex 

80,83% 81,75%   81% 

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
- Ledarskapsindex 

80,92% 81,33%   81% 
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Bo och trivas 

Agenda 2030 

 3. Hälsa och välbefinnande 

 10. Minskad ojämnlikhet  

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

Beskrivning 

Knivsta kommun ska verka för en attraktiv närmiljö och välmående invånare. 

I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och 

åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet 

 

 
Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall kvinnor 

2020 
Utfall män 2020 Mål 2022 

Tycker du att 
invånarna i din 
kommun har 
möjlighet till 
insyn och 
inflytande över 
kommunens 
beslut och 
verksamheter? 
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Värna 

Agenda 2030 

 2. Ingen hunger 

 11. Hållbara städer och samhällen 

 12. Hållbar konsumtion och produktion 

 13. Bekämpa klimatförändringarna 

 15. Ekosystem och biologisk mångfald  

Beskrivning 

Knivsta kommun ska växa hållbart och vara ett föredöme inom miljöområdet. 

Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och hållbarhet 

optimeras. 

 

 

 
Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall kvinnor 

2020 
Utfall män 2020 Mål 2022 

Andelen 
sysselsatt 
dagbefolkning i 
förhållande till 
befolkningen 
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Knivsta ska verka och planera för en ekologisk hållbar kommun 

 

 

 

 

 
Indikator Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall kvinnor 

2020 
Utfall män 2020 Mål 2022 

Fossiloberoende 
bilar, andel (%) 

26,47% 13,33%   50% 
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Nämndens egna mål 

De globala målen är beroende av vad som sker lokalt. Knivsta kommun som lokal aktör på en 
global arena arbetar för att nå Agenda 2030-målen i välfärdsuppdraget; demokrati-, service-samt 
samhällsbyggaruppdraget. I verksamhetsplanen beskriver nämnden sitt bidrag till Agendans 
måluppfyllelse, både på kort och lång sikt. 

Bygg- och miljönämndens verksamheter ska ges förutsättningar för utövandet av 

en rättssäker och förutsägbar verksamhetsutövning 

Beskrivning 

Nämndens prioriteringar ska sättas utifrån vilka förutsättningar som ges i budget och det ska 
tydligt framgå för alla medarbetare inom nämndens verksamhetsområden vilka förväntningar 
som finns. Syftet är att ge alla medarbetare bättre förutsättningar att göra rätt saker och på sikt 
även ge en budget i balans. 

Agenda 2030 

 3. Hälsa och välbefinnande 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

Indikator Utfall Helår 
2020 

Utfall Helår 
2021 

Utfall kvinnor 
Helår 2021 

Utfall män 
Helår 2021 Mål Helår 2022 

Sjukfrånvaro 8 %     

Tillsynsplanens 
efterlevnad 

     

Budgetavvikelse -1 029 0    

Bygg- och miljönämndens verksamheter ska ges förutsättningar att sträva efter 

nöjda medborgare och företagare 

Beskrivning 

Verksamheten ska utföras på ett sådant sätt att vi i kombination med rättssäkerhet även skapar 
goda kontakter och för dialoger på ett sådant sätt att medborgare och företagare är nöjda efter 
kontakt oavsett beslut. 
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Agenda 2030 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

Indikator Utfall Helår 
2020 

Utfall Helår 
2021 

Utfall kvinnor 
Helår 2021 

Utfall män 
Helår 2021 Mål Helår 2022 

Företagsklimat enl. 
ÖJ (Insikt) -
 Bygglov - Totalt, 
NKI 

77,16     

Företagsklimat enl. 
ÖJ (Insikt) -
 Livsmedelskontroll 
- Totalt, NKI 

67,22     

Företagsklimat enl. 
ÖJ (Insikt) - Miljö- 
och hälsoskydd -
 Totalt, NKI 

61,02     
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden 

Uppdrag Målbild Styrelse/nämnd 

Förändringsarbete – att med 
avstamp i Agenda 2030 intensifiera 
arbetet för att utveckla nya effektiv 
arbetssätt, metoder och partnerskap 
samt en ändamålsenlig, 
behovsanpassad och 
kostnadseffektiv 
kommunorganisation. 

I Knivsta kommun är Agenda 2030 
grunden för styr- och 
ledningsprocesserna i 
kommunkoncernens verksamheter. 
Förändringsarbetet ska leda till en 
effektiv och kostnadsanpassad 
organisation med effektivare 
arbetsprocesser, ökat användande 
av nya metoder och tekniker. 
 
Syftet är att kunna fortsätta leverera 
god välfärd på ett hållbart sätt till fler 
invånare i Knivsta till en lägre 
kostnad. 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Lokaleffektivitet – framtagande av 
plan för ökad lokaleffektivitet inom 
alla verksamhetsområden 

Ökad lokaleffektivitet ska leda till 
lägre lokalkostnader om 10 miljoner 
kronor i fasta priser och volym 
under mandatperioden 2019-2022. 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Fossilfri/koldioxidneutral kommun – 
minimera fossila drivmedel och 
plastanvändning i 
kommunkoncernens verksamheter 
med särskilt fokus på en giftfri 
förskola. 

Giftfri förskola 
Koldioxidneutral kommunkoncern 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Upphandlingar – med krav på 
hållbar konsumtion och handel 
inriktad mot cirkulär 
resurshushållning och 
delningsekonomi, ekologiska 
produkter och rättvisa 
produktionsvillkor. 

Upphandling och inköp av varor och 
tjänster ska vara hållbara. 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Nämnder ska redovisa vilka 
effektiviseringar som genomförts 
och vilka varaktiga ekonomiska 
effekter det har fått. 

Sveriges kommuner kommer med 
en åldrande befolkning att behöva 
leverera mer välfärd (kommunal 
service) med oförändrade 
ekonomiska resurser. Nämnderna 
ska därför i boksluten redovisa vilka 
effektiviseringar som genomförts 
och vilka varaktiga ekonomiska 
effekter det givit. 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  
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Nämndens uppdrag till kontoren 

Uppdrag Målbild Kontor 

Bygg- och miljönämnden uppdrar till 
det nya samhällsbyggnadskontoret 
att fortsatt arbeta med att genom 
dialog såväl internt som med politik 
skapa en bredare förståelse för hur 
det dagliga arbetet bidrar till det 
långsiktiga byggandet av ett hållbart 
samhälle. 

Det hållbara byggandet av stad och 
landsbygd görs med en realistisk 
målsättning och kravställning samt 
fokus på ändamålsenlighet och 
anpassning till de arkitektoniska 
styrdokumenten. 

Samhällsbyggnadskontoret  

Nämndens verksamheter ska jobba 
för att frågor kopplade till 
landsbygden blir tydliga och 
förståeliga för medborgaren utifrån 
den målsättning som satts i Vision 
2025. 

Bygg- och miljönämndens 
verksamheter ska främja en levande 
landsbygd i samverkan med den 
moderna småstaden 

Samhällsbyggnadskontoret  
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Ekonomiska förutsättningar 

Bygg- och miljönämnden har tilldelats medel för 2022 i den kommunfullmäktige antagna Mål 
och budget 2022 (MoB). Nämndens totala anslag uppgår till 9,6 miljoner kronor vilket är en 
ökning med 0,4 miljoner kronor (4,5%) jämfört med verksamhetsåret 2021. Nämndens 
verksamheter har erhållit en indexuppräkning på 1,3% utöver indexuppräkning har nämnden 
erhållit ett ospecificerat tillägg på 0,2 miljoner kronor. Det ospecificerade tillägget är i 
nämndbudgeten fördelat till verksamheten miljö- och hälsoskydd. Effektiviseringsbetinget som 
nämnden har tilldelats senaste åren har för 2022 tillfälligt pausats för att bland annat att 
verksamheterna ska hantera effekter av pandemin. Effektiviseringsbetinget för 2021 var tilldelat 
verksamheten stadsbyggnad. 
De ekonomiska ramarna ställer fortsatt höga krav på egenfinansiering i form av intäkter. Dessa 
intäkter är tätt knutna till mängden byggbar mark i kommunen. Mängden byggbar mark avgörs i 
sin tur bland annat av takten på framtagandet av detaljplaner, förrättningar och 
markförsäljningar. Dessa faktorer skapar alla osäkerhet vid beräkningen av intäkter. De senaste 
årens förändringar i belåningsgrad, amorteringskrav och konjunkturförändringar har alla haft 
påverkan på byggtakten och även förändringar inom dessa områden kan ha en effekt på 
verksamheternas intäkter. 
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Ekonomisk uppställning 

Nämndens verksamheter KF-budget 2021 KF-budget 2022 
Nämndbudget 

2022 

 Nämndkostnader 1 208 1 224 1 224 

 Stadsbyggnad 5 187 5 254 5 254 

 Trafikplanering 270 274 274 

 Serveringstillstånd 58 59 59 

 Miljö- och hälsoskydd 2 520 2 553 2 753 

 Ospecficerat tillägg  200 0 

 Årets effektiviseringsbeting  98 98 

 Ackumulerat effektiviseringsbeting -98 -98 -98 

Summa 9 145 9 564 9 564 
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Investeringar 

  
Bygg- och miljönämnden är beviljade 0,5 miljoner kronor i investeringsmedel för 
verksamhetsåret 2022. Investeringsposten är en generell och medlen är beviljade för 
tillkommande projekt inom digitalisering och innovation. 

Investering KF investeringsram 2022 

Digitalisering - innovation 500 

Summa 500 
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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. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot en 
bestämmelse i 8-10 kap. 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. Vid prövningen ska det 
särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om 
överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. I förarbetena ges som 
exempel på sådana situationer som inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet att 
överträdelsen har sin grund i en felbedömning huruvida en åtgärd kräver lov eller anmälan. 

Byggherren och kontrollansvarige är upplyst sedan tidigare om att det krävs ett slutbesked 
alternativt ett interimistiskt slutbesked innan en bygglovspliktig/anmälningspliktig åtgärd får 
tas i bruk. Det är inte heller känt om byggherren på grund av sjukdom inte har förmått att 
själv eller genom någon annan fullgöra sin skyldighet eller att överträdelsen berott på en 
omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka. 
Det har inte framgått någon annan omständighet vad den avgiftsskyldige har gjort för att 
undvika att en överträdelse skulle inträffa. Det finns därmed inget motiv till att inte ta ut 
någon byggsanktionsavgift enligt 11 kap. 53 § punkt 1,2,3 PBL. 

Enligt 11 kap. 53 a § PBL får avgiften sättas ned till hälften eller en fjärdedel om avgiften i det 
enskilda fallet är oproportionerlig. Prövning ska göras om i det enskilda fallet går att sätta 
ned avgiften och 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.  

Som exempel på fall där överträdelsen kan anses vara av mindre allvarlig art anges bl.a. att 
överträdelsen har en formell karaktär, se prop. 2012/13:104 s. 9 ff. Det kan inte uteslutas att 
byggsanktionsavgift är en sådan sanktion av straffrättslig karaktär och att hänsyn därför 
måste tas till den så kallade oskuldspresumtionen. Härav följer bl.a. att den enskilde inte får 
åläggas en orimlig bevisbörda för att undgå avgift och att det måste finnas utrymme för en 
inte alltför restriktiv prövning av befrielsegrunderna i varje enskilt fall, se prop. 2009/10:170 
del 1 s. 346. 

Enligt de fotografier som inkom 2021-09-06 syns det att det står fordon inne i byggnaden. 
Handläggande byggnadsinspektör frågade kontrollansvarig under telefonsamtalet 2021-09-
13 om byggherren hade tagit byggnaderna i bruk och påbörjat bilförsäljning, varpå den 
kontrollansvarige svarade Ja. Därmed öppnade tillsynsmyndigheten ett tillsynsärende. 

Huvuddelen av de handlingar enligt startbeskedet i bygglovsärendet som krävdes för ett 
interimistiskt slutbesked hade inkommit mellan datumen 2021-06-28 till och med 2021-09-06. 
Verifierad kontrollplan hade inkommit samt kontrollansvariges utlåtande. Inga avvikelser 
redovisades i verifierad kontrollplan eller kontrollansvariges utlåtande. Därmed ska 
byggnaden betraktas vid tillfället som säker att ta i bruk.  

Bygg- och miljönämnden prövade om interimistiskt slutbesked 2021-09-13 efter begäran av 
KA och byggherren daterat 2021-09-06. I detta fall kan överträdelsen anses vara av formell 
betydelse. Därför ska byggsanktionen sättas ned till en fjärdedel av det totala 
sanktionsbeloppet. 
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Yttrande inkom till bygg- och miljönämnden 2021-11-07 och igen som dubblett 2021-11-11 . 
Fastighetsägaren framför i huvudsak i sitt yttrande att byggnaden inte hade tagits i bruk 
innan slutbesked meddelats. Det påstås även att kontrollansvarige inte hade meddelat till 
bygg- och miljönämnden att byggnaden hade tagits i bruk.  
I tjänsteanteckning 2021-09-13 från telefonsamtal med kontrollansvarige 2021-09-13 är det 
dokumenterat i enlighet med 27§ Förvaltningslagen att kontrollansvarige meddelade att 
byggnaden hade tagits i bruk innan slutbesked samt att fotodokumentation daterat 2021-09-
09 visar att bilar för verksamheten står uppställda inne i byggnaden, ändrar yttrandet inte 
nämndens bedömning om att byggnaden tagits i bruk innan slutbesked meddelats. 
 

Bygg- och miljönämnden, BMN, gör bedömningen att:  

Byggnaden har tagits i bruk innan slutbesked eller interimistiskt slutbesked hade utfärdats. 
Därmed ska en byggsanktion tas ut. 

Bedömning har gjorts i det enskilda fallet att avgiften ska sättas ned till en fjärdedel. 

 

Beskrivning  
Bygglov och startbesked har beviljats för uppförande av handelsbyggnad på fastigheten i 
ärende BMK 2020-65. 
 
Fotografier inkom 2021-09-06 som visar att det står fordon inne i byggnaden. Handläggande 
byggnadsinspektör frågade kontrollansvarig under telefonsamtalet 2021-09-13 om 
byggherren hade tagit byggnaderna i bruk och påbörjat bilförsäljning, varpå den 
kontrollansvarige svarade Ja.  
 
Därmed öppnade tillsynsmyndigheten ett tillsynsärende. Utredning har utförts i 
tillsynsärendet för att komma till beslut enligt motiv. 
 
Kommunicering inför beslut skickades till fastighetsägaren 2021-09-21. 
 
Yttrande från fastighetsägaren inkom 2021-11-07. 
 
Yttrande 
Fastighetsägaren framför i huvudsak i sitt yttrande att byggnaden inte hade tagits i bruk 
innan slutbesked meddelats. Det påstås även att kontrollansvarige inte hade meddelat till 
bygg- och miljönämnden att byggnaden hade tagits i bruk. 
 
Upplysningar 
Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst 50 prisbasbelopp enligt 9 
kap. 2§ PBF. 
 
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 
Typ       ..........................................   Inkommen 
Sammanställning av area i plan   2021-09-15 
Sanktionsberäkning   2021-09-15 
Tjänsteanteckning   2021-09-13 
Fotografier   2021-09-09 
 
Beslutet delges med besvärshänvisning och mottagningsbevis 
Fastighetsägare 
 
 

 

Daniel Lindqvist 

Kommundirektör 

Bilagor  
Bilaga 1 – Underlag för beslut 
Bilaga 2 – Yttrande 
Bilaga 3 - 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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Handläggare 
Edvin Johansson 
Förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse 
2021-11-23 

Diarienummer 
BMN-2021/289 

   

 

Bygg- och miljönämnden 

Ansökan om investeringsmedel från kommunstyrelsen ofördelade 
investeringsmedel 2022 för ett verksamhetssystem till byggenheten 

 
Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 

2. Kommunstyrelsen beviljar bygg- och miljönämnden 500 tusen kronor i investeringsmedel 
från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel för införandet av ett 
verksamhetssystem 2022. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Byggenheten som är verksam under Bygg- och miljönämnden har under 2021 upphandlat ett 
verksamhetssystem som ska ersätta det nuvarande verksamhetssystemet. För 
verksamhetsåret 2021 är Bygg- och miljönämnden beviljade investeringsmedel för detta 
projekt men tidplanen har blivit förskjuten och implementeringen kommer ske under våren 
2022. Eftersom investeringsplanerna som beslutas i Mål och budget är årliga behöver bygg- 
och miljönämnden ansöka om finansiering för projektet under 2022.  
 
Bakgrund 
Avtalet för det nuvarande verksamhetssystemet som byggenheten, Kart- och GIS och samt 
planenheten nyttjar har löpt ut och det föranleder att ett nytt verksamhetssystem har 
upphandlats. Upphandlingen har genomförts under 2021 och är klar men själva införandet av 
systemet pågår och kommer inte slutföras förrän under 2022. I mål och budget som beslutas 
av kommunfullmäktige fastställs även nämndernas investeringsplaner och dessa innefattar 
en årlig investeringsutgift för nämnderna. För verksamhetsåret 2021 är bygg- och 
miljönämnden beviljade 4 000 tusen kronor, varav ett nytt verksamhetssystem är en del. 
Eftersom tidsplanen nu har blivit förskjuten och införandet kommer ske 2022 behöver bygg- 
och miljönämnden ansöka om investeringsmedel för projektet.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Införandet av ett nytt verksamhetssystem kommer medföra kapitaltjänstkostnader och 
licenskostnader. De årliga kostnaderna kommer att fördelas mellan enheterna som nyttjar 
verksamhetssystem, vilket är byggenheten, Kart- och GIS samt planenheten. Den årliga 
kostnaden bedöms uppgå till ca 330 tusen kronor, varav kapitaltjänstkostnaderna utgör 85 
tusen kronor. De årliga kostnaderna bedöms rymmas inom befintlig budgetram.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-23 
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
 

 
 
 
 

 

Daniel Lindqvist  Dan-Erik Pettersson 

Kommundirektör  Ekonomichef   
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Ärendet handlar om medel för genomförande av investering, vilket inte bedöms påverka 
barn. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Handläggare 
Edvin Johansson 
Förvaltningsekonom 

Tjänsteskrivelse 
2021-11-09 

Diarienummer 
BMN-2021/4 

   

 

Bygg- och miljönämnden 

Ekonomisk uppföljning per oktober för Bygg- och Miljönämnden 
2021  

 
Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per sista oktober 2021. 

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämndens nettokostnad för 2021 prognostiseras per oktober att uppgå till 
9 919 tusen kronor, vilket är en ökning med 174 tusen kronor jämfört med prognosen i 
delårsbokslutet. Avvikelsen för 2021 förväntas bli ett överskott på 121 tusen kronor för 2021. 
Stadsbyggnad prognostiseras med ett överskott på 1 401 tusen kronor, vilket är en 
förbättring jämfört med 450 tusen kronor mot föregående prognos. Miljö- och hälsoskydds 
förväntade avvikelse är -1 300 tusen kronor, vilket är en försämring med 600 tusen kronor 
mot föregående prognos. Nämndens övriga verksamheter prognostiseras fortsatt med 
mindre eller ingen avvikelser. Den prognostiserade investeringsutgiften uppgår till 500 tusen 
kronor vilket är 500 tusen kronor lägre än förgående prognos, detta till följd av införandet av 
nytt verksamhetssystem förväntas bli framskjutet till 2022.   
 
Bakgrund 
I den av kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2021 fastställdes uppföljningsplanen 
för 2021. I uppföljningsplanen uppdras bygg- och miljönämnden att motta ekonomisk 
uppföljning sex gånger under 2021 med start per februari och sista uppföljning per oktober. 
Uppföljningstillfällena innefattar även ett delårsbokslut per augusti. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Miljö- och hälsoskydds nettokostnad prognostiseras att uppgå till 4 526 tusen kronor och 
förväntas redovisa en budgetavvikelse på -1 300 tusen kronor. Jämfört med prognosen i 
delårsbokslutet är oktoberprognosen en försämring med 600 tusen kronor till följd av att i 
denna prognos räknar verksamheten med högre lönekostnader under slutet av året. 
Verksamhetens kostnader förväntas uppgå till 6 931 tusen kronor och det är 6,6% lägre än 
utfallet för 2020. Främsta anledningen till de minskade kostnaderna är lägre lönekostnader. 
Verksamhetens intäkter prognostiseras uppgå till 2 405 tusen kronor och det är i samma nivå 
som utfallet för 2020. En intäktsnivå på 2 405 tusen kronor motsvarar en 
självfinansieringsgrad på 35%, det vill säga verksamhetens externa intäkter täcker 35% av 
verksamhetens totala kostnader. Verksamhetens negativa budgetavvikelse grundar sig i att 
intäktsnivån inte är tillräcklig så att den tillsammans med anslaget täcker verksamhetens 
kostnader. Under året har verksamheten erhållit 706 tusen kronor för intäktsbortfall till följd 
av insatser för näringslivet på grund av pandemin. För att verksamheten skulle nå en 
ekonomi i balans 2021 skulle intäkterna behöva uppgå till 3 700 tusen kronor.  
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Verksamheten stadsbyggnad, vilken innefattar byggenheten och Kart- och GIS, 
prognostiseras med en budgetavvikelse per sista december på 1 401 tusen kronor. 
Prognostiserade budgetavvikelsen för byggenheten uppgår till 1 601 tusen kronor och för 
Kart- och GIS -200 tusen kronor. Underskottet för Kart- och GIS beror på högre avvikande 
konsultkostnader. Främsta anledningen till stadsbyggnads överskott och även förklaringen till 
förändringen av prognosen är att byggenhetens intäkter förväntas uppgå till 6 200 tusen 
kronor. Totalt förväntas intäkterna för stadsbyggnad 2021 att uppgå till 6 800 tusen kronor 
och utfallet per sista oktober är 5 995 tusen kronor. Således förväntas intäkterna avmattas 
under årets sista kvartal. Stadsbyggnads nettokostnad prognostiseras uppgå 3 689 tusen 
kronor och verksamhetens kostnader förväntas uppgå till 10 492 tusen kronor vilket är 6,7% 
lägre än utfallet 2020. Lägre konsultkostnader för Kart- och GIS är den främsta förklaringen 
till de lägre kostnaderna mellan åren. Nämnden övriga verksamheter prognostiseras med 
inga eller mindre avvikelser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-09 
Nettokostnadsuppställning per oktober 2021-11-09 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
 

 
 
 
 

 

Daniel Lindqvist Dan-Erik Pettersson 

Kommundirektör Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

Beslutet kring ekonomisk uppföljning handlar om att bygg- och miljönämnden mottar 

rapporten. Ett negativt prognostiserat resultat ska leda till att en handlingsplan för ekonomi i 

balans tas fram. En handlingsplan kan påverka barn, men det gäller inte detta 

ärende. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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DRIFTBUDGET 

Nettokostnad i tkr Utfall 2020

Tillägg / 

avdrag Utfall per okt

Avvikelse 

okt

Avvikelse 

delår

Bygg- och miljönämnd

 Nämndkostnader 1 199 1 208 971 1 208 0 0

 Stadsbyggnad 5 406 5 187 -98 2 417 3 689 1 401 951

 Trafikplanering 254 270 204 250 20 20

 Serveringstillstånd -11 58 188 233 246 0 0

 Miljö- och hälsoskydd 4 615 2 520 706 3 730 4 526 -1 300 -700

 Effektiviseringsbeting - 0,5% 0 -98 98 0 0 0 0

Summa Bygg- och miljönämnd 11 464 9 145 894 7 556 9 919 121 271

Investeringsuppföljning
KF investeringsram 

2021

Tillägg 

investeringsram 

2021

Utgift 

investering 

10 mån

Prognos 

investeringsutgift 

2021

Prognos avvikelse 

investering 2021

Stadsbyggnad 3 500 0 287 500 3 000

Digitalisering - innovation 500 0 0 0 500

Summering 4 000 0 287 500 3 500

Budget

2021

Prognos 

nettokostnad



 § 143 Intern kontrollplan 2022 för bygg- och miljönämnden  - BMN-2021/246-1 Intern kontrollplan 2022 för bygg- och miljönämnden  : Intern kontrollplan 2022 för bygg- och miljönämnden

Sida 1 av 2 

   
 

  

Handläggare 
Karin Allard 
Verksamhetscontroller 

Tjänsteskrivelse 
2021-11-30 

Diarienummer 
BMN-2021/246 

   

 

Bygg- och miljönämnden 

Intern kontrollplan 2022 för bygg- och miljönämnden  

 
Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden antar intern kontrollplan för nämndens verksamheter för 2022. 

2. Den interna kontrollplanen anmäls till Kommunstyrelsen.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Fem kommunövergripande interna kontroller genomförs för alla nämnder/styrelser med 
separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, upphandling/inköp, bisysslor, 
ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut.  
De nämndspecifika kontrollområdena som föreslås för 2022 är: Tillräckliga resurser och 
kompetens och Efterlevnad av beslutade policys och detaljplaner.   
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.  
Intern kontrollplanen är baserad på en riskanalys utförd av bygg- och miljönämndens 
presidium i samarbete med förvaltningen. 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-30 

Intern kontrollplan 2022 för bygg- och miljönämnden. 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten  
Handläggaren  
 
 
 
Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef  
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Bygg- och miljönämndens intern kontrollplan syftar till att säkerställa ändamålsenlighet, 
kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, att lagar, regler och 
beslut efterlevs och att allvarliga brister upptäcks. Beslutet om att godkänna bygg-och 
miljönämndens interna kontrollplan bedöms inte påverka barn på ett direkt sätt, utan handlar 
om att vidmakthålla ett fungerande intern kontrollsystem och i förlängningen bidra till en hög 
kvalitet i verksamheterna. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Handläggare 
Karin Allard 
Liza Larsén Ogden  
Verksamhetscontroller 

Tjänsteskrivelse 
2021-11-19 

Diarienummer 
BMN-2021/286 

   

 

Bygg- och miljönämnden 

Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden 2021 

 
Förslag till beslut 
 

1. Bygg- och miljönämnden tar emot rapporten gällande uppföljning av fem 
övergripande internkontrollområden för 2021. 

2. Bygg- och miljönämnden bedömer att utförda kontroller av de fem övergripande 
kontrollområdena i 2021 års intern kontrollplan i tillräcklig hög grad har utrett 
omständigheterna inom aktuellt kontrollområde.  

3. Bygg- och miljönämnden tar emot, utreder och hanterar identifierade åtgärdspunkter 
och/ eller utvecklingsområden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för intern kontroll ska kommunstyrelsen 
och nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på 
ett tillfredsställande sätt.  
 
Under 2021 identifierades fem kommunövergripande interna kontroller som genomförts för 
samtliga nämnder/styrelser med separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, 
upphandling/inköp, bisysslor, ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut. 
 
I rapporten av de fem kommunövergripande kontrollområdena framkom utvecklingsområden 
och åtgärdspunkter, vilka redovisas i rapporten under respektive uppföljning. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Rapport Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden, redovisade för bygg- och 
miljönämnden. 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
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Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef  
 

 

Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Uppföljningen de fem övergripande kontrollområdena enligt intern kontrollplanen för 2021 
syftar till att visa hur förvaltningen arbetar med dessa områden. Beslutet om att godkänna 
uppföljningen bedöms dock inte påverka barn på ett direkt sätt, utan handlar snarare om 
att vidmakthålla ett fungerande internkontrollsystem och i förlängningen bidra till en hög 
kvalitet i verksamheterna.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 
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Uppföljning av 
kommunövergripande 
kontrollområden 2021, 
redovisade för Bygg- och 
miljönämnden 

 

 

Uppföljning inom nämndens interna kontrollplan för 2021 

BMN-2021/286 
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Arbetsmiljö  
 

Inledning  
Inför framtagandet av bygg- och miljönämndens interna kontrollplan 2021 bedömdes att risken var 

hög för att brister i arbetsmiljön påverkar medarbetare och kvaliteten i verksamheten. En icke 

välfungerande arbetsmiljö kan leda till stress, samt hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Med 

anledning av det skulle denna uppföljning av arbetsmiljön inom nämndens verksamheter genomföras.  

 

Kontrollmoment: Att kommunens arbetsmiljöpolicy, checklistor och rutiner inom systematiskt 

arbetsmiljöarbete används/efterlevs. 

 
Bakgrund 
Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen på arbetsgivaren. I Knivsta kommun har 

Kommunstyrelsen delegerat ansvaret till fyra olika nivåer, från kommundirektör till biträdande 

enhetschef/biträdande rektor med flera. Arbetsmiljöansvaret som delegeras till dessa nivåers 

respektive ansvarsområden följer av arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter.1 

 

Knivsta kommun arbetar systematisk, både proaktivt och reaktivt, med arbetsmiljöfrågor. Det 

förebyggande arbetet sker främst via dialog och skapandet av goda relationer på arbetsplatsen. Det 

reaktiva arbetsmiljöarbetet handlar om rehabilitering och att återställa hälsa, för att möjliggöra 

återgång till en hälsosam arbetsmiljö. I syfte att stödja cheferna i deras uppdrag utges varje år en så 

kallad Arbetsmiljöalmanacka (numera digitalt via Chefsportalen från 2021) där exempelvis 

utbildningsinsatser och tips inför lämpliga områden att ta upp vid arbetsplatsträffar finns. Övriga 

insatser som stödjer kommunen i det systematiska arbetsmiljöarbetet är Rehabiliteringsverktyget 

ADATO2, KIA3, Arbetsmiljöfonden4 och MedarbetarPulsen.5 

 

Resultat  
Ingen uppföljning inom detta kontrollmoment har genomförts under 2021 på grund av brist på 

resurser. 

 
Utveckling av arbetsmiljöuppföljningen fortskrider och har intensifierats under 2021 med 

förberedelser för att under 2022 ge förutsättningar till att implementera arbetsmiljömodulen i det 

gemensamma verksamhetssystemet Stratsys. Detta medför att vi från och med 2021 på helårsbasis och 

därefter löpande i förhållande till den under hösten 2021 fastställda årsplanen för kommunens 

skyddskommittéer, kommer få en förbättrad kvalité på underlag gällande arbetsmiljöuppföljning från 

såväl lokal som central nivå. Årsplanen innehåller olika uppföljningsmoment knutet till olika delar av 

året. Rapporter framställs för de olika momenten inom Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) och 

kommer framgent även utgöra underlag för internkontroll av Arbetsmiljö.  

 

Innehållet i kommande uppföljningar kommer att vara: 

- den löpande och även årliga uppföljningen av Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM), vilket 

innehåller information och analys av såväl sjukfrånvaro som Olycksfall och Tillbud 

                                                           
1 HR-kontorets dokument Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter med åtföljande arbetsmiljöansvar – nivå 1- 4, 

daterat 2019-05-06, se arbetsmiljöförordningen (1977:1166), arbetsmiljölagen (1977:1160) och 

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete för mer information om 

arbetsmiljöansvaret. 
2 Genom rehabiliteringsverktyget ADATO får chefer en signal när en medarbetare har tre sjuktillfällen under den 

senaste sexmånadersperioden, vilket ger signal om att ett Omtankessamtal ska hållas för att förebygga ohälsa och 

sjukskrivningar. 
3 KIA är kommunens webbaserade system för att anmäla och hantera tillbud, olyckor, skador och risker i 

arbetsmiljön. 
4 Arbetsmiljöfonden är en form av ”intern försäkring”, där ekonomiska medel sätts av för åtgärder inom 

hälsoområdet. 
5 Knivsta kommun Personalbokslut 2019. 
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- skyddsronder inkluderande åtgärder och handlingsplaner 

- riskbedömningar 

 

Ovan uppföljningar kommer att utgöra ingång i kommande internkontrollrapporter inom 

arbetsmiljöområdet på såväl verksamhetsnivå som upp till aggregerade nivåer/nämnder och 

Kommunfullmäktige. 
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Bisysslor 
 

Inledning  
Inför framtagandet av bygg- och miljönämndens interna kontrollplan 2021 bedömdes att risken var 

hög för att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i Knivsta kommun. Konkurrerande 

verksamhet mellan kommunen och medarbetaren kan leda till förtroendeskada och i förlängningen till 

uteblivna intäkter. Med anledning av det skulle denna uppföljning av nämndens kontroll av bisysslor 

genomföras.  

 

Kontrollområde: Kontroll över anställdas bisysslor samt efterlevnad av regelverk och rutiner 

kopplade till bisysslor.  

 

Bakgrund 
En bisyssla kan innebära att någon extraarbetar i en annan anställning, utövar uppdrag eller 

bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Även ett extraarbete, för 

huvudarbetsgivaren, kan vara en bisyssla. En bisyssla behöver inte innebära en ekonomisk 

ersättning. Aktiviteter tillhörande privatlivet som att sköta sina och familjens intressen och privata 

angelägenheter samt utöva en hobby räknas inte som bisyssla. Bestämmelserna om bisysslor finns 

i Allmänna Bestämmelser (AB)8§ a-c och Lagen om offentlig anställning (LOA) 7-7c §.67 

För medarbetare i en kommun gäller som huvudregel att bisysslor är tillåtna. Medarbetarna i 

kommuner är fria att ha en bisyssla så länge den inte är konkurrerande, arbetshindrande eller 

förtroendeskadlig. Generella förbud mot bisyssla är därför inte tillåtna. Förtroendeuppdrag inom 

fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla enligt AB.8 

Förtroendeuppdrag kan däremot utgöra bisyssla enligt LOA. För medarbetare i kommunalt 

aktiebolag anslutet till Sobona (tidigare Pacta) gäller inte reglerna om förtroendeskadlig bisyssla i 

LOA. Där gäller istället att bisysslan inte får påverka medarbetarens handläggning av ärenden i 

sitt arbete hos arbetsgivaren, enligt bestämmelserna i AB §8 c. Arbetsgivare har ingen skyldighet 

att fatta beslut om godkända bisysslor enligt varken LOA eller AB. Arbetsgivaren ska känna till 

att medarbetaren har en bisyssla. Kännedomen ska vara tillräcklig för att kunna bedöma bisysslan 

och förbjuda den om det krävs. Förbud om bisyssla enligt AB ska förhandlas ska 

enligt Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) §§ 11‐14.9 

En utblick mot kommuner i Sverige visar att flera kommuner antagit riktlinjer för hur frågan om 

bisysslor ska hanteras i kommunen. Det gäller både de rent arbetsrättsliga frågorna, samt frågor 

om kontroll i förhållande till upphandling, för att motverka jäv, korruption och förtroendeskada.10 

I en rapport från Statskontoret, framgår att bisysslor är vanligt förekommande bland 

offentliganställda, företeelsen är lite studerad och utvecklingen inom den offentliga verksamheten 

har bidragit till att risken för förtroendeskadliga bisysslor har ökat.11 Det finns också uppgifter som 

tyder på att det inte alltid är tydligt vad som gäller angående bisysslor i kommunala bolag, också 

då bestämmelserna skiljer sig åt beroende på om den anställde arbetar i kommun, eller i 

kommunalt bolag.12 

 
Resultat  
Ingen uppföljning inom detta kontrollmoment har genomförts under 2021 på grund av brist på 

resurser. 

                                                           
6 Allmänna bestämmelser lydelse från och med 1 november 2020 
7 Lag (1994:260) om offentlig anställning (för denna text är det 2§ och 7-7 c§ som är relevanta). 
8 Allmänna bestämmelser lydelse från och med 1 november 2020 
9 Sveriges kommuner och landsting cirkulär 17:50. 
10 Se exempel Ulricehamn Riktlinjer för bisysslor och jäv KF2018:0426 och Umeå Riktlinjer för bisysslor 

20181219 antagna av personalnämnden. 
11 Offentligt anställdas bisysslor - En studie av hanteringen av bisysslor i myndigheter, kommuner och regioner. 

S10. 
12 Offentligt anställdas bisysslor-En studie av hanteringen av bisysslor i myndigheter, kommuner och regioner. 

S55. 
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Analys och slutsatser  
Varje chef har i uppdrag att årligen tillsammans med sin medarbetare i samband med 

Medarbetardialogen ta upp frågan huruvida bisyssla föreligger. Frågeställningen är särskilt adresserad 

att tas upp minst vid detta tillfälle. Under 2021 har ingen enkät skickats ut för att säkerställa att detta 

skett. Tidigare års undersökningar visar att detta sker, vilket medverkar till bedömningen att det inte 

föreligger någon brist i hanteringen.  
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Upphandling och inköp  
 

Inledning  
Inför framtagandet av Bygg- och miljönämndens interna kontrollplan 2021 bedömdes att risken var 

hög för att inköp och upphandlingar inte genomförs enligt ingångna avtal och kommunens 

styrdokument. Risken är då att kommunen bryter mot lagen om offentlig upphandling (LOU)13 och att 

kommunen tvingas betala upphandlingsskadeavgift och tappar förtroende mot allmänheten, samt att 

kommunen bryter mot ingångna avtal och tvingas betala skadestånd och tappar förtroende i sina 

relationer med leverantörer. Med anledning av det har denna uppföljning av nämndens arbete med 

upphandling och inköp genomförts.  

 

Kontrollmoment: Kontroll av avtalstrohet och efterlevnad av kommunens riktlinjer.  

 

Bakgrund  
Knivsta kommun måste som offentlig myndighet på bästa sätt tillvarata konkurrensen på marknaden 

och hushålla med skattemedlen och ska därför följa gällande regler för offentlig upphandling vid 

inköp. Upphandling inom den offentliga sektorn regleras främst av lagen om offentlig upphandling 

(LOU)14, lagen om valfrihetssystem (LOV)15, lagen om upphandling inom försörjningssektorerna 

(LUF)16 samt lagen om upphandling av koncessioner.17 Grundläggande principer för offentlig 

upphandling är ickediskriminering, likabehandling, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och 

transparens.  

 

Alla varor och tjänster som införskaffas mot ekonomisk ersättning är så kallade inköp. Inköp kan 

antingen göras genom offentlig upphandling eller genom avrop på ett ramavtal. Ett ramavtal är en 

överenskommelse som fastställer ramarna för kommande inköp. Ramavtal ska upphandlas enligt 

LOU. När behov av inköp uppkommer ska det först kontrolleras om kommunen har ett gällande 

ramavtal som kan tillgodose behovet. Om detta finns ska inköpet göras genom avrop på ramavtalet för 

att kommunen ska leva upp till avtalstrohet.  

 

Om det saknas ett ramavtal ska en upphandling genomföras. Det finns flera olika 

upphandlingsförfaranden. Vilket förfarande som kan användas beror på avtalets värde samt på vilken 

typ av tjänst som ska upphandlas. De så kallade Tröskelvärdena är de beloppsgränser som avgör vilket 

upphandlingsförfarande som är lämpligt. Tröskelvärdena ändras kontinuerligt.18 

 

Inköp och upphandling ska också utföras i enlighet med kommunens styrdokument. De viktigaste 

styrdokumenten inom området är Inköps- och upphandlingspolicy, Riktlinjer för inköp och 

upphandling, Riktlinjer för direktupphandling, samt Riktlinjer för upphandling av livsmedel. Enligt 

riktlinjerna ska kommunen sträva efter att ställa så långtgående krav som möjligt för att främja social 

rättvisa och minska negativ miljöpåverkan, i sina upphandlingar. 

 

Det är varje verksamhets skyldighet att genomföra upphandlingar och avrop på ramavtal enligt LOU, 

samt i enlighet med kommunens styrdokument inom området. Det är viktigt att kommunen följer 

gällande regler. Konsekvenserna om vi inte gör det kan bli kostsamma, dels på grund av högre priser 

men också på grund av att kommunen kan bli skadeståndsskyldig, samt tappar förtroende gentemot en 

leverantör som gått miste om en försäljning. Mot bakgrund av detta har den här uppföljningen av 

varsamhetens arbete med upphandling och inköp genomförts.  

 

                                                           
13 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 
14 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 
15 Lag (2008:962) om valfrihetssystem. 
16 Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. 
17 Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner. 
18 Aktuella tröskelvärden finns i Svensk Författningssamling och publiceras på bland annat Konkurrensverkets 

webbplats. 
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Metod  
Stickprov har utförts på inkomna fakturor i kommunens ekonomisystem Agresso och dessa har 

analyserats. Urvalet har skett efter fakturornas storlek, där sammanlagt 10 fakturor över 50 tkr som 

inkommit det gångna året19 har granskats. Det som analyserats är om kraven är uppfyllda enligt lag 

eller kommunens styrdokument, alternativt genom avtalstrohet.  

 

Resultat  (resultat år 2020 i parentes) 

 
 
Analys och slutsatser  
Av de 10 granskade fakturorna uppfyller alla 10 kraven för inköp eller upphandling genom 

avtalstrohet. 

 

Åtgärdspunkter och utvecklingsområden  
Inga utvecklingsområde har identifierats.  

 

 
 

                                                           
19 För att granska ett helt år används som kontrollperioden sep 2020 till augusti 2021 
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Handläggare 
Henri Lehtonen 
Bygglovschef 

Tjänsteskrivelse 
2021-11-22 

Diarienummer 
BMN-2020/173 

   

 

Bygg- och miljönämndens sammanträde 

Yttrande till Mark- och miljööverdomstolens mål P 10296-21 

 
Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden lämnar nedanstående yttrande till mark- och 

miljööverdomstolens prövning av beslut. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Mark- och miljööverdomstolen har förelagt Bygg- och miljönämnden att senast 2021-11-10 
lämna in ett skriftligt yttrande på överklagan i Mål P 10296-21. 
 
Bygg- och miljönämnden har beviljats anstånd att lämna in sitt yttrande senast 2021-12-22. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2020-06-16 om beviljat lov för nybyggnad av upplag 
(återvinningsanläggning) på fastigheten Hjälmsta 3:3, ärende BMK 2020-92. Beslutet 
överklagades till länsstyrelsen som i sitt beslut 2020-11-18 upphävde Bygg- och 
miljönämndens beslut med motiveringen att prövningen borde ha föregåtts av 
detaljplaneläggning av området. Beslutet överklagades vidare till mark- och miljödomstolen 
som avslog överklagandet. Sökande har därefter överklagat mark- och miljödomstolens 
beslut som nu fått prövningstillstånd av mark- och miljööverdomstolen. Mark- och 
miljödomstolen har förelagt Bygg- och miljönämnden att yttra sig över överklagandet.  
 
Yttrande 
Både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen har i sina beslut tagit ställning att åtgärden 
kan utgör en betydande miljöpåverkan och att åtgärden inte kan prövas inom ramen för 
bygglov. Bygg- och miljönämnden ser inget skäl att ifrågasätta detta och att prövningen 
skulle föregåtts av detaljplaneläggning. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-22 
Mark- och miljööverdomstolens föreläggande inkl. överklagandet 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Mark- och miljööverdomstolen 
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Daniel Lindqvist 

Kommundirektör 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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SVEA HOVRÄTT 

Rotel 0603 

Mark- och miljööverdomstolen 

 FÖRELÄGGANDE 
2021-10-27 

 Mål P 10296-21 
Anges vid kontakt med domstolen 

060307 

Aktbilaga 7 
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Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Birger Jarls Torg 16 måndag–fredag Box 2290 svea.hovratt@dom.se 

Telefon 09:00–16:30 103 17 Stockholm Webbplats 

08 561 670 00 

08-561 675 50 

www.svea.se 

 

 Bygg- och miljönämnden i 
Knivsta kommun 
 
 
 

 

 
Parter: Östuna T & ÅV AB ./.  Bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun m.fl. 
Målet gäller: bygglov för nybyggnad av återvinningsanläggning på fastigheten Hjälmsta 3:3 i 
Knivsta kommun 
 

 
Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätts dom 2021-08-13, P 8820-20, har överklagats.  

Ni ska yttra er 

Ni ska yttra er över överklagandet. 

Mark- och miljööverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i ovanstående mål, se 
aktbilaga 6. Överklagandet i målet översänds, aktbilaga 1-4. 
 
Ni föreläggs att till Mark- och miljööverdomstolen svara på överklagandet. Av svaret ska 
framgå om ni medger eller motsätter er klagandes yrkande om ändring. Om ni motsätter 
överklagandet ska ni ange skälen för detta och de eventuella bevis ni vill åberopa. 
 
Ni ska senast den 10 november 2021 komma in med ett skriftligt yttrande över 
överklagandet. Yttrandet ska lämnas till Mark- och miljööverdomstolen. 
 
Ger ni inte in något svar inom den angivna tiden kan målet ändå komma att avgöras i 
befintligt skick. 
  
När ni skickar in yttrandet 
Uppge namn, målnummer P 10296-21  

Skicka gärna in handlingarna med e-post, helst i PDF-format. De behöver då inte lämnas på 
annat sätt. För högre säkerhet än vanlig e-post, använd www.domstol.se/kontaktformular. 
För handlingar som ska signeras, använd istället www.domstol.se/digitalhandling. 

Har ni frågor? 

Allmän information finns på Mark- och miljööverdomstolens webbplats. Kontakta oss vid 
frågor. 
 
 
Anette Söderlund 
08-561 675 50 
 

Dnr BMK 2020-000092 – Ankom 2021-10-27
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SVEA HOVRÄTT Mål P 10296-21 

 
 

Dok.Id 1756874 Sida 2 (av 2) 
 

Bifogade handlingar: aktbilaga 1-4, 6 
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Överklagande av Mark- och 
miljödomstolens dom (mål. P 8820-20) att 

avslå överklagan gällande bygglov för 
återvinningsanläggning inom Hjälmsta 3:3 

 

 

Östuna T & ÅV (bolaget) inkom den 2020-12-04 med ett överklagande av Länsstyrelsens  Uppsala 

läns beslut (från 2020-11-18) att bifalla överklagan och upphäva bygglov för återvinningsanläggning 

inom Hjälmsta 3:3 i Knivsta kommun (målnummer P 8820-20). Bolaget inkom sedan efter uppskov 

med utvecklade grunder till varför de motsätter sig Länsstyrelsens beslut. 

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt beslutade genom dom 2021-08-13 att upphäva 

Länsstyrelsen i Uppsala läns beslut i den del som avser Anders Rengarts, Pernilla Rengarts, Merja 

Rasinkangas och Hällä Kautiainens överklaganden och avvisar deras överklaganden.  

Mark- och miljödomstolen avslog i övrigt bolagets överklagan. 

Bolaget anser att denna dom är fattad på felaktiga grunder och har därför valt att överklaga den. 

 

1 YRKANDEN 

1.1 Bolaget yrkar att Mark- och miljööverdomstolen beviljar prövningstillstånd och, med ändring av 

mark- och miljödomstolens dom: 

• avvisar överklagandena från Helena Jansson och Mikael Jansson till länsstyrelsen; samt 

• fastställer Bygg- och miljönämndens i Knivsta kommun beslut 2020-06-16, § 279. 

2 GRUNDER 

Bolaget anser att:   

2.1 Mark- och miljödomstolens beslut är felaktigt. Förutsättningar för bygglov föreligger och det 

krävs inte detaljplan för att pröva åtgärden  

2.2 Klagorätt saknas för de personer vars talan bifallits. 

  

SVEA HOVRÄTT 
Rotel 0603 
 
INKOM: 2021-08-31 
MÅLNR: P 10296-21 
AKTBIL: 1
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3 UTVECKLING AV GRUNDER 

Bolaget har sedan tidigare utvecklat på vilka grunder det anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Detaljerade motiveringar återfinns i yttrande från 2021-01-14, vilket även biläggs denna överklagan. 

Till följd av mark- och miljödomstolens dom och utifrån angivna domskäl finner bolaget det 

nödvändigt att förtydliga sin åsikt gällande klagorätt och behovet av att pröva åtgärden genom 

detaljplan. 

3.1 KLAGORÄTT 
Helena Janssons och Mikael Janssons fastighet är belägen ca 300 meter söder om den planerade 

verksamheten och gränsar inte direkt till bygglovsfastigheten. Deras fastighet är förvisso belägen 

invid väg 273 söderut i förhållande till den planerade verksamheten, dvs. den vägsträcka som de 

huvudsakliga transporterna till och från verksamheten kommer att ske. Väg 273 är emellertid redan 

idag anpassad för tung trafik och den nu sökta verksamheten kommer inte att medföra någon större 

skillnad vad gäller buller eller olägenhet från transporter.  

Den utredning som vidtagits avseende trafikalstring ger vid handen att väg 273 idag trafikeras av ca 

2200 transporter per dag, varav ca 200 av dessa utgörs av tunga transporter. Den verksamhet som 

bolaget planerar kommer endast att generera ca 45 transportrörelser per dag längs med väg 273, 

vilket innebär en ökning av tunga transporter med 20-25 procent. Mer än 90 procent av dessa 

beräknas ta väg söderut längs med väg 273 från bygglovsfastigheten. Det bör i detta avseende 

noteras att avståndet mellan verksamhetens utfart till väg 273 och Helena Janssons och Mikael 

Janssons bostad uppgår till omkring 300 meter. Det är alltså inte fråga om någon särskild störning 

som blir aktuell till följd av acceleration eller inbromsning. 

Helena Janssons och Mikael Janssons fastighet åtskiljs från den föreslagna byggnationen av skog, 

varför konstruktionen inte kommer vara synlig från deras fastighet. Den utförda bullerutredningen 

visar vidare att gällande bullerriktvärden kommer innehållas vid deras fastighet även vid full framtida 

drift av återvinningsverksamheten.  

Helena Jansson och Mikael Jansson är inte rågrannar. De kan inte heller anses särskilt berörda med 

anledning av störning från trafik, buller eller visuella intryck. Något annat skäl för att de ska ha 

klagorätt har inte framkommit. Deras överklagande borde därför rätteligen ha avvisats av 

länsstyrelsen. Mark- och miljödomstolens dom ska ändras i enlighet med detta. 

 

3.2 ÅTGÄRDEN FÅR INTE EN BETYDANDE INVERKAN PÅ OMGIVNINGEN 
Mark- och miljödomstolen har funnit att det krävs planläggning med anledning av att den lovsökta 

åtgärden får betydande inverkan på omgivningen och att åtgärden inte kan prövas inom ramen för 

ett bygglov. Bolaget anser att denna bedömning är felaktig.  

Mark- och miljödomstolen har bedömt att den sökta åtgärden inte kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan, men har samtidigt angett att utredningen i målet inte utesluter att verksamheten kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan. Mark- och miljödomstolen har sedan lagt detta, 

tillsammans med att den planerade verksamheten medför ökad trafik, buller, brandrisk och 

etablering av avlopp på fastigheten till grund för bedömningen att åtgärden får en betydande 

inverkan på omgivningen.  
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3.1.1 ÅTGÄRDEN FÅR EN LITEN INVERKAN PÅ OMGIVNINGEN OCH KAN PRÖVAS I 

BYGGLOVSÄRENDET 
Det är viktigt att framhålla att byggnationen och den planerade verksamheten utformats för att inte 

medföra påverkan på vare sig våtmarker eller vattendrag. Bolaget vill förtydliga att den del av 

fastigheten som avses tas i anspråk av den planerade konstruktionen heller inte innefattar några 

värdefulla naturmiljöer.  

Den aktuella ytan innefattar en vändplan, befintlig enskild väg samt ungskog/sly i det omgivande 

skogsområdets utkanter. Tidigare naturvärdesinventering inom området har påvisat högre 

naturvärden inom andra delar av fastigheten, men dessa berörs inte av den planerade 

konstruktionen, eller den verksamhet som avses bedrivas på platsen.  

Förekommande naturvärden och naturtyper inom den nu aktuella delarna av fastigheten har tidigare 

kommunicerats under ärendets gång, men för att ytterligare förtydliga dessa biläggs 

naturvärdesinventeringen som genomförts inom fastigheten. Det nu aktuella bygglovet innefattar 

konstruktioner inom områdena 2 och 3 i fastighetens norra del, där verksamhetsytans västra del 

avgränsas mot område 4 och därmed inte berör högre belägna delar inom detta område. I 

fastighetens södra del omfattar konstruktionen områdena 16, 21 samt 22. Inom område 22 har 

konstruktionen begränsats i sin utbredning mot öster och därmed anpassats på ett sådant sätt att 

det inte berör fyndet av den rödlistade orkidén jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza maculata). 

Jungfru Marie nycklar påträffades i form av ett enstaka exemplar i samband med den 

naturvärdesinventering som bolaget lät genomföra inom området. Arten finns med i den svenska 

rödlistan men anses vara livskraftig. I samband med att den påträffades eftersöktes ytterligare 

individer, men utan resultat. Bolaget har valt att anpassa verksamhetsområdets utbredning för att 

inte beröra det funna exemplaret, varför arten inte kan komma att påverkas av den föreslagna 

byggnationen. 

Samtliga berörda delar av fastigheten utgörs av relativt ung skog med hög påverkansgrad från 

skogsbruk. Områdena innefattar inte några våtmarker eller specifika naturvärdeselement. 

Förekommande skogstyp inom området är inte av det slag som normalt utgör lämpliga habitat för 

tjäder, och avsaknaden av våtmarker inom det berörda området innebär att det heller inte 

förekommer habitat som lämpar sig för salamander. 

Det saknas således lämpliga miljöer för både tjäder samt salamander inom det aktuella området. 

Bolaget har redovisat detta tidigare och åtar sig att förevisa platsen och dess egenskaper om 

domstolen så önskar.  

Utöver frågor kopplade till naturvärden har störst tyngd i domskälen lagts vid trafiken, då denna även 

ligger till grund för Helena Janssons och Mikael Janssons klagorätt.  

Här bör det förtydligas att den trafikökning som verksamheten beräknas medföra kommer ske på en 

stor statlig väg, där Trafikverket redan medgivit anslutning. Vägen utgör del av strategiskt nätverk 

med kontinuerliga volymer av tyngre transporter, samt är även del av funktionellt prioriterat vägnät. 

Vägen är därmed avsedd att hantera tyngre trafik i relativt stora volymer, vilket innebär att den 

föreslagna verksamheten är väl lokaliserad utmed en väg som avses kunna hantera just den typ av 

transporter som uppstår i samband med verksamheten. Ökningen av den tunga trafiken beräknas till 

ca 20-25 %, medan den totala trafiken ökar med ca 1 %. Detta innebär att trafikökningen inte är så 

betydande att den ändrar vägens karaktär eller egenskaper. I och med att det handlar om en större 

riksväg ska den kunna hantera trafik från verksamheter som etablerar sig längsmed den. Det är sedan 
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upp till väghållaren (Trafikverket) att bedöma om den planerade trafikökningen medför ökat 

underhållsbehov eller andra åtgärder. 

Anslutning till väg 273 sker via en enskild väg, som löper i skogsmark. Det finns redan i dagsläget en 

väg längsmed denna sträcka, varför det snarare handlar om en breddning än en nyetablering. 

Anslutning till väg 273 sker sedan på en raksträcka ca 300 m från närmsta bostadshus. Påverkan från 

trafik bedöms därmed vara kopplat till hur nära en fastighet ligger väg 273 och inte specifikt till att en 

fastighet är närmare belägen verksamhetens anslutningsväg än en annan.  

Bolaget anser därmed att trafikfrågan kan lösas på ett tillfredsställande sätt utan risk för oskälig 

störning eller risk för allmänheten, varför den inte ska utgöra grund för plankrav. 

En bullerutredning har genomförts och visar att verksamheten kan bedrivas utan att gällande 

riktvärden för industribuller överskrids vid något bostadshus. Verksamhetsutövaren har utifrån 

denna bullerutredning anpassat verksamhetens utformning, med syfte att ytterligare minska 

bullernivån vid närmsta bostad. 

Den planerade verksamheten medför i sig ingen särskilt hög brandrisk. Verksamheten kommer 

dessutom att anpassas efter synpunkter från Attunda brandkår, för att säkerställa att brännbart 

material lagras på ett säkert sätt samt att släckvatten finns tillgängligt. 

Bolaget anser inte att eventuellt behov av avlopp vid personalbaracken bör medföra krav på 

detaljplaneläggning. Detta avlopp kommer i så fall nyttjas av en mindre mängd personal (< 10 

personer) samt undantagsvis av besökande åkare. Om kommunens miljökontor finner det olämpligt 

med en öppen avloppslösning inom fastigheten kan avlopp alltid lösas genom etablering av sluten 

tank.  

Utifrån vad som redovisats ovan bedömer bolaget att åtgärden inte kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan.  

Utöver miljöpåverkan anses uttrycket “betydande inverkan på omgivningen” omfatta betydande 

inverkan på landskapsbilden eller på den arkitektoniska stadsmiljön eller på förutsättningarna för 

trafiken eller på förutsättningarna för friluftslivet. Med hänsyn till verksamhetens lokalisering är det 

endast förutsättningarna för trafiken som i någon mån påverkas i nu aktuellt fall. Denna påverkan har 

redogjorts för ovan och bedöms inte vara sådan att detaljplan är nödvändig.  

Bolaget anser således att åtgärden inte kan anses medföra en betydande inverkan på omgivningen. 

De frågor som aktualiseras i form av miljöpåverkan och förutsättningarna för trafiken är under alla 

förhållanden inte större än att de kan hanteras inom ramen för bygglovsprövningen och bolaget 

anser att miljöfrågorna gällande anläggningen i övrigt lämpligen hanteras inom ramen för en C-

anmälan. 

Det finns även i övrigt förutsättningar för att bevilja bygglov. Mark- och miljödomstolens dom ska 

ändras i enlighet med detta. 

  



     d av upplag (återvinningsanläggning), HJÄLMSTA 3:3, BMK 2020-000092 - BMN-2020/173-2 Bygglov för nybyggnad av upplag (återvinningsanläggning), HJÄLMSTA 3:3, BMK 2020-000092 : Mark- och miljööverdomstolens föreläggande + överklagande

4 SUMMERANDE SYNPUNKTER 

Sammantaget anser bolaget att mark- och miljödomstolens beslut är fattat utifrån ett felaktigt 

underlag. Flera av de miljöaspekter som åberopas riskerar inte att påverkas till följd av den planerade 

konstruktionen eller den verksamhet som sedan avses bedrivas där. 

De konsekvenser som oundvikligen uppkommer till följd av etableringen (trafik, buller mm) kan 

hanteras så att de inte riskerar att medföra betydande miljöpåverkan.  

Vidare menar bolaget att Helena Jansson och Mikael Jansson inte bör ha klagorätt i föreliggande 

bygglovsärende till följd av det stora avståndet till den planerade konstruktionen. I och med att deras 

fastighet dessutom avgränsas av ett större skogsparti utgör de inte rågrannar, och de kan inte anses 

särskilt berörda på något annat sätt. 

Bolaget håller heller inte med om mark- och miljödomstolens argumentation att den passerande 

trafiken gör att de är särskilt berörda av verksamheten. I och med att deras fastighet är belägen ca 

300 m från verksamhetens utfart, men endast 30 m från väg 273 bedöms de vara påverkade av den 

ökade trafiken från väg 273 och inte av de ekipage som den befinner sig på anslutningsvägen. De 

kommer alltså inte påverkas mer än övriga boende längsmed väg 273, vilka mark- och 

miljödomstolen ansett inte ha klagorätt. 

I och med att det saknas större anslutande vägar eller avfarter kommer hela den del av trafiken som 

angör verksamhetsområdet söderifrån att passera samtliga fastigheter längsmed väg 273 ned till 

Långhundrarondellen (där väg 273 möter väg 77). Detta motsvarar en stäcka om ca 3,5 km, vilket 

medför att trafiken passerar ett antal fastigheter. Bolaget finner det därmed orimligt att ge talerätt 

till en enskild fastighet utifrån att den är belägen närmare utfarten. Störningens påverkan från 

trafiken på väg 273 kan istället anses vara beroende av avståndet mellan hus och väg samt i vilken 

mån bostadshuset skyddas från buller av t.ex. vegetation, byggnader eller topografi. 

Sammantaget anser bolaget att de argument som presenterats för att det skulle föreligga plankrav är 

felaktiga, varför ärendet bör kunna hanteras inom ramen för en bygglovsprocess. Bolaget vill belysa 

att detta är normal praxis för likartade verksamheter, som normalt hanteras inom ramen för en C-

anmälan som eventuellt kompletteras av ett bygglov. I och med att det inte föreligger några särskilt 

försvårande omständigheter i det aktuella fallet och kommunen bedömt att ingen detaljplan behövs, 

anser bolaget att kommunens beslut bör fastställas. 

Detta är en principiellt viktig fråga då för långtgående implementering av plankravet försvårar 

etablering av samhällsviktiga verksamheter genom utdragna planprocesser. Detta medför dessutom 

stor belastning på kommunerna, då de måste handlägga planprocesser för verksamheter som 

tidigare kunde hanteras inom ramen för bygglovsärenden. 

Det är även principiellt viktigt hur domstolarna bedömer påverkan till följd av ökad trafik på större 

vägar. Ska samtliga boende längsmed en väg där trafikökning sker medges talerätt kommer det bli 

mycket omständligt att pröva transportintensiva verksamheter i framtiden. Bolagets bedömning är 

att det är skäligt att beakta tillkommande störningar från verksamhetens egen anslutningsväg, men 

att denna till följd av stort avstånd till närmsta bostad kan förväntas bli ringa. 
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Mål nr: P 8820-20 

Angående bygglov för nybyggnad av återvinningsanläggning på fastigheten Hjälmsta 

3:3 i Knivsta kommun 

 

Med hänvisning till tidigare ingivet överklagande får jag i egenskap av företrädare för 

Östuna T & ÅV (Bolaget) återkomma enligt följande. Yttrandet har tagits fram med 

biträde av bolagets miljökonsult, Svensk Ekologikonsult AB. 

 

1. YRKANDEN 

1.1 Bolaget yrkar att mark- och miljödomstolen, med ändring av länsstyrelsens 

beslut i den del det gått bolaget emot: 

- avvisar överklagandena från Helena Jansson, Mikael Jansson, Anders 

Rengart, Pernilla Rengart, Merja Rasinkangas och Hellä Kautianen; 

samt 

- fastställer Bygg- och miljönämndens i Knivsta kommun beslut 2020-

06-16, § 279. 

2. GRUNDER 

2.1 Länsstyrelsens beslut är felaktigt. Förutsättningar för bygglov föreligger.  

2.2 Ansökt bygglov överensstämmer med plan- och bygglagen.  

2.3 Länsstyrelsens beslut är inte tillkommet i laga ordning.  
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3. UTVECKLING AV GRUNDER OCH SAKOMSTÄNDIGHETER 

3.1 Bakgrund 

3.1.1 Bolaget har för avsikt att på längre sikt anlägga en större anläggning som 

innefattar deponi. Om detta har bolaget nyligen samrått och bolaget har 

även den 2020-12-30 givit in en ansökan till mark- och miljödomstolen om 

tillstånd för den deponiverksamhet som bolaget avser bedriva.  

3.1.2 I avvaktan på den tillståndsprövning som kommer att ske för 

deponiverksamheten har bolaget för avsikt att inleda en mer begränsad 

verksamhet som endast omfattar återvinning av massor. Det är alltså inte 

fråga om någon deponering eller tillståndspliktig verksamhet, utan endast 

anmälningspliktig verksamhet i tämligen begränsad omfattning. 

3.1.3 Mot denna bakgrund har bolaget dels ansökt om bygglov för de 

markarbeten som erfordras för verksamheten, dels anmält verksamheten 

jml. miljöprövningsförordningens regler härom. Anmälningsärendet är för 

närvarande föremål för handläggning hos kommunen i särskild ordning. 

3.1.4 Nu aktuellt ärende avser således endast frågan om de åtgärder vilka bolaget 

sökt bygglov för. Med hänsyn till att det parallellt pågått samråd kring den 

tillståndspliktiga deponiverksamhet som bolaget förhoppningsvis kan 

bedriva i framtiden är det tydligt att det i viss mån framförs åsikter från 

fastighetsägare som är hänförliga till den tillståndspliktiga 

deponiverksamheten, vilket är olyckligt. Det är dock viktigt att domstolen i 

nu förevarande ärende endast prövar de åtgärder som bolaget sökt bygglov 

för och att prövningen därmed begränsas till detta. Frågan om 

tillståndspliktig deponiverksamhet kommer att bedrivas eller inte är 

föremål för tillståndsprövning i separat ordning. För det fall tillstånd ej kan 

meddelas för deponiverksamheten kommer bolaget endast att bedriva den 

anmälningspliktiga återvinningsverksamhet som nu aktuellt bygglov 

omfattar. 
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3.2 Klagorätt 

3.2.1 Länsstyrelsen har i sitt beslut avvisat en större mängd överklaganden från 

en större mängd personer. Då beslutet inte överklagats i denna del och 

således inte är föremål för prövning i mark- och miljödomstolen lämnas 

länsstyrelsens överväganden härvidlag och de avvisade överklagandena 

därhän. 

3.2.2 Länsstyrelsen har samtidigt bifallit överklaganden från följande 

personer/fastighetsägare: 

- Helena och Mikael Jansson (såsom ägare till fastigheten Husby-Åby 

13:1) 

- Anders och Pernilla Rengart (såsom ägare till fastigheten Vackerberga 

3:7) 

- Merja Rasinkangas (såsom ägare till fastigheten Vackerberga 3:5); 

samt 

- Hellä Kautiainen (såsom ägare till fastigheten 3:4). 

3.2.3 Bolaget invänder mot länsstyrelsens beslut att bifalla ovan nämnda 

fastighetsägares talan och tillerkänna dessa klagorätt av följande skäl. 

3.2.4 Såvitt avser Helena och Mikael Jansson antecknas att deras fastighet med 

bostadshus, som är belägen ca 300 meter söder om den planerade 

verksamheten, inte gränsar direkt till bygglovsfastigheten. Någon klagorätt 

föreligger därför inte på denna grund. Janssons fastighet är förvisso 

belägen invid väg 273 söderut från bygglovsfastigheten längs med vilken 

vägsträcka de huvudsakliga transporterna till och från verksamheten 

kommer att ske. Väg 273 är emellertid redan idag anpassad för tung trafik 

och den nu sökta verksamheten kommer inte att utgöra någon större 

skillnad vad gäller buller eller olägenhet från transporter. Vad gäller vanlig 

biltrafik kommer denna inte att öka nämnvärt. Tung trafik bedöms endast 

öka med ca 20 procent. Detta styrks även inte minst av Trafikverkets 

utlåtande i ärendet i vilket Trafikverket konstaterar att transporterna till och 
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från bygglovsfastigheten inte medför oacceptabel ökning på väg 273. 

Genomförd bullerutredning visar vidare att trafiken från bolagets 

verksamhet inte föranleder ett behov av bullerreducerande åtgärder vid 

Janssons fastighet. 

3.2.5 Den utredning som vidtagits avseende trafikalstring ger vid handen att väg 

273 idag trafikeras av ca 2200 transporter per dag, varav ca 200 av dessa 

utgörs av tunga transporter. Den verksamhet som bolaget planerar kommer 

endast att generera ca. 45 transportrörelser per dag längs med väg 273, 

vilket innebär en ökning av tunga transporter med 20 procent. Mer än 90 

procent av dessa beräknas ta väg söderut längs med väg 273 från 

bygglovsfastigheten. 

3.2.6 Jansson fastighet åtskiljs även från den föreslagna byggnationen av skog, 

varför konstruktionen inte kommer vara synlig från Janssons fastighet. 

Naturförutsättningarna är alltså sådana att Janssons inte kommer att 

påverkas av verksamheten på bygglovsfastigheten. Den utförda 

bullerutredningen visar vidare att gällande bullerriktvärden kommer 

innehållas vid klagandens fastighet även vid full framtida drift av 

återvinningsverksamheten. För att säkerställa att bullerriktvärdena 

innehålls har sökanden utformat verksamheten på ett sådant sätt att de 

bullerreducerande åtgärderna är betydligt mer långtgående än vad som 

krävs enligt bullerutredningen. Syftet med dessa långtgående åtgärder är 

just att säkerställa att klaganden inte störs på ett otillbörligt sätt till följd av 

buller. Då Janssons inte kan anses berörda på sådant sätt att klagorätt 

föreligger borde deras talan rätteligen ha avvisats av länsstyrelsen. Det 

antecknas även att länsstyrelsen inte motiverat varför Janssons tillerkänts 

klagorätt. 

3.2.7 Såvitt avser Anders och Pernilla Rengart, Merja Rasinkangas och Hellä 

Kautiainen så antecknas att deras fastigheter inte gränsar till 

bygglovsfastigheten utan att fastigheterna är belägna ca 800 meter till 1 km 

norr om bygglovsfastigheten. Det antecknas vidare att endast Rengarts 

fastighet är belägen längs med väg 273, en väg som idag trafikeras av och 

är dimensionerad för tung trafik. Som beskrivits i ansökan kommer 

emellertid transporter till och från bygglovsfastigheten i huvudsak att ske 
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söderut från densamma (endast mindre än tio procent av transporter 

beräknas ta väg norrut), vilket innebär att endast ett fåtal transporter (om 

ens några) kommer att passera norrut förbi Rengarts fastighet. Den 

marginella ökning som bolagets verksamhet kommer att innebära för 

Rengarts innebär därför inte en sådan olägenhet att de är att anses som 

berörda på ett sådant sätt att klagorätt föreligger. Rengarts talan bör därför 

rätteligen avvisas. Vad gäller Rasinkangas och Kautiainens fastigheter så är 

dessa belägna mer än 100 meter från väg 273, vilket innebär att de 

svårligen kan anses berörda av trafik från väg 273. Någon påverkan i övrigt 

från den planerade återvinningsverksamheten på bygglovsfastigheten i 

övrigt förutses inte för någon av fastigheterna norr om verksamhetsområdet 

med hänsyn till att dessa är belägna på ca 800 meter till 1 km avstånd. 

Även Rengarts, Rasinkangas och Kautiainens talan borde således rätteligen 

ha avvisats av länsstyrelsen. 

3.2.8 Vad gäller samtliga ovan nämnda klaganden vars talan länsstyrelsen 

bifallit, konstaterar bolaget vidare att ingen av dessa överklagat 

bygglovsbeslutet i tid. Bolaget, som begärt ut samtliga handlingar i ärendet 

kan konstatera att endast ett överklagande inkom den 2 juli 2020 från 

Simon Bergman, Linnea Lindblad och Rolf Samuelsson. I överklagandet 

begärde Bergman, Lindblad och Samuelsson anstånd. Den 3 juli 2020 

beviljade länsstyrelsen Bergman, Lindblad och Samuelsson anstånd. Till 

överklagandet från Bergman. Lindblad och Samuelsson bifogades en 

protestlista som använts under handläggningen av ärendet. Protestlistan 

utgör inga överklaganden utan är en handling som upprättades i samband 

med att Bergman m.fl. yttrade sig under ärendets handläggning hos 

kommunen i april. Länsstyrelsen synes emellertid felaktigt ha tolkat 

protestlistans ingivande av Bergman, Lindblad och Samuelsson som att 

även samtliga undertecknande på protestlistan överklagat. Detta är felaktigt 

och är inget som styrks av det överklagande som gavs in den 2 juli 2020. 

Att protestlistan upprättades i ett annat sammanhang styrks av 

länsstyrelsens tjänsteanteckning daterad den 18 november 2020, bilaga 1, 

där en av de undertecknande på protestlistan (Margit Olsson) telefonledes 

uppger att hon ej överklagar beslutet och att detta heller inte var hennes 

avsikt med att underteckna protestlistan. 
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3.2.9 Först den 7 augusti 2020 ansluter Helena Jansson (ägare till Husby-Åby 

13:1) till tidigare ingivet överklagande från Bergman, Lindblad och 

Samuelsson. Bolaget anser att detta är för sent och att Janssons talan därför 

bör avvisas.  

3.2.10 Något överklagande från de övriga fastighetsägare som länsstyrelsen 

bifallit som upprättats på sätt som förvaltningslagen föreskriver och som 

inkommit i rätt tid har bolaget inte kunnat finna.  

3.2.11 Genom kontakt telefonledes med länsstyrelsen har bolaget informerats om 

att handläggande jurist på länsstyrelsen ringt upp personer på protestlistan 

och frågat om de ställer sig bakom den överklagan som ingivits i ärendet, 

varvid flertalet personer meddelat att de gör detta. Nämnda förfarande 

innebär emellertid inte att ett formenligt överklagande jml. 

förvaltningslagen regler härom har anhängiggjorts (jfr. 43 § 

förvaltningslagen). Det är heller inte Länsstyrelsens roll att aktivt söka upp 

personer som skulle kunna vara negativt inställda till etablering av en 

verksamhet, för att se om dessa ställer sig bakom en överklagan. Bolaget 

anser att de tämligen begränsade formkrav som förvaltningslagen 

uppställer på hur ett överklagande ska upprättas och anhängiggöras måste 

upprätthållas och att en protestlista som upprättas inom ramen för en 

pågående bygglovsprövning inte bör tillerkännas status som ett 

överklagande. En annan ordning skulle skapa stor osäkerhet i 

rättstillämpningen för såväl sökanden som myndigheter, domstolar och 

potentiella klaganden. Att genom en protestlista uttrycka missnöje med en 

planerad åtgärd är inte detsamma som att, när kommunen väl prövat 

åtgärden, välja att motsätta sig densamma. 

3.2.12 Bolaget gör alltså gällande i första hand att ingen av de klagande vars talan 

länsstyrelsen bifallit har inkommit med överklagande i tid och i enlighet 

med de formkrav som uppställs i förvaltningslagen. I andra hand görs 

gällande att de fastighetsägare vars talan bifallits under alla omständigheter 

saknar klagorätt av de skäl som anförts ovan. Länsstyrelsens beslut ska 

därför upphävas och bygglovsbeslutet fastställas. 
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3.3 Detaljplanekravet 

3.3.1 Länsstyrelsen har upphävt beslutet att meddela bygglov med hänvisning till 

detaljplanekravet enligt PBL. Länsstyrelsen hänvisar till 4 kap. 2 § 3p. a), 

enligt vilken bestämmelse det framgår att kommunen med detaljplan ska 

pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och 

byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning om 

byggnadsverk, eller dess användning, får antingen betydande inverkan på 

omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för 

bebyggande.  

3.3.2 Av 4 kap. 2 § andra stycket framgår vidare att detaljplanekravet inte gäller 

om byggnadsverket kan prövas i samband med en prövning av ansökan om 

bygglov eller förhandsbesked och varken byggnadsverket eller dess 

användning kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

3.3.3 Bolaget anser inte att det finns anledning att pröva nu aktuell åtgärd genom 

ett planförfarande och att länsstyrelsens beslut således är felaktigt. Bolagets 

uppfattning är att de åtgärder som bolaget ansökt om kan prövas inom 

ramen för ett bygglovsförfarande. Bolaget konstaterar vidare att 

länsstyrelsen inte ens prövat om sökt åtgärd är sådan att den kan prövas i 

ett bygglovsförfarande. 

3.3.4 Av förarbeten till 4 kap. 2 § PBL följer att om bedömningen av en 

byggnads lokalisering med hänsyn till 2 kap. PBL liksom de 

grannelagsrättsliga frågorna kan klaras ut direkt vid tillståndsprövningen 

bör enligt förarbetena detaljplanekravet inte göras gällande (prop. 

1985/86:1 s. 553). Av fast praxis följer vidare att kommunens uppfattning 

om behovet av detaljplan bör ha stor genomslagskraft (jfr. t.ex. Mark- och 

miljööverdomstolen, Svea hovrätt, dom den 11 december 2014 i mål P 

5065-14 samt Mark- och miljööverdomstolen, Svea hovrätt, dom den 9 

december 2015 i mål P 6029-15). Detta är även lagstiftarens uttryckliga 

uppfattning i frågan (jfr. t.ex. prop. 2017/18:167 s. 14). 

3.3.5 Bolaget kan inledningsvis konstatera att Knivsta kommun inte anser att nu 

aktuell åtgärd erfordrar planläggning. I enlighet med gällande praxis och 
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förarbeten ska kommunens åsikt i frågan ha stor genomslagskraft. Detta 

gäller särskilt i fall som det förevarande när länsstyrelsen varken motiverat 

sitt beslut närmare, fört resonemang om åtgärdens eventuella påverkan 

eller överhuvudtaget resonerat kring möjligheten att åtgärden lämpligen 

kan prövas genom ett bygglovsförfarande. 

3.3.6 Vidare kan konstateras att platsen för de sökta åtgärderna inte är särskilt 

kontroversiell i formell mening. Tvärtom är det aktuella område beläget 

vid influensområde för Arlanda (riksintresse), vilket betyder att området 

p.g.a. flygbuller kan vara mer lämpat för utveckling av verksamheter, 

snarare än utveckling av ny bostadsbebyggelse. Det föreligger heller inte 

något högt bebyggelsetryck i aktuellt område och detta har heller inte 

påståtts vare sig av länsstyrelsen eller annan. Knivsta kommun pekar mot 

denna bakgrund särskilt ut nu aktuellt område i sin översiktsplan som 

lämpligt för verksamheter. Med anledning av att platsen för de lovgivna 

åtgärderna omges av skog är påverkan på landskapsbilden dessutom 

försumbar. Platsen är heller inte av någon större betydelse för friluftslivet. 

Någon betydande inverkan på omgivningen föreligger med andra ord inte. 

Byggnadsåtgärdens storlek förändrar inte detta faktum.  

3.3.7 Bolaget konstaterar vidare att inga rågrannar motsatt sig beslutet om 

bygglov. Det föreligger således inga omedelbara motstridiga intressen vad 

gäller markanvändning. Av de fastighetsägare som motsatt sig beslutet kan 

konstateras att i vart fall merparten inte kan anses berörda av den sökta 

verksamheten på sätt att de har klagorätt. Enligt bolaget har ingen av de 

fastighetsägare som motsatt sig bygglovet klagorätt. Med undantag för en 

fastighetsägare vars bostadshus är beläget ca 300 meter från 

bygglovsfastigheten så ligger närmsta fastighet som klagat på beslutet ca 

800 meter från bygglovsfastigheten.  

3.3.8 Länsstyrelsen anser att det är "uppenbart" att verksamhetens storlek om ca 

50 000 m2 medför betydande inverkan på omgivningen. I Länsstyrelses 

beslut framgår att det är konstruktionens storlek som medför att 

myndigheten anser att plankrav föreligger, men Länsstyrelsen motiverar 

inte vidare sitt ställningstagande och tycks inte ha gjort någon mer 

ingående bedömning. Sökanden vill här betona att det inte finns stöd i lag 
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eller praxis att en byggnations storlek per definition ska medföra plankrav. 

Tvärtom har i praxis t.ex. virkesupplag om 30.000 m2 prövats inom ramen 

för lovförfarande (jfr. Mark- och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt, dom 

den 9 december 2015 i mål P 6029-15).  

3.3.9 Kommunens beslut om att bygglov kunde medges genom lovförfarande 

grundar sig på en mer utförlig bedömning, där man tagit hänsyn till bl.a. 

bullerutredning samt naturvärdesinventering, vilka visar att påverkan från 

de sökta åtgärderna inte medför betydande omgivningspåverkan. Bolaget 

ställer sig frågande till vilket mervärde ett detaljplaneförfarande eller en 

detaljplan skulle medföra i förevarande fall (jfr. prop. 2017/18:167 s. 12). 

De nödvändiga utredningar som erfordras för att kommunen ska kunna 

göra en tillräcklig bedömning av åtgärdernas påverkan har utförts och 

bolaget har även kompletterat ansökan med de uppgifter som kommunen 

efterfrågat härvidlag. Utredningarna visar på att de sökta åtgärderna inte 

kommer att leda till någon omgivningspåverkan av betydelse. Bolaget 

konstaterar vidare att det inte heller är lagstiftarens avsikt att verksamheter 

som den förevarande ska kräva planläggning. Verksamheter såsom den 

förevarande prövas även som huvudregel endast genom lovprövning utan 

föregående planprocess. Detta är även fallet i Knivsta kommun samt i 

Uppsala län i sin helhet. Bolaget skulle vilja gå så långt som att säga att det 

är extremt ovanligt att verksamheter av förevarande slag överhuvudtaget 

prövas genom detaljplaneförfarande. 

3.3.10 I Knivsta kommuns beslut har en bedömning gjorts utifrån det material 

som ingivits i samband med ansökan. Bolaget vill här särskilt fästa 

domstolens uppmärksamhet på att ansökan föranletts av en gedigen 

utredning såvitt avser omgivningspåverkan. I och med att Länsstyrelsen 

genom sitt beslut upphäver kommunens beslut måste Länsstyrelsen 

motivera på vilket sätt bedömningarna skiljer sig åt. Då det aktuella 

beslutet saknar motivering, utöver hänvisning till konstruktionens storlek, 

är det inte möjligt för en utomstående att granska denna bedömning.  
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SVEA HOVRÄTT 
Mark- och miljööverdomstolen 
060307 

PROTOKOLL 
2021-10-13 
Föredragning i 
Stockholm 

Aktbilaga 6 
Mål nr P 10296-21 
 
 

 

Dok.Id 1754237     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 2290 
103 17 Stockholm 

Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00 
08-561 675 50  

 
måndag – fredag 
09:00–16:30 

E-post: svea.hovratt@dom.se 
www.svea.se 

 

 
RÄTTEN 
Hovrättsråden Mikael Hagelroth, tekniska rådet Inger Holmqvist och hovrättsrådet Ulf 
Wickström, referent 
 
FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE 
Föredraganden Harry Hodzic 
 
PARTER 
 
Klagande 
Östuna T & ÅV AB 
Spakbacken 17 
741 94 Knivsta 
  
Ombud: Gustaf Lilliesköld Sjöö 
Svensk Ekologikonsult AB 
Skiftesvägen 17 
163 43 Spånga 
  
Motpart 
1. Bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun 
741 75 Knivsta 
  
2. Helena Jansson 
Vilsten 14 
741 95 Knivsta 
  
3. Mikael Jansson 
Adress som ovan 
 
SAKEN 
Bygglov för nybyggnad av återvinningsanläggning på fastigheten Hjälmsta 3:3 i 
Knivsta kommun; nu fråga om prövningstillstånd 
 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2021-08-13 i mål nr P 8820-20 
_______________ 
 

Efter föredragning fattar Mark- och miljööverdomstolen följande 
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  Sid 2 
SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL 

 
P 10296-21 

Mark- och miljööverdomstolen  
 
BESLUT (att meddelas 2021-10-26) 

 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd. 

 

Beslutet får inte överklagas. 

 

 

 

Harry Hodzic 

Protokollet uppvisat/ 
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Handläggare 
Henri Lehtonen 
Bygglovschef 

Tjänsteskrivelse 
2021-11-23 

Diarienummer 
BMN-2021/292 

   

 

Bygg- och miljönämndens sammanträde 

Arkivbeskrivning Bygg- och miljönämnden 

 
Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden antar förslag till arkivbeskrivning för Bygg- och miljönämnden, 

2021-11-23. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Arkivbeskrivningen ska hållas uppdaterad. Då byggenheten fått tillsyn och tillståndsprövning 
inom två nya lagstiftningar behöver arkivbeskrivningen kompletteras. I och med att 
arkivbeskrivningen kompletterats har även hela dokumentet setts över för att säkerställa att 
den är uppdaterad. 
 

Enligt arkivlagen bildas en myndighets arkiv av de allmänna handlingarna från myndighetens 
verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen och som 
myndigheten beslutar skall tas om hand för arkivering. Arkivet är en del av det nationella 
kulturarvet och skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 
1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 
3. forskningens behov. 
Varje myndighet skall svara för vården av sitt arkiv och ta vederbörlig hänsyn till dess 
betydelse för en ändamålsenlig arkivvård. 
I arkivvården ingår att myndigheten skall organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta 
del av allmänna handlingar underlättas. Myndigheten ska också bland annat upprätta en 
arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i 
myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Inge ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-23 
Förslag till arkivbeskrivning för Bygg- och miljönämnden, 2021-11-23 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

Daniel Lindqvist 

Kommundirektör
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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1. Inledning 

Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § arkivlagen, har till uppgift att i första hand 

underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar. Arkivbeskrivningen uppfyller 

även kravet på beskrivning av myndighets allmänna handlingar enligt bestämmelserna i 4 

kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

Arkivbeskrivningen har upprättats av bygg- och miljönämnden och ersätter tidigare 

arkivbeskrivning daterad 2016-04-19. 

2. Myndighetens namn och tillkomst 

Myndighetens namn är bygg- och miljönämnden tillika trafiknämnd. Bygg- och miljönämnden 

tillika trafiknämnd bildades den 1 januari 2003 då Knivsta blev egen kommun. 

3. Organisation, verksamhet och historik 

Bygg- och miljönämnden leder och ansvarar för verksamheten inom följande områden: 

- kommunens uppgifter med rättsverkan inom byggväsendet  

- inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (2010:900) 

- kommunens uppgifter med rättsverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och vad 
som i övrigt enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet inberäknat livsmedelsområdena 

- prövning och tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, smittskyddslagen, tobakslagen §§ 2-7 avseende rökförbund på 
vissa platser samt strålskyddslagen avseende skyddsåtgärder i solarier. 

- Kartor och geografisk information (kart- och GIS-verksamheten) 

Nämnden utför samråd och lämnar yttranden enligt miljöbalken och enligt annan lagstiftning. 

Nämnden har ansvar för att besluta om belägenhetsadresser och lägenhetsnummer för 

bostäder enligt 10-11 §§ lagen (2006:378) om lägenhetsregistret. Nämnden ansvarar också 

för att besluta om övriga belägenhetsadresser. 

Nämnden utför husutstakningar och skapar kartunderlag enligt PBL. 

Nämnden är även trafiknämnd och fullgör de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen 
om nämnder för vissa trafikfrågor (1978:234).  
 
Fram till den 1 januari 2015 hade bygg- och miljönämnden även ansvar för detaljpla-
ner och områdesbestämmelser med enkelt planförfarande men vid denna tidpunkt 
övergick ansvaret för dessa verksamheter till den nybildade samhällsutvecklings-
nämnden. 

4. Bestämmelser för myndighetens verksamhet 

Förutom det gemensamma reglementet för kommunstyrelse och nämnder i Knivsta 
kommun styrs bygg- och miljönämnden i huvudsak av kommunallagen, 
förvaltningslagen, personuppgiftslagen, plan- och bygglagen, miljöbalken, 
trafikförordningen, lagen om lägenhetsregister, lagen med särskilda bestämmelser 
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om gaturenhållning och skyltning, lagen om energimätning i byggnader, samt 
övergripande styrdokument som mål och budget. 
 
Bygg- och miljönämndens allmänna handlingar och arkiv sköts i enlighet med 
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, kommunallagen och 
arkivlagen. 

5. Myndighetens verksamhet och handlingar 

Bygg- och miljönämndens handlingar består t ex av upprättade dokument inför 

presidieberedning och nämndsammanträden, protokoll från presidieberedning och nämnd, 

delegationsbeslut, remissvar till andra myndigheter, avtal, bygglovärenden, tillsynsärenden, 

miljöärenden inom livsmedels-området och inom miljö- och hälsoskyddsområdet, 

strandskyddsärenden och trafikärenden.  

6. Planering och styrning av arkivbildningen 

Styrande dokument för arkivbildningen är bygg- och miljönämndens dokumenthanterings-

plan. Det finns också rutiner och anvisningar för hantering av allmänna handlingar. 

7. Register, förteckningar, sökmedel och tekniska hjälpmedel 

Arkivförteckning, diarium, dokumenthanteringsplan och nämndprotokoll utgör de viktigaste 

sökingångarna i myndighetens arkiv. 

Tekniska lösningar för myndigheten är: 

 Public 360 för allmänna handlingar 

 Agresso för ekonomiska handlingar 

 ByggR för bygglovhandlingar och kart-, mät- och GIS-handlingar 

 Castor Miljö för miljöhandlingar 

 AGS för arkiverade bygglovhandlingar 

 Geosecma Trafik för lokala trafikföreskrifter 

Inga IT-lösningar finns för allmänheten att söka och ta del av myndighetens allmänna och 

offentliga handlingar.  

8. Bevarande och gallring 

Bevarande och gallring av handlingar regleras i nämndens informationshanteringsplan. 

Gallringsbeslut finns gällande handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vilka får gallras vid 

inaktualitet. 

Bygg- och miljönämnden beslutade den 15 mars 2016 att medge makulering av pappers-

handlingar för nämndens verksamheter. Regler för hur detta ska gå till finns bland annat i 

samrådsyttrande från kommunstyrelsen i egenskap av kommunens arkivmyndighet. 

9. Inskränkningar i tillgängligheten genom sekretess 

De oftast förekommande sekretessreglerna enligt offentlighets- och sekretesslagen 
(OSL) inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde redovisas nedan. 
Därutöver kan ytterligare inskränkningar i insynsrätten enligt OSL förkomma. 
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Lagrum OSL Verksamhet 
21 kap  

 

Ärenden inom plan- och bygglagens respektive 
miljöbalkens områden, uppgift om enskilds personliga 
eller ekonomiska förhållanden 

21 kap 7 § Behandling av personuppgifter 

10. Uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra – 
hur och när sker detta?  

För arbetets behöriga gång hämtar bygg- och miljönämnden in de offentliga uppgifter från 

andra myndigheter som behövs för handläggningen, ibland även uppgifter som normalt sett 

är sekretessbeslagda. Nämnden hämtar och lämnar uppgifter till t ex Boverket, Lantmäteriet, 

Livsmedelsverket, Statistiska centralbyrån och länsstyrelsen. Nämnden lämnar på begäran 

från allmänheten ut allmänna handlingar efter sekretessprövning. 

11. Myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter 

Myndigheten har ingen rätt att sälja personuppgifter. 

12. Arkiv som myndigheten förvarar 

Bygg- och miljönämndens arkiv förvaras hos myndigheten antingen i akter eller i 
digital form fr.o.m. den 1 januari 2003. Huvudarkivet finns i Knivsta kommunhus, 
Centralvägen 18 741 75 Knivsta. 

13. Arkiv som överlämnats till arkivmyndighet (eller till annan myndighet) 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för bygg- och miljönämndens verksamhet. Handlingar 
som ska bevaras förs till kommunstyrelsens centralarkiv för slutarkivering. Inga handlingar 
har ännu överlämnats till arkivmyndigheten. 

14. Arkivverksamhetens organisation och ansvar 

Enhet Informationsägare Informationskoordi

nator 

Informationsförvaltare 

Samhällsbyggn

adskontoret 

Förvaltningschef Nämndsekreterare 

(registraturen) 

Registrator 

Byggenheten Bygglovschef Nämndsekreterare 

(registraturen) 

Administratör 

Miljöenheten Miljöchef Nämndsekreterare 

(registraturen) 

Administratör 

Kart-, mät- och 

GIS-enheten 

Chef kart- och 

gisenheten 

Nämndsekreterare 

(registraturen) 

Administratör 

Trafik- och 

gatuenheten 

Gatuchef Nämndsekreterare 

(registraturen) 

Administratör 
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15. Vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om myndighetens 
allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter 

För upplysningar om nämndens allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter 

kontaktas i första hand registraturen. 
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Bygg- och miljönämndens presidieberedning 

Verksamhetsplan 2022 för Bygg- och miljönämnden 

 
Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden tillika trafiknämnden godkänner verksamhetsplanen 2022 för 

bygg- och miljönämndens verksamheter 

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

 
Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden tilldelats medel för 2021 i den av kommunfullmäktige antagna Mål 
och budget 2022. I bilagd verksamhetsplan beskrivs förutsättningarna för budgeten, 
kommunfullmäktiges mål och uppdrag som riktats mot nämnden samt nämndens egna mål. 
Nämnden föreslås besluta om två egna nämndmål:  
1. Bygg- och miljönämndens verksamheter ska ges förutsättningar för utövandet av en 

rättssäker och förutsägbar verksamhetsutövning  
2. Bygg- och miljönämndens verksamheter ska ges förutsättningar att sträva efter nöjda     
medborgare och företagare 
 
Bakgrund 
Inför kommande år ska samtliga nämnder fatta beslut om mål för verksamhetens inriktning 
samt budget. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Bygg- och miljönämnden har tilldelats medel för 2022 i den kommunfullmäktige antagna Mål 
och budget 2022 (MoB). Nämndens totala anslag uppgår till 9,6 miljoner kronor vilket är en 
ökning med 0,4 miljoner kronor (4,5%) jämfört med verksamhetsåret 2021. Nämndens 
verksamheter har erhållit en indexuppräkning på 1,3% utöver indexuppräkning har nämnden 
erhållit ett ospecificerat tillägg på 0,2 miljoner kronor. Det ospecificerade tillägget är i 
nämndbudgeten fördelat till verksamheten miljö- och hälsoskydd. Effektiviseringsbetinget 
som nämnden har tilldelats senaste åren har för 2022 tillfälligt pausats för att bland annat att 
verksamheterna ska hantera effekter av pandemin. Effektiviseringsbetinget för 2021 var 
tilldelat verksamheten stadsbyggnad. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Rapport Verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden tillika trafiknämnd 2022 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan är en styrning av nämndens verksamheter 
utifrån redan antagna Kommunfullmäktiges Mål- och budget 2022. Beslutet bedöms inte 
påverka barn.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Antagen av xxx  
xx månad 2022  
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Övergripande beskrivning av nämndens ansvar 

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling och syftar till att utrota fattigdom 
och hunger samt förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla. De innehåller tre dimensioner av 
hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Knivsta kommun har 
beslutat att vara en av de kommuner som tar ansvar för genomförande av Agenda 2030. Agenda 
2030 är grunden i Knivsta kommuns styr-och ledningssystem och en del av kommunens DNA. 
Bygg- och miljönämnden (BMN) ansvarar för enheterna inom området för stadsbyggnad 
(bygglovshantering, kontroll av byggande och tillsyn inom byggväsendet, adressättning och kart- 
och GIS-verksamhet), livsmedelstillsyn, miljö- och hälsoskydd samt trafikplaneringen. Primär 
verksamhet under nämnden är Bygg- och miljökontoret med tillhörande Kart- och GISenhet, 
Byggenheten samt Miljöenheten. 
BMNs ansvarsområden innefattar myndighetsutövning inom ramen för lagstiftning enligt bland 
annat Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB). Dessa ansvarsområden hanteras i 
verksamheten av samhällsbyggnadskontorets enheter, miljöenheten, kart- och GISenheten samt 
bygglovenheten. Utöver det bistås nämnden av en trafikingenjör på gatuenheten. 
Byggenheten hanterar tillstånd och tillsyn inom ramen för plan- och bygglagen. Dessa uppgifter 
inkluderar exempelvis bygglov, förhandsbesked, tillsyn av enkelt avhjälpta hinder (HIN) och 
obligatoriska ventilationskontroller (OVK). 
Miljöenheten hanterar tillstånd och tillsyn inom ramen för bland annat miljöbalken och 
livsmedelslagstiftningen i form av tillstånd för anläggande av enskilda avlopp, tillsyn av 
strandskyddsdispens och livsmedelstillsyn. 
Kart- och GISenheten ansvarar för att genomföra mätuppdrag, huvudsakligen lägeskontroller och 
utstakningar, adressättning samt kommunens övergripande GIS-systems drift och funktionalitet. 
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Verksamhetsförutsättningar 

Övergripande 
Fjolårets organisationsförändringen med sammanslagning av bygg- och miljökontoret och 
samhällsbyggnadskontoret är gjord. Inför kommande år fortsätter förändringsarbetet samt arbetet 
med att sammansvetsa det nya kontoret för att skapa bättre förutsättningar för samarbete och 
kompetensspridning mellan enheterna. En ny kontorschef förväntas tillträda vintern 2022. 
2021 har trots pandemin inneburit ett ovanligt stort tryck avseende ärendemängd på 
stadsbyggnad, specifikt bygglov. Byggandet i kommunen har generellt legat på en hög nivå, 
vilket även har synts i kart- och GIS-verksamhetens uppdragsmängd. Historiskt har det varit 
svårt att prognostisera uppdragen, vilket gör att även för 2022 är det svårt göra hållbara 
prognoser. Det finns ett tydligt tecken att det råder brist på byggbar mark inom närmsta framtid 
vilket kan påverka intäktsmängden. Dock ser både bygglov och kart- och GIS ett behov av en 
långsiktig strategi kring personalförsörjning för att garantera den kommunala servicen inom 
nämndens stadsbyggnadsuppdrag. 
Byggenhetens arbete med att införa nytt ärendehanteringssystem kommer 2022 innebära 
ytterligare arbetsbörda för enhetens personal. Viss del av arbetsinsatsen kan hanteras med 
konsultstöd men på sikt förväntas det nya systemet liksom arbetsrutiner bidra till att effektivisera 
enhetens arbete. 
Coronapandemin har inneburit att miljöenhetens tillsynsarbete släpat efter inom vissa områden 
vilket gett upphov till en tillsynsskuld. För 2022 innebär detta en större arbetsbelastning än 
normalt då tillsynsskulden behöver arbetas ikapp. Pandemin förväntas pågå under 2022 i någon 
omfattning vilket fortsatt förväntas påverka hur tillsynsarbetet kan utföras i viss utsträckning. 
Till följd av gällande restriktioner under 2021 har miljöenheten arbetat med att utveckla digitala 
arbetssätt. Miljöenheten ser att det finns fördelar med att bibehålla och vidareutveckla delar av 
detta arbete i syfte att effektivisera utförande av tillsynsuppdraget. 
I och med ny lagstiftning avseende bland annat detaljplaner kommer kommunen under 2022 
ansluta sig till statliga Lantmäteriets nationella geodataplattform och initialt leverera 
detaljplaneinformation.Syftet med den nationella geodataplattformen är att tillgängliggöra 
detaljplaneinformation på ett enhetligt sätt, bland annat för att gör det enklare att bygga. 
Nämndens verksamheter finansieras primärt genom intäkter och är således väldigt beroende av 
förändringar i omvärlden, där coronapandemins effekter kan komma att märkas tydligare under 
2022. 
Dialog 2021 
I samband med verksamhetsplaneringen har dialog genomförts mellan politik och förvaltning. I 
dialogen har huvudsakligen företagarklimat och kvalitetsfrågor lyfts fram tillsammans med 
vikten av en fortsatt langdsbygdsutveckling. Dessa frågor har diskuterats som centrala för den 
myndighetsutövning som bedrivs inom ramen för nämndens områden. Frågorna finns återfunna 
inom såväl nämndens egna mål samt nämndens egna uppdrag till verksamheten. Företagarklimat 
och kvalitet är centrala frågor för samtliga enheter och uppföljning av detta görs löpande genom 
mätningar av NKI (nöjd-kund-index). Resultaten från dessa mätningar används som indikatorer 
för måluppfyllnaden och bedöms kunna ge en god chans till fortsatt dialog kring  genomförda 
åtgärders påverkan på resultatet. 
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Långsiktighet  
Den dialog som genomförts visar på att de tidigare identifierade kärnområdena inom nämndens 
verksamhet är oförändrade. Det ligger väl i linje med en fortsatt långsiktighet i målarbetet och 
föregående års mål samt uppdrag kvarstår därför. Det ger förutsättningar för verksamheterna att 
fortsätta deras påbörjade satsningar för bästa möjliga värdeskapande. 
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Ekonomiska förutsättningar 

Bygg- och miljönämnden har tilldelats medel för 2022 i den kommunfullmäktige antagna Mål 
och budget 2022 (MoB). Nämndens totala anslag uppgår till 9,6 miljoner kronor vilket är en 
ökning med 0,4 miljoner kronor (4,5%) jämfört med verksamhetsåret 2021. Nämndens 
verksamheter har erhållit en indexuppräkning på 1,3% utöver indexuppräkning har nämnden 
erhållit ett ospecificerat tillägg på 0,2 miljoner kronor. Det ospecificerade tillägget är i 
nämndbudgeten fördelat till verksamheten miljö- och hälsoskydd. Effektiviseringsbetinget som 
nämnden har tilldelats senaste åren har för 2022 tillfälligt pausats för att bland annat att 
verksamheterna ska hantera effekter av pandemin. Effektiviseringsbetinget för 2021 var tilldelat 
verksamheten stadsbyggnad. 
De ekonomiska ramarna ställer fortsatt höga krav på egenfinansiering i form av intäkter. Dessa 
intäkter är tätt knutna till mängden byggbar mark i kommunen. Mängden byggbar mark avgörs i 
sin tur bland annat av takten på framtagandet av detaljplaner, förrättningar och 
markförsäljningar. Dessa faktorer skapar alla osäkerhet vid beräkningen av intäkter. De senaste 
årens förändringar i belåningsgrad, amorteringskrav och konjunkturförändringar har alla haft 
påverkan på byggtakten och även förändringar inom dessa områden kan ha en effekt på 
verksamheternas intäkter. 








