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Björn-Ove Björk (KD) 
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Melanie Dorougidenis, bygglovhandläggare 
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Justering, se sista 

sida för digital 

underskrift: 
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Litsner (S), ordförande, och  Ivan Krezić (KNU), justerare. 



 
 

 

 Bygg- och miljönämnden  
 

PROTOKOLL 2 (9)  

Sammanträdesdatum  

2022-03-22  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 
 

Justering 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Protokollet justeras den 29 mars 2022 av ordföranden och Ivan Krezić (KNU). 
 

 
 
 
§ 22 
 

Godkännande av dagordning 

 

Bygg- och miljönämndens beslut 

 

Ärenden som utgår är informationsärende nr 5 ”Pågående och kommande projekt” , 
beslutsärenden nr 7 ”Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus, Vrå 1:3 och nr 8 
”Bygglov för nybyggnad av mur och plan samt justering av markhöjd, Vrå 1:811. 

Informationsärende  gällande att en ansökan inkommit om förändrad användning av 
Hälsohuset flyktingmottagande bygglovsärende ändring av användning av lokaler läggs till 
som ärende nr 12. 

I övrigt godkänns dagordningen. 

 

 

 
§ 23 

Anmälan av delegationsbeslut 

a) Delegationsbeslut miljö februari 2022 

b) Delegationsbeslut bygg m.fl februari 2022 

c) Delegationsbeslut Public 360, 2022-02-03—2022-03-14 

 
 
 
 



 
 

 

 Bygg- och miljönämnden  
 

PROTOKOLL 3 (9)  

Sammanträdesdatum  

2022-03-22  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 24   Dnr: BMN-2022/173 

Yttrande till mark- och miljööverdomstolen i mål P10296-21 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden lämnar nedanstående yttrande till mark- och miljööverdomstolens 
prövning av beslut.  

 

Yttrande 

Bygg- och miljönämnden har inget övrigt att tillägga utöver vad som anförts tidigare. 

Sammanfattning av ärendet 

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har gett bygg- och miljönämnden tillfälle att yttra sig 
över innehållet i aktbilaga 27 i mål P10296-21. Yttrandet ska vara MÖD tillhanda senast 
2022-03-16. 

Bygg- och miljönämnden har beviljats anstånd att lämna in sitt yttrande senast 2022-03-30. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-03-03 
Mark och miljööverdomstolens föreläggande, daterat 2022-03-03 inklusive aktbilaga 27 
 
Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Mark- och miljööverdomstolen 
 
 
 
  



 
 

 

 Bygg- och miljönämnden  
 

PROTOKOLL 4 (9)  

Sammanträdesdatum  

2022-03-22  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 25   Dnr: BMN-2022/43 

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, VRÅ 1:90, BMK 2022-000031 

Bygg- och miljönämndens beslut 
 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att ge negativt förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus på fastigheten Vrå 1:90 med stöd av 9 kap. 17 och 31 §§ plan- och 
bygglagen (PBL).  

2. Bygg- och miljönämnden beslutar att ta ut en avgift i enlighet med bygg- och 
miljönämndens fastställda taxa, med stöd av 12 kap. 8 § PBL.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Vrå 1:90, 
som ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten ligger på öppen plats mellan 
Björkkällevägen i väster, järnvägen i öster och blivande tågstation i norr (exakt placering inte 
bestämd).  
 
Samhällsbyggnadskontoret anser att ansökan bör avslås med hänvisning till detaljplanekrav, 
med stöd av 4 kap. 2 § PBL. Anledningarna är följande:  
- Det anses råda högt bebyggelsetryck på platsen. Ligger nära Alsike tätort där det byggs 
mycket.  
- Fastigheten ligger nära kommande järnvägsstation i Alsike. Exakt placering av station och 
tillhörande anslutningsvägar och gång- och cykelvägar är idag inte bestämt, vad 
byggenheten känner till. Det anses vara olämpligt att bevilja byggnation nära stationen 
eftersom det skulle kunna störa t.ex. placering av anslutningsvägar.  
- Det är idag även oklart vad de två tillkommande järnvägsspåren kommer att placeras och 
det anses därmed vara olämpligt att bevilja ny bebyggelse nära järnvägen innan det finns en 
detaljplan som utrett bullernivåer och placering av järnvägsspår.  
Sammanfattningsvis anses det finnas stort behov av att samordna och reglera området 
avseende exempelvis typ av bebyggelse, exploateringsgrad, placeringar etc och detta anses 
åstadkommas på bästa sätt genom en detaljplan.  
 
Samhällsbyggnadskontoret anser därmed att ansökan bör avslås.  

 

Underlag för beslut: 

Tjänsteutlåtande 2022-03-02 
Fastighetskarta 2022-02-02 

Marie Sandström, bygglovhandläggare, föredrar ärendet. 

 
  



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 5 (9) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-22 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 26 Dnr: BMN-2022/42 

Tillsyn, olaga bygge av en mur, SÄRSTA 38:4, SÄRSTA 3:1, BMK 2021-000683 

Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen

(2010:900) samt 9 kap. 12 § punkt 8, plan- och byggförordningen (2011:338) påföra

Knivsta kommun, organisationsnummer 212000 - 3013, ägare till fastigheten

SÄRSTA 3:1 och byggherre och ägare av byggnadsverket (muren), en

byggsanktionsavgift om 18354 kronor avseende olaga bygge av en mur utan

startbesked.

2. Avgifterna ska betalas till Knivsta kommun inom två månader efter det att beslutet har

delgetts de avgiftsskyldiga.

Reservation 

Björn-Owe Björk (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande vad gäller tillsynsfrågan. 
(Protokollsbilaga 1.) 

Björn-Owe Björk (KD) och Ivan Krezić (KNU) reserverar sig mot sanktionsavgiften 

Yrkande 

Björn-Owe Björk (KD) yrkar på att ärendet avskrivs. Om det yrkandet faller yrkar han på att 
avgiften sätts ner till en fjärdedel.  

Claes Litsner (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer utskickat förslag mot Björn-Owe Björks yrkande att ärendet ska avskrivas 
och finner att nämnden beslutar att byggsanktionsavgift ska påföras. Ordföranden ställer 
därefter proposition på utskickat förslag angående byggsanktionsavgiftens storlek mot Björn-
Owes Björks yrkande att avgiften ska sättas ned till en fjärdedel och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med utskickat förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Olaga uppförd mur utan bygglov och startbesked. 

Underlag för beslut: 

Tjänsteutlåtande 2022-03-14 

Beräkning av sanktionsavgift 2022-01-25 
Inmätning/ Mätresultat av muren 2022-01-25 
Tjänsteanteckning 2021-12-21 
Fotografi 2021-12-21 



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 6 (9) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-22 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Joakim Johansson, byggnadsinspektör, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 

Beslutet delges med besvärshänvisning och mottagningsbevis 
Fastighetsägare 



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 7 (9) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-22 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 27 Dnr: BMN-2022/31 

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för bygg och miljönämnden 2021 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Bygg- och miljönämnden godkänner verksamhetsberättelse och årsbokslut för Bygg- 

och miljönämndens verksamheter 2021.

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och revisorerna för
kännedom.

Reservation 

Björn Owe Björk (KD)  reserverar sig till förmån för eget förslag, med instämmande av Ivan 
Krezić (KNU). 

Yrkande 

Björn-Owe Björk (KD) yrkar på att ändra måluppfyllelsen från grönt till rött för mål: Knivsta 
kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad. Detta då Knivsta 
har en av landets högsta timtaxor för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelstillsyn. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på utskickat förslag och finner att nämnden bifaller utskickat 
förslag. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Björn-Owes Björks ändringsyrkande och finner att 
nämnden avslår Björn-Owes Björks yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden ska årligen följa upp årets verksamhet i en verksamhetsberättelse 
(bokslut) avseende mål, uppdrag och ekonomi.  

Kommunfullmäktiges fem mål har 3 mål uppnåtts, 2 delvis uppnåtts. Kommunfullmäktiges 
uppdrag är merparten genomförda. Nämnden egna mål är alla uppnådda. 

Bygg- och miljönämnden resultat uppgick till 920 tusen kronor för 2021 (föregående år -1 
miljoner kronor), nettokostnaden var 9,1 miljoner kronor (föregående år 11,5 miljoner kronor). 
Den stora förbättringen av nettokostnaden avser stadsbyggnadsverksamheten som haft 
goda intäkter även under 2021 men framförallt lägre kostnader under året. Även 
miljöverksamheten har sänkt sin kostnadsnivå. Investeringsutgiften uppgick till 599 tusen 
kronor och avser nytt ärendehanteringssystem bygglovsenheten. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-02-15 
Verksamhetsberättelse- och bokslut BMN 2021 

Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef och Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, föredrar 
ärendet. 



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 8 (9) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-22 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Revisorer 
Ekonomichef 



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 9 (9) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-22 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 28

Informationsärende om bygg- och miljönämndens del i flyktingmottagandet och 
särskilt den ansökan som kommit in från kommunfastigheter avseende Hälsohusets 
idrottshall där man ansöker om tillfälligt anläggningsboende för flyktingar 

Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef, informerar. 



Yrkande rörande ärende 10 - Tillsyn, olaga bygge av en mur 

Enligt föreningen Tillsyn och Tillväxt finns det idag 1200 lagar, 2200 förordningar, 8100 föreskrifter 

och allmänna råd samt 96,6 miljoner blanketter att förhålla sig till, om man är företagare. Plan- och 

bygglagen är en av dessa lagar.  

Kristdemokraternas uppfattning är att nämnden i sin verksamhet ska eftersträva att skapa en kultur där 

kommunen i sin tillsyn och myndighetsutövning underlättar för både företag och enskilda att göra rätt. 

Det innebär att man i sitt arbete emellanåt måste vara både kreativ, innovativ och ha ett öppet sinnelag 

gentemot de vars uppdrag man har att stödja och/eller granska. Grundläggande innebär en sådan kultur 

att man i sitt uppdrag hjälper människor att göra rätt.  De allra flesta företag och enskildas individers 

vilja och ambition är också att göra rätt.  

Dock är människan ofullkomlig. Det innebär att det ibland, trots kunskap, vilja och ambition eller 

okunskap ändå blir fel. KDs uppfattning är att vi inom nämndens verksamhet ska eftersträva en kultur 

där vi underlättar för företag och enskilda att göra rätt. Vår uppfattning är att detta snarare bör ske med 

morot än med piska. 

I detta fall har man i stället för att påtala att det blivit fel och hjälpa aktören att göra rätt inlett ett 

tillsynsärende. Med dylikt arbetssätt skapar vi inte en kultur inom nämndens verksamhet som 

underlättar för enskilda och/eller företag vilket i förlängningen påverkar kommunens rykte likväl som 

företagsklimatet. 

Ibland talas det inom nämnden om att skapa ett arbetssätt och en kultur utifrån konceptet ”Rätt i 

Rättvik”. Ifrån KDs sida anser vi att ett dylikt arbetssätt ska genomsyra vår verksamhet snarare än 

konceptet ”Knivigt i Knivsta” där fel och misstag bestraffas. Kristdemokraterna anser därför att detta 

ärende bör avskrivas. 

Yrkande 

Att ärendet avskrivs. 

Björn-Owe Björk (KD) 

BMN 2022-03-22, § 26 Protokollsbilaga 1




