KALLELSE
2020-05-12

Sammanträde med bygg- och miljönämnden
Tid:

Tisdag 2020-05-19, kl.13.00

Plats: Distanssammanträde. Sal Kvallsta, plan 3, Knivsta kommunhus,
Centralvägen 18, Knivsta.
Handlingar finns att läsa på Knivsta kommuns hemsida.
Förhinder:
Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta
meddelande till eva.paulsrud@knivsta.se.

Dagordning
1. Upprop
2. Justering
Förslag: ordföranden och justerare senast tisdag 26 maj.
3. Godkännande av dagordning

Bygglov
Beslutsärenden
4.

, Tillsyn av olaga tillbyggnad av ett enbostadshus samt rivning av
komplementbyggnad
BMK 2020-140
Förslag till beslut: byggsanktionsavgift

5.

, Förhandsbesked för tillbyggnad av enbostadshus
BMK 2020-146
Förslag till beslut: negativt

6. Ekeby 1:360, förhandsbesked för nybyggnad av ett tvåbostadshus
BMK 2019-391
Förslag till beslut: positivt

7.

, förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus
BMK 2020-104
Förslag till beslut: negativt

8. Långhundra allmänning, yttrande till Mark- och miljödomstolen
BMK 2019-76
Förslag till beslut: lämna in yttrande
Information

9.

Information om kommande större och pågående projekt

Miljö
Beslutsärenden
10. Nor 29:1, ansökan strandskyddsdispens för växthus och redskapsbod
MI.2020.200
Förslag till beslut: bevilja
11. Tillsynsplan och kontrollplan för miljöenheten
BMN-2020/23

Övrigt
Beslutsärenden
12. Dataskyddsombud för bygg- och miljönämnden
BMN-2020/107
13. Ekonomisk uppföljning per april
BMN-2020/4
14. Revidering av delegationsordning för bygg- och miljönämnden
BMN-2020/75
Information
15. Stadsbyggnadsprinciper

16. Information om månadens innovation gällande förenkling, effektivisering,
digitalisering eller ändamålsenlighet av verksamheten inom bygg- och
miljökontoret
BMN-2020/5

17. Planeringsdagar för bygg- och miljönämnden
BMN-2020/160
Förslag till beslut: 4 juni, 11 juni kl. 13.00 – 16.30

Anmälningsärenden
18. Anmälan delegationsbeslut

Byggsanktionsavgift
Fastighetsbeteckning
Bilaga nummer
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Byggnadsnämndens diarienummer

BMK 2020-140

Ärendebeskrivning
Ärende

Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?

Lov eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en
byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

Tillbyggnad

Vilken typ av byggnad berör
åtgärden?

En eller tvåbostadshus

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

Nej

Area

37

Plan och byggförordning (2011:338) 9 kap. 7 § 1 p
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan och bygglagen (2010:900) påbörja en
sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 2 a, 3, 4 eller 8
plan och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9, 10, 12 eller 13 innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
1. för ett en eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per
kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.

Beräkning
Sanktionsarea

22

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)

47 300 kr (2020)

Beräkningsgrundande formel

(0,5*pbb)+(0,005*pbb*sanktionsarea)

Beräkning

(0,5*47300)+(0,005*47300*22)

Beräknad sanktionsavgift

28 853 kr
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Knivsta 2020-04-23

Yttrande sanktionsavgift

31 oktober
Träffade vi kommunens bygglovshandläggare för att få hjälp med hur den gällande detaljplanen från
1989 skulle tolkas för att ändå kunde upprätthålla dagens byggnormer. Vi hade även med oss en
grovskiss på en tilltänkt utbyggnad som vi fick indikationer på att den skulle kunna vara
genomförbart med en mindre justering på boytan. Utefter den informationen anlitade vi en arkitekt
tog vi fram ritningar till vår ansökan om bygglov för den tilltänkt utbyggnad inklusive Attefalls
tillbyggnaden. Då den tilltänkta utbyggnaden skulle ersätta en befintlig komplementbyggnad som var
i mycket dåligt skick och risken för att den skulle rasa var mycket stor.

7 januari
Fick vi svar från handläggaren att det fanns ett flertal saker som avvek från Detaljplanen och ny
information om att Attefalls tillbyggnaden måste vara frånkopplad på ritningarna till
bygglovsansökan.

16 januari
Nytt möte med handläggarna där dom säger att vi skulle kunna göra ett sovrum lite mindre för att få
ner kvadratmetrarna något och hur vi skulle ansöka om Attefalls tillbyggnaden. Vår arkitekt ritar då
om huset utefter den nya informationen vi fått utan Attefalls tillbyggnad.

23 januari
Får vi svar på vår ansökan att vi behöver minska utbyggnaden ytterligare och det finns möjlighet att
göra en Attefalls tillbyggnad. Vi behöver då göra ny bedömning av arbetet med att riva befintlig
komplementbyggnad och hur mycket vi kunde nyttja av den. Både i en miljöaspekt och rent
ekonomiskt.

27 januari
Då får vi besked om att dom ska återkomma och dom ej har tid att svara för tillfället. Vi skickar då in
nya ritningar då vi gjort ytterligare förändringar utefter handläggarnas information.
4 februari
Svara handläggarna att dom åter igen rekommenderar ett avslag på våra ritningar. Vi ifrågasätter då
varför våra ritningar hela tiden blir avslagna trots att vi gör enligt den information vi får från
handläggarna.
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12 februari
Får vi ett svar på hur vi kan göra för att få ritningarna godkända och vi skickar då in nya ritningar som
handläggarna meddelar att dom anser är ok för ett bygglov. Tiden har nu dragit iväg så pass mycket
att renoveringen av den gamla delen börjar bli klar och det är ett stort hinder att vi inte kunnat
påbörja utbyggnaden. Eftersom vi fått besked om att handläggarna kommer rekommendera ett
bygglov börjar vi titta nämnare på komplementbyggnaden som ska delvis rivas. Vi upptäcker då att
byggnaden håller på att rasa och vi beslutar oss för att riva den och påbörja utbyggnaden för att
rädda grunden. Detta trotsa att vi endast fått en ett positivt svar från handläggarna och inget
bygglov.

Vi anser att det sanktionsavgift vi blivit ålagda att betala ska avskrivas på grund utav den utdragna
tiden för bygglovsansökan och att vi har byggt enligt det inskickade bygglovsansökan.

Översiktskarta

28 april 2020
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Från: linda.a.pettersson@trafikverket.se <linda.a.pettersson@trafikverket.se>
Skickat: den 7 november 2019 15:55
Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se>
Ämne: Yttrande- Förhandsbesked för nybyggnad av tvåbostadshus, på Ekeby 1:360, Knivsta kommun

Knivsta kommuns dnr: BMK 2019-000391
Trafikverkets dnr: TRV 2019/121383

Förhandsbesked för nybyggnad av tvåbostadshus, på Ekeby 1:360, Knivsta kommun, Uppsala län

Knivsta kommun har fått in en ansökan angående förhandsbesked för nybyggnad av tvåbostadshus
på fastighet Ekeby 1:360. Tvåbostadshuset är tänkt att placeras cirka 50 meter från allmän statlig väg
1051 och 100 meter från Ostkustbanan.

Tvåbostadshusets är tänkt att placeras i ett bullerutsatt läge. Trafikverket förutsätter att kommunen
beaktar gällande riktvärden för buller vid beviljande av bygglov.

I övrigt vill Trafikverket informera om att nya eller ändrade utfarter till allmän väg kräver tillstånd
enligt § 39 Väglagen. Även breddning och andra åtgärder inom vägområdet kräver tillstånd enligt §
43 Väglagen. Trafikverket upplyser därmed om att det alltid krävs tillstånd för en ny eller ändrad
utfart från väghållningsmyndigheten. För att ett tillstånd ska kunna medges krävs att siktkraven
enligt VGU (vägar och gators utformning) klaras.
Ansökan ska ske till väghållningsmyndigheten dvs. Trafikverket och görs av den sökande. Planerade
lägen för väganslutningar behöver tas fram i ett tidigt skede för att underlätta Trafikverkets
preliminära bedömning om anslutningen till statlig väg är möjlig och acceptabel. Mer information
finns på vår hemsida. https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/Ansokan-omanslutning-till-allman-vag/. Tillstånd ska sökas och beslut erhållas innan bygglov kan beviljas för
önskad nybyggnation. Trafikverket förutsätter att kommunen informerar sökanden om detta.

Med vänlig hälsning

Linda Pettersson
Samhällsplanerare
Planering, Region Öst
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Linda.a.pettersson@trafikverket.se
Direkt: 010-123 04 30

Trafikverket
Box 1140
631 80 Eskilstuna
Besöksadress: Tullgatan 8
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se

Från: planochbygg.solna@vattenfall.com <planochbygg.solna@vattenfall.com>
Skickat: den 7 november 2019 11:01
Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se>
Ämne: Vattenfall Eldistribution ABs yttrande - Remiss Bygglov förhandsbesked BMK2019-391 EKEBY
1:360 i Knivsta kommun

Hej!
Vattenfall Eldistribution AB, nedan Vattenfall, har studerat översänd remiss för ”Remiss Bygglov
förhandsbesked BMK2019-391 EKEBY 1:360 i Knivsta kommun”.
Vattenfall har elnätanläggningar inom närområde för aktuell ny bebyggelse bestående av 24 kV
luftledning, ljusblå heldragen linje i karta nedan, 0,4 kV markkabel, blå streckad linje, samt kabelskåp,
svart rektangel. Elnätanläggningarnas läge i kartan är ungefärligt.’

Under förutsättning att någon byggnad inte placeras närmare Vattenfalls 24 kV luftledning än 10
meter, om möjligt 20 meter har Vattenfall inget att erinra.
Vattenfall vill informera om följande:
•
•
•
•
•

Eventuell flytt/förändringar av befintliga elnätanläggningar utförs av Vattenfall, men
bekostas av exploatören.
Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs via
https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller på telefon: 020–82 10 00.
Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post och
telestyrelsens www.ledningskollen.se
Befintliga elnätanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av
plangenomförandet.
Någon anläggning, tex byggnad, får inte uppföras invid elnätanläggning tillhörande Vattenfall
så att de säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter inte
innehålls.

Vänliga hälsningar
Rino Hulth
Tel 070 379 84 84
---------------------------------På uppdrag av
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Tillstånd & rättigheter
Vattenfall Eldistribution AB
rino.hulth@vattenfall.com

Magnus Malmström

2019-11-20

knivsta@knivsta.se

Diarienummer
MI.2019.592

Kontaktcenter: 018-347000

Knivsta kommun
Bygglovsenheten
Centralvägen 18
741 75 Knivsta
SKRIVELSE

Granskningsutlåtande angående nybyggnation av ett
tvåbostadshus EKEBY 1:360 i Knivsta kommun.
Byggenhetens diarienr: BMK 2019-000391
Sökande: Lars Kronborg, Oxelvägen 25 B, 175 64 Järfälla

Utlåtande
Miljöenheten gör följande bedömning i ärendet om nybyggnation för ett tvåbostadshus på
fastigheten EKEBY 1:360 i Knivsta kommun.
Dricksvatten
Sökande har tänkt sig koppla in sig på det kommunala vattenledningsnätet och utredning om
dess möjlighet utförs av Roslagsvatten AB.
Förutsättningarna för enskilt vatten, är att fastigheten ligger enligt SGU:s grundvattenkarta i
område med tämligen god vattentillgång (mediankapacitet om 600-2000 liter/h).
Enskilt avlopp
Sökande har tänkt sig koppla in sig på det kommunala vattenledningsnätet och utredning om
dess möjlighet utförs av Roslagsvatten AB.
Förutsättningarna för enskilt avlopp finns, men miljöenheten bedömer att det, p.g.a.
förhållandena i området, inte är helt lätt att anordna ett enskilt avlopp.
Enligt jordartskartan består marken i området till största delen av Glacial lera men på gränsen till
morän. Marken är sank och närmsta dike finns längs vägen. Det finns till synes ingen
åkerdränering. Detta borde finnas möjlighet till avledning från eventuellt reningsverk eller
markbädd.
Om det skulle bli aktuellt med enskilt avlopp bedömer miljöenheten att den sökande ska anlita
en kunnig konsultfirma som kan utreda frågan om en fungerande avloppslösning.
Bygg- och miljökontoret
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18
Telefon: 018-34 70 00 ● Fax 018- 38 07 12 ● E-post knivsta@knivsta.se
www knivsta.se ● Org. nr. 212000-3013
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MI.2019.592

Markområde/Biotoper
Den tänkta platsen för uppförande av huset är omgiven av starrgräs och i den norra delen av en
rad planterad gran.
För uppförande av hus, garage samt infartsväg bedöms inte något skyddsvärt, som biotoper eller
fågelskydd påverkas negativt i någon större omfattning.
Järnvägstrafik
Ostkustbanan går endast cirka 90 meter från tänkt placering av huset och påtagligt buller från
järnvägstrafiken kunde höras vid inspektionstillfället.
Fastigheten ligger mellan 25 och 85 meter från riksintresse för järnväg.
Nya spårlinjer för ostkustbanan är planerade.
Partiklar från järnvägsfordonen och rälsen kan påverka närboende.
Hästar och övrig djurhållning
Vid inspektionen noterades tre mindre hästhagar öster och sydost om rubricerad fastighet.
Vid inspektionstillfället fanns inga djur i hagar och hur eventuella framtida boende berörs ur
miljö- och hälsoskyddssynpunkt är oklart.
Garage
Om garage ska uppföras bör dessa inte förses med avloppsbrunn. Om detta ändå görs ska
oljeavskiljare installeras. Anmälan om oljeavskiljare ska göras till Bygg- och miljönämnden.
Blankett finns på Knivsta kommuns hemsida.

Övrigt
Miljöenhetens utlåtande utgår från den inkomna ansökan, med tillhörande kartredovisning i form
av situationsplaner och övriga ritningar i bygglovshandlingarna, avseende uppförande av ett
tvåbostadshus på rubricerad fastighet, samt idag kända fakta om fastigheten och omständigheter i
övrigt. Inspektion utfördes av undertecknad den 13 november 2019.

För Miljöenheten
Magnus Malmström
Miljöinspektör

Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Bygglovsenheten
Christofer Mattsson
VB: Remissvar BMK 2019-391 Ekeby 1:360
den 11 november 2019 10:14:14
image004 ng
image006.png

Från: Ingemar Karlberg <ingemar.karlberg@vallsjohus.se>
Skickat: den 8 november 2019 14 30
Till: Lars Kronborg <kronborg.l@me.com>
Kopia: Sofia Johansson <Sofia.Johansson@knivsta.se>
Ämne: SV Remissvar BMK 2019-391 Ekeby 1 360
Den tänkta hus placeringen är längre än 10 meter från Vattenfalls luft ledning.

Med Vänliga hälsningar
Ingemar Karlberg

Vallsjöhus AB

Auktoriserad Trähussäljare
Ingemar Karlberg
Försäljningsagent
Försäljningskontor Uppsala
Besökadress Visningshus Nybygget 101,
195 61 Arlandastad
Försäljningskontor Stockholm Norra och Söder.
Besökadress Visningshus Nybygget 101
195 61 Arlandastad
Phone 070-2206120
Mail ingemar.karlberg@vallsjohus.se
Web www.vallsjohus.se

Från: Lars Kronborg [mailto kronborg.l@me.com]
Skickat: den 7 november 2019 21 28
Till: Ingemar Karlberg <ingemar.karlberg@vallsjohus.se>
Ämne: Fwd Remissvar BMK 2019-391 Ekeby 1 360

Vidarebefordrat brev
Från: Sofia Johansson <Sofia.Johansson@knivsta.se>
Ämne: Remissvar BMK 2019-391 Ekeby 1:360
Datum: 7 november 2019 15 51 42 CET
Till: "kronborg.l@me.com" <kronborg.l@me.com>
Hej
För er kännedom har det inkommit remissvar i ert ärende BMK 2019-391. Se bifogad fil. Om ni vill kan ni bemöta dessa synpunkter i detta mail.
Trevlig kväll.
Med Vänliga Hälsningar
Sofia Johansson
Bygg ovsadministratör
Bygg & miljökontoret
Kommunkontoret Knivsta kommun
Telefon växel: 018-3 70 00
E-post: Sofia.Johansson@knivsta.se
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BULLERUTREDNING – EKEBY 1:360 KNIVSTA KOMMUN

2020-04-01

Sammanfattande bedömning
Ljudnivå vid fasader
Beräkningarna visar att gällande krav för ekvivalent ljudnivå på 60 dB(A) klaras utmed det
planerade parhusets samtliga fasader.
Det innebär att förordningens krav klaras och att det ur bullersynpunkt inte bedöms
föreligga några hinder för den planerade byggnationen.

Ljudnivå vid uteplats
Kravet på ljudnivå vid uteplats (ekvivalent ljudnivå 50 dB(A) och maximal ljudnivå 70 klaras
för den ”östra huset” vid den sydöstra fasaden (i skydd av bullerskärmen) samt för det
”västra huset” utmed hela den västra fasaden. Ett alternativ till bullerskärm är att lokalisera
en gemensam uteplats utmed den västra fasaden.
Om uteplatser lokaliseras på dessa platser klaras förordningens krav. Då det normalt
räcker med att en uteplats klarar förordningens krav bör det i så fall inte finnas några hinder
att uppföra ytterligare uteplatser vid de övriga fasaderna.

Norrköping 2020-04-01

Kenneth Karlsson
MiljöInvest AB

MILJÖINVEST AB
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Från: Elin Hedstrom <Elin.Hedstrom@knivsta.se>
Skickat: den 20 mars 2020 13:07
Till: Marie Sandström <Marie.Sandstrom@knivsta.se>
Kopia: Moa Odin <Moa.Odin@knivsta.se>
Ämne: VB: Plankrav Vrå 1:119?
Hej Marie,
Föreslagna tomter ligger inte inom detaljplanen för Fornåsa som är den plan i gamla Alsike som
pågår.
De senaste åren har ett antal övergripande utredningar tagits fram för hela Alsike gamla
stationssamhälle. Sammanställning dessa utredningar och uppskattade behov har gjorts i form av
arbetsmaterial som kommer ligga till grund för denna del av Alsike i kommande planprogram.
Under rådande omständigheter då kommunen ingått ett avtal med staten om bostadsbyggande i
samband med Ostkustbanans utbyggnad kommer det behövas ett planprogram för Alsike som
inkluderar områdena som angränsar till det framtida stationsläget, detta för att få en god
helhetsplanering för de nya bostäderna och utvecklingen av Alsike.
Grundinställningen är fortfarande, som det varit sen många år tillbaka, att detta område ska
planläggas för att kunna tillgodose de i utredningarna påvisade behov och möjliggöra för en viss ökad
bebyggelse. En viktig anledning till att planläggningen för området inte kommit igång är att det skulle
vara ett, för kommunen, väldigt framtungt projekt rent ekonomiskt både under planeringsskedet och
under genomförandeskedet.
Det finns en nyligen framtagen arkeologisk utredning som gjorts över området som ni bör titta på
(Bifogar den). Utredningen visar på utpekade områden som behöver utredas vidare. Dessa etapp 2
utredningar avses att genomföras inom processen för framtagande av detaljplan. Inom de delar som
pekas ut inom planområdet för Fornåsa har etapp 2 därför genomförts.
Plankrav eller inte enligt PBL
- Området ligger ju inom ett utvecklingsområde med stor tryck. (4-spårsavtalet med en ny
station och framtida planprogram för Alsike.)
- Det ligger ju även inom ett område som länge varit utpeka för förtätning (och krav på
detaljplan). Men frågan är var gränsen går för vad man kan släppa igenom utan att försvåra
framtida planering, säkra en god hushållning, dagvattenkvalitet mm.
- Hur ser det ut med möjligheten att ordna VA? Har Roslagsvatten yttrat sig över kapaciteten?
Vet att ledningar och anslutningspunkter finns i Källbacken men hur ser det ut med
kapaciteten i ledningarna och i reningsverket? Om de motsätter sig en anslutning uppfyller
inte ansökan kravet i PBL 2:5
- I den trafikutredning som tagits fram för området påpekas det att vägarna behöver breddas
för att klara en ökad trafik vilket också är ett skäl till planläggning. Dock är det samma här,
var går gränsen för vad befintliga vägar klarar av.
Med vänliga hälsningar
Elin Hedström
Planhandläggare
Samhällsbyggnadskontoret, Knivsta kommun
E-post: elin.hedstrom@knivsta.se / knivsta@knivsta.se
Telefon: 018-34 70 00
Besöksadress: Kommunkontoret, Centralvägen 18
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1. Bakgrund
Enligt Miljötillsynsförordningen (2011:13) 1 ska en operativ tillsynsmyndighet för
varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan för tillsynen enligt miljöbalken.
Av Livsmedelsverkets kontrollföreskrifter framgår att varje kontrollmyndighet
årligen ska fastställa en plan för myndighetens livsmedelskontroll (LIVSFS
2005:21) 2. Denna plan ska bland annat innehålla en beskrivning av myndighetens
prioriteringar, resursbehov och hur myndigheten arbetar med provtagning och analys
som kontrollmetod. Tillsynsplanen och kontrollplanen baseras på nämndens
tillsynsregister och ”Behovsutredning miljöenheten 2020-2022” som beslutades av
Bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun den 25 februari 2020 (BMN-2020/37).
Bygg- och miljönämnden leder och ansvarar för 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. Nämnden har också ansvar för prövning och tillsyn
som ankommer på kommunen enligt miljöbalken, livsmedelslagen,
smittskyddslagen, lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, alkohollagen,
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och strålskyddslagen avseende
skyddsåtgärder i solarier. När det gäller lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter, alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel har
tillsynsplan för 2020 beslutats 9 december 2019 (KS-2019/703) som gäller för 2020.
De planerade timmarna har lagts in i denna samlade tillsynsplan och kontrollplan då
det sedan början av 2020 är bygg- och miljönämndens tillsyn- och prövningsansvar.
Dock gäller den redan beslutade tillsynsplanen för dessa områden och kommande år
kommer den istället enbart vara del av den övergripande tillsyns- och kontrollplan
för miljöenheten.
Behovsutredningen utgår från en bedömning av risken för olägenhet för
människors hälsa och miljön för varje bransch som omfattas av nämndens
tillsynsansvar. Under rubrik ”Omvärldsbevakning” i behovsutredningen samt i
bilaga 2 till behovsutredningen går det att läsa mer om de olika nationella och
lokala mål som riskbedömningen utgått ifrån. I behovsutredningen har
förvaltningen dragit slutsatser om prioriteringar utifrån denna omvärldsbevakning
och nämndens och kommunfullmäktiges prioriteringar. Inför kommande
revideringar av behovsutredningen kommer nämnden få större möjligheter att
prioritera vilka globala och nationella mål som ska prioriteras i tillsynen. Utifrån
riskbedömningen har behovet av tillsynsbesök, tillsynskontakter och behovet av
uppföljande tillsyn för varje bransch uppskattats.
I Sveriges kommuner och regioners (SKR) vägledning för behovsutredning samt
tillsynsplan 3 som använts vid framtagningen av denna tillsyns- och kontrollplan
beskrivs att den styrda och händelsestyrda tillsynen/kontrollen är basbehovet som
årligen måste uppfyllas i tillsynsplanen/kontrollplanen. Därmed förs denna tillsyn
direkt över från behovsutredningen till tillsynsplanen och kontrollplanen. För den
skattefinansierade och behovsprioriterade tillsynen har en lokal prioritering utifrån
1

https://www riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ sfs-2011-13/ 2020-05-11.
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/lagstiftning/offentlig-kontroll/livsfs-2005-21-kons-20203.pdf 2020-05-11.
3
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/kommunala-behovsutredningar.html 2020-05-11.
2
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informationen om maten ska vara enkel att förstå. Kommunens kostnader för
offentlig kontroll (livsmedelskontroll) ska täckas av avgifter. Hur många timmar
planerad kontroll en verksamhet och därmed hur hög kontrollavgiften ska vara
fastställs utifrån Livsmedelsverkets vägledning för riskklassificering samt av
kommunfullmäktiges Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet som
beslutades 21 november 2018 (KS-2018/596).
Nämndes avgifter för offentliga kontrollen år 2020:
•

Timavgift för normal livsmedelskontroll: 1 522 kronor per timme.

•

Timavgift för uppföljande kontroll av livsmedelsverksamhet: 1 424
kronor per timme.

•

Registrering av livsmedelsverksamhet: 1 424 kronor per timme.

Utöver den årliga planerade livsmedelskontrollen så tillhandahåller miljöenheten
myndighetsservice i form av rådgivning och information, hantering av
matförgiftningar och klagomål samt besvarande av remisser och
myndighetssamverkan. Denna tid finansieras av kommunbidrag.
Kontrolltid är tid som finansieras med årliga avgifter, timavgifter eller
kommunbidrag. En schablon används om 800 timmar debiterbar tid per
årsarbetare. Förvaltningen har enligt plan cirka 1,75 årsarbetskrafter avsatta för
operativ kontroll inom livsmedelsområdet (samt 0,25 årsarbetskrafter avsatt för
alkohol, tobak, receptfria läkemedel och folköl).
De företag som betalar de högsta avgifterna får flera kontrollbesök per år. De som
betalar för mindre än 4 timmar per år får normalt inte besök varje år. I stället läggs
kontrolltiden ihop och verksamheten får istället besök vartannat eller vart tredje år.
Alla livsmedelsverksamheter får dock minst ett besök inom en treårsperiod. För
2020 var planen vid årets början att ca 115 anläggningar ska få planerade
kontrollbesök av totalt cirka 140 registrerade objekt.
Nedan presenteras de olika tillsynsområdena och tillhörande tillsyns och
kontrollplan för 2020.

2. Tillsyns- och kontrollområden
2.1 Miljöskydd
2.1.1Miljöfarliga verksamheter
Nämnden utövar tillsyn enligt miljöbalken till skydd för miljön. Tillsynen är en
viktig del i arbetet med att skapa en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling i
Knivsta kommun. Tillsynen är riskbaserad och omfattar ett stort antal olika typer
av verksamheter så som lantbruk, kemisk industri, fordonsservice,
avloppsreningsverk och förbränningsanläggningar.
Fokus i tillsynen 2020 är att
-

Utföra tillsyn efter enhetens arbetsdokument (excelfil) där
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-

-

-

samtliga verksamheter finns med inplanerad tid och
tillsynsfrekvens efter utförd riskklassning.
Besöka de verksamheter som ska ha tillsyn 2020 enligt
behovsutredningen och leverera all förebyggande tillsyn.
Fortsätta arbeta sporadiskt med lantbrukstillsyn för att upprätthålla
en god lantbrukstillsyn i kommunen.
Arbeta med att få in klimatfrågor i den ordinarie tillsynen för att se till att
verksamheter är förberedda inför eventuell framtida klimatpåverkan så som
översvämning eller torka.
Arbeta med processer, rutiner samt mallar för arbetsområdet.
Arbeta händelsestyrt med förorenade områden i samband med
att mark ska exploateras.
Arbeta händelsestyrt med byggavfall och masshantering i
samband med att mark exploateras.
Börja få in tillsyn om hanteringen av matavfall och gödsel
utifrån både miljöbalkens regler och förordningen om
animaliska biprodukter. Eftersom området troligtvis är nytt
även för verksamhetsutövarna bedöms bästa effekten kunna
uppnås genom informationsinsatser under 2020. Hemsidan ska
uppdateras med länkar till information från de centrala
myndigheterna, och information lämnas skriftligt i samband
med tillsyn och kontroll hos lantbruken (och även
livsmedelverksamheterna under livsmedelskontrollen).
Börja få in VOC-tillsyn (volatile organic compounds
(lösningsmedel)) i den ordinarie tillsynen då den länge varit
eftersatt.
Tillsyn av ledningsnäten har allmänt varit eftersatt vid tillsyn
av avloppsreningsverk och avloppsreningsverken misstänks
kunna utgöra en stor risk för miljön och människors hälsa vid
eventuella översvämningar. Därför har även de icke
anmälningspliktiga reningsverken prioriterats i taxan och
tillsyn ska utföras.
Följa upp och utföra tillsyn gällande köldmedier (f-gas) och
arbeta fram, processer, rutiner och mallar för hur tillsynen kan
utföras på bästa sätt framöver.
Ta fram plan för hur nationella tillsynsprojekt kan vävas in i
den ordinarie tillsynen kommande år.
Delta i ett projekt som anordnas inom verksamhetsområdet av
Mitt miljösamverkan under 2020-2022.

2.1.2 Enskilt vatten och avlopp
Nämnden utfärdar tillstånd och har tillsyn enligt miljöbalken över små
avloppsanläggningar. I nämndens prioritering i och med arbetet med
behovsutredningen pekades arbetet med det så kallade VA-programmet ut som det
mest prioriterade. Det innebär att inventera äldre enskilda avlopp som finns i
kommunen för att se om de lever upp till kraven eller inte för att minska
övergödningen. Arbete med VA-program har pågått i flera olika omgångar genom
åren och planen för 2020 är att ta ett nytt grepp för att följa upp gamla ärenden som
prioriterats ner tidigare samt fortsätta inventeringen av enskilda avlopp. Målet är att
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under 2020 ha en samlad bild av tidigare pågående ärende i VA-programmet och
avsluta så många som möjligt. Planen under 2020 är också att ta fram en
tillsynsmodell för det vidare arbetet av inventeringen och hur arbetet med
inventeringen av äldre enskilda avlopp ska fortgå sporadiskt kommande år.
Nämnden har även tillsyn av enskilda vattentäkter. Enskilda vattentäkter omfattas inte
av tillstånds- eller anmälningsplikt och vattenkvaliteten är den enskilde
fastighetsägarens ansvar. Tillsynen av enskilt dricksvatten är därför händelsestyrd
på så vis att nämnden agerar på klagomål eller när en olägenhet uppstår.
Övergripande prioriteringar i tillsynen 2020 är att:
- Hantera inkommande ärenden löpande och hålla en så kort
handläggningstid för ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
som möjligt.
- Fortsätta följa upp och inventera äldre enskilda avlopp i
kommunen.
- Stärka servicebemötandet och fokusera på en bra resa för
fastighetsägaren från första tillsynsbesök till ombyggd
anläggning med hjälp av framtagna processer, rutiner, mallar
och checklistor.
- Ta fram plan för hur nationella tillsynsprojekt kan vävas in i
den ordinarie tillsynen kommande år.
- Delta i ett projekt som anordnas inom verksamhetsområdet av
Mitt miljösamverkan under 2020-2022.
2.1.3 Områdesskydd
Nämnden har tillsyn av skyddade områden enligt strandskyddsreglerna och
kommunala naturreservat. Tillsynen av strandskydd syftar till att trygga
allmänhetens tillgänglighet till stränder (allemansrätten) och att bevara goda
livsvillkor för djur och växter. Tillsynen av naturreservaten syftar till att kontrollera
att reservatsföreskrifter och att förvaltningsplaner följs så att områdena skyddas.
Under 2020 kommer nämnden att prioritera
-

Handlägga inkommande ansökningar om tillstånd och dispens inom
verksamhetsområdet.
Göra upp plan för hur strandskyddstillsynen som startade 2017
kan följas upp 2021 och 2022.
Ta fram plan för hur nationella tillsynsprojekt kan vävas in i
den ordinarie tillsynen kommande år.
Delta i ett projekt som anordnas inom verksamhetsområdet av
Mitt miljösamverkan under 2020-2022.

2.2 Hälsoskydd
Nämnden utövar tillsyn enligt miljöbalken till skydd för människors hälsa.
Tillsynen syftar till att förhindra att människor blir besvärade eller sjuka av
inomhusmiljön eller bristfällig hygien. Tillsynen är riskbaserad och fokuserar på
vardagsmiljön för känsliga grupper, som barn, unga och äldre eller verksamheter med
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ökad risk på grund av till exempel stickande eller skärande inslag. Det innebär bland
annat tillsyn av förskolor, skolor, vårdlokaler, bassängbad och tatuerare.
Fokus i tillsynen 2020 är att
- Utföra tillsyn efter enhetens arbetsdokument (excelfil) där
samtliga UH-verksamheter som är prioriterade i taxan finns
med inplanerad tid och tillsynsfrekvens efter riskklassning.
Dessa är bland annat lokaler för undervisning, vård eller annat
omhändertagande, hotell, idrottsanläggningar, badplatser och
med undantag av flerbostadshus som inte prioriteras 2020.
- Följa upp hygienrutiner i förskolor som började som ett projekt
med informationsinsats.
- Fortsätta följa upp UV-stålning på förskolor.
- Fortsätta ha årlig tillsyn på badplatserna genom att
badvattenprover tas och resultaten av badanalyser läggs ut på
Havs- och Vattenmyndighetens hemsida.
- Följa upp tidigare identifierade avvikelser och ärenden. På detta
sätt minska ärendebalansen.
- Fokuseras i första hand på de tillsynsobjekt som har årlig tillsyn.
- Ta fram plan för hur nationella tillsynsprojekt kan vävas in i
den ordinarie tillsynen kommande år.
- Delta i ett projekt som anordnas inom verksamhetsområdet av
Mitt miljösamverkan under 2020-2022.

2.3 Livsmedelskontroll

Livsmedelskontrollen i Knivsta kommun planeras ske på olika sätt under 2020-2022. De
främsta kontrollmetoderna som under 2020 kommer användas är inspektion och revision.
Då provtagning inte har använts som en kontinuerlig kontrollmetod i kommunen är
tanken att det under 2020 ska utredas hur provtagning i samband med kontroll kan ske
framöver. Det med målsättningen att i vissa fall använda provtagning kopplat till
Nationella kontrollplanen för att göra kontrollen ännu mer riskbaserad.
Samverkan inom livsmedels- och dricksvattensområdet sker och kommer även
fortsättningsvis att ge genom Mitt Miljösamverkan som är en samverkan mellan
kommuner och länsstyrelse i Uppsala län, kommuner och länsstyrelse i Dalarnas län samt
Länsstyrelsen i Västmanlands län. Under 2020 deltar bland annat Knivsta kommun i ett
provtagningsprojekt inom livsmedelsområdet. Miljöenheten i Knivsta kommun har också
sedan många år samverkan med Håbo kommuns miljöenhet som har liknade
frågeställningar och utmaningar. Fortsatt är planen att upprätthålla denna samverkan där
enheterna ses och utbyter erfarenheter cirka två gånger per år.
Merparten av kontrollen som planerats för 2020 kan kopplas till den nationella planen för
kontroll i livsmedelskedjan. Målet för den offentliga kontrollen är att skydda människors
och djurs hälsa och växters sundhet samt att värna om konsumenternas intressen. 4 De
övergripande målen är att konsumenterna ska få säkra livsmedel inklusive dricksvatten,
som är producerade och hanterade på ett acceptabelt sätt där också informationen är enkel
och korrekt. De livsmedelsproducerande växterna och djuren är friska och utgör inte
4

https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/nkp-webben/overgripande-mal-ochprioriteringar#%C3%96vergripande%20m%C3%A5l%20f%C3%B6r%20livsmedelskedjan
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någon allvarlig smittorisk. Verksamhetsutövarna i livsmedelskedjan får råd, service och
kontroll med helhetssyn som underlättar deras eget ansvarstagande. De samverkande
myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för hela livsmedelskedjan, inklusive beredskap.
Fyra fokusområden har tagits fram vilka är säkert dricksvatten, mikrobiologiska risker,
kemiska risker och information i livsmedelskedjan. För att nå de övergripande målen tas
regelbundet operativa mål fram. Om de operativa målen gäller i Knivsta kommun beror
på om den typen av verksamhet som målet gäller är verksam i kommunen. Då de
operativa målen tidigare inte tydligt har kopplats till kontrollen och använts i
prioriteringsarbetet i Knivsta kommun är målet under 2020 ta fram en plan hur de
operativa målen kan implementeras i kontrollen 2020 och sedan vidare 2021 och 2022.
Fokus i kontrollen 2020 är att
- Ta fram beredskapsplanering för livsmedel och dricksvattenkontroll.
- Ta fram plan hur kontrollen kan kopplas till den nationella planen på ett
tydligare sätt, hur Knivsta kommun kan delta i samordnande
kontrollprojekt från Livsmedelsverket samt hur de operativa målen kan
vävas i den ordinarie tillsynen.
- Dricksvattenverksamheterna ska riskklassas. En del av det arbetet är att
begära in faroanalyser för att efter det kunna fastställa
provtagningsprogram för dricksvattenverksamheterna.
- Fortsätta ta fram och uppdatera processer, rutiner och mallar för
livsmedelskontrollen och dricksvattenkontrollen. Rutiner som är viktiga
att ta fram under året är hantering av sanktionsavgifter, provtagning för
både livsmedel och dricksvatten och uppföljning för att se att kontrollerna
gett effekt.
- Börja arbeta med tillsyn av animaliska biprodukter i
livsmedelskontrollen. Eftersom området troligtvis är nytt även
för verksamhetsutövarna bedöms bästa effekten kunna uppnås
genom informationsinsatser under 2020. Hemsidan ska
uppdateras med länkar till information från de centrala
myndigheterna, och information lämnas skriftligt i samband
med tillsyn och kontroll hos livsmedelsverksamheter.
- Delta i ett projekt som anordnas inom verksamhetsområdet av
Mitt miljösamverkan under 2020-2022.

2.4 Tillsyn som inte prioriteras 2020
I arbetet med behovsutredningen gjorde Bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun en
prioritering av tillsynen och kontrollen av olika verksamheter. De områden som prioriterades
har vävts in i tillsyns- och kontrollplanen. Samtidigt var det områden som inte prioriterades
under 2020 dessa områden är:
- Golfbanor (har haft regelbunden tillsyn under senare år utan större
anmärkningar, de fångas upp under händelsestyrda ärenden med anmälan om
växtskyddsmedel).
- Kosttillskott (förvaltningens förslag är att lägga 28 timmar under 2020
eftersom kontrollområdet varit nedprioriterad under många år, detta är gjort
och är redan utfört).
- Torghandel och mobila anläggningar handläggs vid behov, men kommer då
som händelsestyrt ärende.
- Övriga U-verksamheter enligt förvaltningens erfarenhetsbedömning.
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-

Övriga UH-verksamheter enligt förvaltningens erfarenhetsbedömning.
Sporadiska verksamheter (skjutbanor, butiker med kemikalieförsäljning,
MIFO-utredningar, avfallsstationer/avfallstransporter, cisterner och
samlingslokaler).

Dessa områden kommer att hanteras sporadiskt vid klagomål, exploateringsprojekt samt vid
eventuellt feriearbetare (ungdom) som då skulle kunna kontrollera märkning av kemikalier i
butiker, till exempel i samband med livsmedelskontroll. På sikt planeras en mer strukturerad
tillsyn av potentiellt förorenade områden i kommunen. I nuläget bedöms tillräckligt arbete
utföras för utredning och sanering av förorenade områden i takt med att kommunen växer och
centrum (där de flesta potentiella föroreningar och exploateringsprojekt finns) exploateras och
byggprojekt genomförs.
Övriga områden som inte prioriteras 2020 är:
- Ett större strandskyddsprojekt påbörjades 2017 för att försöka få grepp om
hur upprätthållandet av strandskyddet ser ut i Knivsta kommun. Det visade
sig att av de 80 fastigheter som granskades runt sjöarna Valloxen och
Säbysjön har ca 60 % avvikelser som behöver följas upp. I normala fall ska
avvikelser som konstaterats handläggas skyndsamt. Då projektet omfattade
en större inventering i syfte att kunna bilda en uppfattning av problemens
omfattning inför planeringen av den fortsatta tillsynen, sprids handläggningen
av de konstaterade avvikelserna ut under perioden 2020-2022 med start 2021.
En liten del hur den planeras läggs 2020.
- Bygg- och miljönämnden har tidigare inte utfört tillsyn på flerbostadshus.
Det finns mycket klimatarbete som kan utföras genom till exempel
energitillsyn och tillsyn av egenkontrollen när det gäller risker för
människors hälsa vid extrema väderhändelser. I Knivsta uppskattas det finnas
ca 150 flerbostadshus. Under 2020 behöver fokus ligga på att sätta
ärendeprocesser, rutiner och mallar generellt, samt att utreda hur andra
kommuner har arbetat med tillsynen av flerbostadshus. Tillsyn av
flerbostäder ingår i taxan, vilket innebär att tillsynen kommer att till största
delen finansieras med avgifter. Taxan ger utrymme för att till stora delar
täcka en tidsbegränsad heltidstjänst som under 2021och 2022 arbetar enbart
med flerbostadshus, i och med detta är planen att påbörja själva tillsynen
under 2021. Då tillsyn inte kommer ske 2020 kommer inte heller avgift
debiterats för 2020.
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3.1.3 Behovsprioriterad tillsyn
Prioriterad av bygg- och miljönämnden

Handläggare

2020

2021

2022

VA-programmet

SH/MM

250

300

314

Lantbruk

ES

112

96

43

Byggavfall

ES

H-styrt

H-styrt

H-styrt

Nationella projekt

Samtliga

30

20

20

Köldmedier

GW

Styrd

Styrd

Styrd

Strandskydd

MM

20

100

100

Miljösamverkan

Samtliga

30

30

30

Riskklassning dricksvattenverksamheter

SL/BT-S

50

20

10

Animaliska biprodukter

ES/SL/BT-S

10

8

10

Förorenade områden

ES

H-styrt

20

30

Kosttillskott

SL/BTS

25

0

0

Övrig U-verksamhet

ES/MM/SH

35

24

50

Övrig UH-verksamhet

CS/CA

10

9

68

572

627

675

Summa

Tabell 4: Behovsprioriterad tillsyn efter nämndens prioritering i samband med framtagning av
behovsutredningen.

3.1.4 Skattefinansierad tillsyn
Handläggare
Obefogade klagomål
Riktad kontroll
Livsmedelsfusk
Åtalsanmälningar
Sanktionsbeslut
Överklagade ärenden
Rapportering till
myndigheter
NKI och liknande
Uppföljningar i BMN
SUMMA
skattefinansierat

BU
2021
110
0

BU
2022

Samtliga
SL/BT-S

BU
2020
90
15

MM/SH/ES
Samtliga
Samtliga
Samtliga

12
52
260
70

16
16
272
70

20
16
312
70

Samtliga

20

20

20

519

488

573

120
15

Tabell 5: Bedömning av tidsåtgång för skattefinansierad tillsyn. Redovisas i timmar.
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3. Covid-19 och dess påverkan på 2020 års tillsyns- och
kontrollplan
Covid-19 har spridits i hela värden och har gett en påverkan på hela samhället och just nu går
det inte veta hur stor den kommer bli. Även på miljöenhetens tillsyns- och kontrollarbete har
coronaviruset gett en påverkan.
De centrala myndigheterna ger löpande vägledning hur tillsyn ska utföras under dessa
extraordinära omständigheter. Hittills har det bland annat inneburit att tillsynsbesök ska
undvikas på vissa tillsynsobjekt som till exempel äldreboenden där riskgrupper vistas. Detta
har även gjort att miljöenheten har fått ställa om sin tillsyn både när det gäller antal besök och
på vilket sätt tillsynen utförs. Tillsynen/kontrollen sker i större utsträckning med så kallad
skrivbordstillsyn i stället för att åka ut på fysiska tillsyns- eller kontrollbesök. Den kan också
innebära uppföljning av äldre ärenden där handlingar begärs in via utskick eller telefonsamtal.
Denna tillsyns- och kontrollplan grundas på en behovsutredning som togs fram och beslutades
innan coronavirusets utbrott i Sverige. Det innebär att vissa avvikelser kommer ske från
tillsyns- och kontrollplanen men förvaltningens ambition är att följa den till största möjligaste
mån. Vid händelse av nya direktiv från centrala myndigheter att begränsa tillsynen ytterligare
finns en plan att omfördela och använda enhetens resurser att utföra den tillsyn som går men
även arbeta vidare med processer, rutiner och mallar inom de olika områdena som också är
prioriterade under året. I och med den ovissa situation som vi är just nu utgår planeringen från
den framtagna tillsyns- och kontrollplanen men det kommer också krävas löpande prioritering
av tillsynen och kontrollen beroende på vägledning från de centrala myndigheterna. I den
prioriteringen är det risken som vägs in. Då kommer tillsyn ske på det verksamheter som har
störst risk efter den riskklassning som gjorts.
Löpande under året kommer uppföljning att ske för att se hur tillsyns- och kontrollplanen
följs. Inte minst med anledning av den pågående corona-pandemin. Uppföljning sker även i
vanliga fall löpande men under 2020 kommer den vara extra viktig för att se hur resurserna
kan användas på bästa sätt.
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Handläggare
Isak Bergdahl
Jurist

Tjänsteskrivelse
2020-04-29

Diarienummer
BMN-2020/107

Bygg- och miljönämnden

Dataskyddsombud för Bygg- och miljönämnden
Förslag till beslut
1. Bygg- och miljönämnden utser kommunens dataskyddsombud till dataskyddsombud för
nämnden.
Sammanfattning av ärendet
Varje nämnd är en egen myndighet och måste därför utse ett dataskyddsombud. Med stöd i
6 kap 8 § kommunallagen och 19 § reglementet för kommunstyrelse och nämnder i Knivsta
kommun har kommunstyrelsen utsett ett dataskyddsombud för kommunen som även ställs
till nämndernas förfogande.
Kommunstyrelsens beslut följs med beslut i varje nämnd där nämnder som så önskar utser
funktionen kommunens dataskyddsombud till nämndens dataskyddsombud.
Ekonomisk konsekvensanalys
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunstyrelsen

Jessica Fogelberg
Bygg- och miljöchef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Beslutet innebär enbart en förenklad administrativ ordning. Ingen materiell skillnad är
åsyftad.
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.
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Handläggare
Edvin Johansson
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse
2020-05-07

Diarienummer
BMN-2020/4

Bygg- och miljönämnden

Ekonomisk uppföljning per april för bygg- och miljönämnden 2020
Förslag till beslut
1. Bygg- och miljönämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per sista april 2020.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Helårsprognosen för bygg- och miljönämnden per sista april visar på ett underskott på -1 000
tkr, vilket är en oförändrad prognos jämfört med senaste prognosen per mars. Anledningen
till nämndens underskott beror på intäktsnivåerna för verksamheten miljö- och hälsoskydd
inte förväntas nå en nivå som täcker verksamhetens kostnader, verksamhetens underskott
prognostiseras till -1 500 tkr. Stadsbyggnad prognostiseras med ett överskott på 500 tkr och
nämndens övriga verksamheter förväntas följa budget och ett nollresultat.
Ett beslut är fattat under slutet av april som innebär att faktureringsrutinerna för
verksamheten miljö- och hälsoskydd förändras. Den ekonomiska konsekvensen av beslutet
utreds fortfarande av förvaltningen och eventuella effekter finns inte med i denna prognos.
Bakgrund
I den av kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2020 fastställdes uppföljningsplanen
för 2020. I uppföljningsplanen uppdras bygg- och miljönämnden till att motta ekonomisk
uppföljning sex gånger under 2020 med start per februari och med sista per oktober.
Uppföljningstillfällena innefattar även ett delårsbokslut per augusti.
Ekonomisk konsekvensanalys
Bygg- och miljönämndens verksamheter Trafikplanering, Serveringstillstånd och
Nämndkostnader förväntas att följa budgeten och således förväntas ingen budgetavvikelse
per sista december i denna prognos.
Miljö- och hälsoskydd prognostiseras med ett underskott på 1 500 tkr, anledningen är att
intäkter inte når upp i en nivå som täcker kostnaderna för verksamheten. För att miljöenheten
skulle nå en budget i balans så skulle intäkterna behöva uppgå till 5 669 tkr men de
prognostiseras med att uppgå till 3 964 tkr. Skulle intäkterna nå en nivå på 3 964 tkr
motsvarar det en ökning jämfört med förgående år på cirka 23 %. Verksamheten har under
året haft ett glapp mellan anställningar som medfört att personalkostnaderna förväntas att bli
230 tkr lägre än den budgeterade nivån.
Stadsbyggnad innefattar hantering av bygglov, marklov, rivningslov, nybyggnadskartor, GISutrustning, GIS-system, mätverksamhet m.m. Verksamheten prognostiseras med ett
överskott på 500 tkr. Bygglovsenhetens intäkter och personalkostnader är den bidragande
faktorn till verksamhetens överskott. Bygglovsintäkter prognostiseras att uppgå till 4 456 tkr,
vilket är 256 tkr högre än den budgeterade nivån och 3% lägre än utfallet 2019. Per april
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uppgår intäkterna till 1 544 tkr vilket är 17% högre än för samma period ifjol. Verksamhetens
personalkostnader prognostiseras att bli 200 tkr lägre. En sviktande konjunktur inom
byggsektorn skulle kunna få negativa följder på verksamhetens prognos, då det skulle kunna
påverka verksamheterna intäkter. I prognosen finns det en viss marginal för att täcka bortfall
från enstaka bygglov. Det vill säga att prognosen kommer inte påverkas om enstaka till
tänkta bygglov uteblir men om flertalet uteblir kommer det få negativ effekt på prognosen.

Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Övriga underlag för beslut
Bilaga Nettokostnadsuppställning och investeringsprognos per april 2020
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Handläggare

Jessica Fogelberg
Bygg- och miljöchef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

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. Nämnden har en antagen handlingsplan som ligger till grund för arbetet med
nämndens ekonomi. En handlingsplan kan i teorin 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.

DRIFTBUDGET
Nettokostnad i tkr
Bygg- och miljönämnd
Nämndkostnader
Stadsbyggnad
Trafikplanering
Serverings illstånd
Miljö- och hälsoskydd
Effektiviseringsbeting - 0,5%
Summa Bygg- och miljönämnd

Utfall
2019

Tillägg / Utfall
Budget avdrag nettokostnad
2020
per april-20
2020

1 185
5 516
227

1 190
5 175
266

-33

57

4 612

2 987
-72

-50
72

11 508

9 603

1 000

978

Prognos
2020

323
872
68
39
666

1 190
5 653
266
57
4 437

1 968

11 603

Avvikelse
2020

0
500
0

0
-1 500
0
-1 000

Bygg- och miljönämnden
investeringsprognos (tkr)

Beviljade
investeringsmedel
MoB 2020

Prognostiserad
Utgift investering utgift 2020
per april-20

Mätutrustning
Verksamhetssystem (Bygg)
Digitalisering - innovation

1 000
1 000
500

0
0
0

0
1000
500

Summa Bygg- och miljönämnden

2 500

0

1 500
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Handläggare
Gabriel Winter
Miljökoordinator och utredare

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-05-11

Diarienummer
BMN-2020/75

Bygg- och miljönämnden

Revidering av delegationsordning för bygg- och miljönämnden
BMN-2020/75
Förslag till beslut
Bygg-och miljönämnden beslutar
Att anta den reviderade delegationsordning för bygg- och miljönämnden, reviderad 2020-0511
Att den reviderade delegationsordningen börjar gälla 2020-06-01
Sammanfattning
Idag har förvaltningen begränsad delegationsrätt att yttra sig till andra myndigheter.
Förslaget innebär att bygg- och miljöchefen har möjlighet att besluta att avstå från att lämna
yttrande ställt till bygg- och miljönämnden som en tidseffektiviseringsåtgärd.
Bakgrund
För att kunna öka tidseffektiviteten inom bygg- och miljökontoret bedömer förvaltningen att
det finns en möjlighet till förbättring genom en mindre utökning av delegationsrätten.
Förvaltningen saknar i många fall delegationsrätt att yttra sig till andra myndigheter, vilket då
även omfattar möjligheten att avstå från att yttra sig. I vissa ärenden står det klart att
nämnden inte har något mer att anföra och för att kunna meddela en myndighet eller domstol
detta behöver ärendet beredas och ett beslut tas i nämnden. Det kan även röra sig om korta
svarstider på 1-3 veckor och då behöver även anstånd sökas om förlängd svarstid.
Förslaget innebär att genom punkt 7.19 i delegationsordningen får bygg- och miljöchefen
möjlighet att besluta att avstå från att lämna yttrande ställt till bygg- och miljönämnden. Det
kan vara t.ex. i mål hos överprövande instanser där nämnden gjort sin bedömning sedan
innan och där det inte är aktuellt att yttra sig ytterligare.
Införandet av en ny punkt i delegationsordningen innebär också att punkterna 7.19-7.25 får
en ny benämning 7.20-7.26
Jessica Fogelberg
Bygg- och miljöchef
Beslutet ska expedieras till:
Akten

Innehåll
Inledning .................................................................................................................................................. 2
Förkortningar........................................................................................................................................... 5
1.

2.

3.

Bygglovärenden ............................................................................................................................... 6
1.1

PBL 9 kap. ................................................................................................................................ 6

1.2

PBL 10 kap. ............................................................................................................................ 11

1.3

PBL 11 kap. ............................................................................................................................ 14

1.4

PBL 12 kap. ............................................................................................................................ 17

1.5

Plan- och byggförordningen (PBF) m.m. ............................................................................... 18

Miljöärenden ................................................................................................................................. 22
2.1

Miljöbalken 7 kap. ................................................................................................................. 22

2.2

Miljöbalken 9 kap. ................................................................................................................. 22

2.3

Miljöbalken 10 kap. ............................................................................................................... 24

2.4

Miljöbalken 14 kap. ............................................................................................................... 24

2.5

Miljöbalken 15 kap. ............................................................................................................... 25

2.6

Miljöbalken 24 kap. ............................................................................................................... 25

2.7

Miljöbalken 26 kap. ............................................................................................................... 26

2.8

Miljöbalken 28 kap. ............................................................................................................... 27

2.9

Miljöbalken 30 kap. ............................................................................................................... 27

2.10

Jaktförordningen ................................................................................................................... 28

Livsmedelsärenden........................................................................................................................ 29

4. Tillståndsärenden enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel .............................................................................................................................................. 33
5.

Trafikärenden ................................................................................................................................ 37

6.

Namn- och adressättningsärenden ............................................................................................... 38

7.

Allmänna ärenden ......................................................................................................................... 39

8.

Inköp och upphandling .................................................................................................................. 44
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Inledning
Delegering – allmänt

Att delegera innebär att flytta rätten att fatta beslut. Delegering kan ske både från fullmäktige
till nämnd och från nämnd till utskott, förtroendevalda och anställda. Den som fått
beslutanderätt från en nämnd kallas delegat. Beslut fattade av delegat har samma rättsverkan
som om det fattats av nämnden. Detta betyder bl.a. att delegatens beslut kan överklagas på
samma sätt som nämndens och att beslutet inte kan ändras av nämnden. Nämnden kan dock
när som helst återkalla eller ändra en given delegation.
Syftet med delegering är att ge de förtroendevalda möjlighet att ägna mer tid och
uppmärksamhet åt planering, riktlinjer och andra frågor av större betydelse. Vidare är syftet
att åstadkomma en effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare
handläggning och att på så sätt uppnår bättre service och ökad effektivitet.
Delegationsordningen är också ett arbetsinstrument som reglerar de anställdas
befogenheter.
Kommunallagens bestämmelser begränsar till viss del nämndernas rätt att delegera. Beslut
som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning får t ex inte delegeras. Begränsning finns
även för t ex myndighetsutövning mot enskilda om ärendet är av principiell beskaffenhet samt
vissa ärendetyper i olika specialförfattningar. Nämnden avgör sedan själv, inom ramen för sin
beslutanderätt, vad som ska delegeras och till vem. I syfte att kontrollera eller begränsa ett
delegeringsuppdrag kan nämnden ställa upp villkor. Det kan vara ekonomiska begränsningar,
krav på tjänstemannaföredragning eller samråd med någon annan innan beslut fattas.
En nämnd kan, som ovan nämnts, delegera beslutanderätten till utskott, ledamot eller ersättare
i nämnden eller till anställd i kommunen. Delegering till anställd tillsammans med
förtroendevald, s.k. blandad delegering är inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att delegera till
flera anställda i grupp eller (om inte kommunfullmäktige beslutat om särskilt avtal) till
anställd hos en annan kommun eller hos ett kommunalt bolag. Vidaredelegering tillåts enbart
från förvaltningschef till annan anställd och kan förekomma enbart om nämnden tillåtit detta.
Delegationsordningen gäller tillsammans med tillhörande delegatslista i vilken det framgår
vilken tjänsteman som har vilken beslutanderätt enligt delegationsordningen. Ändringar i
delegatslistan ska anmälans vid närmaste bygg- och miljönämnd.
Beslutanderätt eller ren verkställighet

Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I en
delegationsordning ska endast tas med beslut i kommunallagens mening. Gränsen mellan
beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att dra med exakthet. Beslut i
kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att det finns utrymme för alternativa lösningar
och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan denna
typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär men man
kan inte endast hänvisa till överklagbarheten för att särskilja ren verkställighet från beslut i
kommunallagens mening. T.ex. yttranden kan normalt inte överklagas men innehåller ofta
självständiga bedömningar och fordrar därför delegering för att kunna föras över från nämnd
till annan beslutsfattare.
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ.
Det rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, t.ex. avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa
eller tilldelning av förskoleplats efter en klar turordning. Även om den enskilde inte kan
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överklaga beslutet genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär finns andra vägar för
den enskilde att angripa ett beslut den enskilde upplever som felaktigt, t.ex. begäran om en
JO-granskning eller påkallande av de kommunala revisorernas uppmärksamhet.
Behörighet/fullmakt

Mellan behörighet/fullmakt och delegering finns åtskilliga olikheter. Beslut som fattas på
delegation kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär medan de beslut
och åtgärder som vidtas på grund av en fullmakt brukar bli föremål för process i allmän
domstol.
Man skiljer mellan juridiska personer och fysiska personer. En juridisk person kan vara ett
företag, en förening, en stiftelse, en organisation eller en stat.
För att kunna fungera krävs att den juridiska personen har någon som är behörig att företräda
den. För aktiebolag finns särskilda bestämmelser om behörig företrädare och
firmateckningsrätt (rätten att med bindande verkan skriva under avtal och företa andra
handlingar för bolagets räkning). Motsvarande regler finns inte för kommuner. Trots detta
behövs kännedom om vem som har rätt att företräda kommunen i olika sammanhang.
Med ställningsfullmakt avses att någon som t ex anställd har en ställning av vilken det enligt
lag eller praxis följer en viss behörighet att handla åt arbetsgivarens vägnar. Som exempel har
förvaltningschef, områdeschef och enhetschef ställningsfullmakt. Detta innebär att respektive
chef, inom sitt respektive ansvarsområde och inom den av nämnden beslutad budgeten för
ansvarsområdet, har rätt att företräda kommunen. Den med ställningsfullmakt kan alltså med
bindande verkan skriva under avtal och företa andra handlingar inom sitt ansvarsområde på
samma sätt som en företrädare med firmateckningsrätt inom ett aktiebolag.
Förutom behörighet för personer att företräda kommunen via ställningsfullmakt finns
möjlighet att utfärda fullmakt för andra. Det är t ex vanligt förekommande att fullmakt
utfärdas för annan att företräda kommunen vid rättegång, förhandling eller viss förrättning.
Fullmakt kan även ges till någon som ska vara beställarombud vid entreprenad eller vid ett
konsultuppdrag. Fullmakten brukar begränsas till ärenden som kan bestämmas till tid och
omfång eller till ärenden av viss beskaffenhet
Delegeringsbegränsningar i kommunallagen/hänskjutande av ärende till nämnd

I denna skrivelse ges en förteckning över samtliga ärenden i vilka nämnden överfört
självständig beslutanderätt åt nämndledamot eller anställd. I vissa fall är ett ärende trots
detta av sådan beskaffenhet att nämnden likväl bör besluta i ärendet. I nedan angivna fall
ska delegat, enligt 6 kap 38 § Kommunallagen (SFS 2017:725) inte använda sin
beslutanderätt, utan hänskjuta ärendet till nämnden för beslut:
•
•
•
•
•

ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av
att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,
ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden,
eller
ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
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Jäv

Av kommunallagen följer att delegat inte får besluta i ärende där han eller hon är jävig. Jäv
kan t ex föreligga om man är släkt med, vän/ovän med eller ekonomiskt beroende av den
ärendet gäller.
Ersättare för delegat

När annan tjänsteman vikarierar för delegat anses han som delegat. Motsvarande gäller när
vice ordförande tjänstgör som ordförande. Sådant beslut ska tas in i den ursprunglige
delegatens delegationslista.
Vid ordinarie delegats frånvaro och när beslutet inte kan avvaktas, eller om delegat av
annan anledning är förhindrad att ta beslut i ett ärende vid t.ex. en jävsituation, inträder
överordnad såsom delegat.
Brådskande ärenden och kompletterande beslutanderätt

Utöver vad som framgår av de olika avsnitten delegerar nämnden åt ordföranden att besluta
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan
avvaktas. Denna beslutanderätt bör användas restriktivt. Sådana beslut ska anmälas vid
nämnden nästa sammanträde och innehålla en uppgift om att ärendet var brådskande.
Anmälan av beslut till nämnden

Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska skriftligen anmälas till nämnden, om inte
nämnden särskilt beslutat annat. För detta finns en särskild rutin.
Vidaredelegering

Ärenden som delegeras till förvaltningschef får vidaredelegeras av denne. I beslut om
vidaredelegation ska anges vem som beslutar vid ordinarie delegats frånvaro. Beslut som
fattats med stöd av vidaredelegation ska anmälas till huvuddelegaten, som i sin tur ska
anmäla dem till nämnden. Det noteras att Förvaltningschef i Knivsta kommun är
kommunchefen.
Ordförandens delegation

Närhelst beslut i delegationsordningen är delegerat till ”ordförande” ska det förstås som att
beslutet vid ordförandens förfall ska fattas av 1:e vice ordförande samt vid dennes förfall 2:e
vice ordförande.
Övergripande delegation

Bygg- och miljöchefen för bygg- och miljökontoret inträder som ersättare för samtliga
delegater och ersättare och tillhörande verksamhetsområden.
Avslag

Delegation av beslut som gäller avslag på framställning enligt plan- och bygglagen (PBL)
delegeras inte.
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Förkortningar
AL
AlkL
BBR
BFS
EKS
AvfallsF
FBL
FBM
FMH
FL
KL
LAF
LED
LFS
LGS
LIVSFS
LL
LMHF
LMF
LML
LOU
LTF
MB
MROF
MSAF
OSL
PBL
PBF
SFS
TobaksL
TrF
TF

Anläggningslagen (SFS 1973:1149)
Alkohollag (2010:1622)
Boverkets byggregler
Boverkets föreskrifter
Europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)
Avfallsförordningen (SFS 2011:927)
Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988)
Förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425)
Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, (SFS 1998:899)
Förvaltningslagen (SFS 2017:900)
Kommunallagen (SFS 2017:725)
Lokala avfallsföreskrifter (Avfalls föreskrifter för Knivsta kommun 2016-01-01)
Lagen om energideklarationer (SFS 2006:985)
Lagen om färdigställandeskydd (SFS 2014:227)
Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (SFS 1998:814)

Livsmedelsverkets föreskrifter
Ledningsrättslagen (SFS 1973:1144)
Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Knivsta kommun (2013-06-19)
Livsmedelsförordningen (SFS 2006:813)
Livsmedelslagen (SFS 2006:804)
Lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145)
Lokala trafikföreskrifter
Miljöbalken (SFS 1998:808)
Förordning om miljöriskområden, SFS 1998:930.
Förordning om miljösanktionsavgifter (SFS 2012:259)
Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400)
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338)
Svensk författningssamling
Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)
Trafikförordningen (SFS 1998:1276)
Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105)
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1. Bygglovärenden
1.1 PBL 9 kap.
Ärende
1.1.1

1.1.1a

Bevilja bygglov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap.
30-32 §§ PBL i följande ärenden:

a) Nybyggnad av bostadshus med högst 25 lgh. inom detaljplan

1.1.1b

b) Nybyggnad av övriga byggnader med största BTA av 2500
m² inom detaljplan

1.1.1c

c) Nybyggnad av byggnader avsedda för industri, lager, restaurang,
hantverk, kontor samt handel med största BTA av 5000 m² inom
detaljplan

1.1.1d

d) Nybyggnad av komplementbyggnad till bostäder eller
verksamheter

Författning
PBL 9 kap. 2 § första stycket 1
och 2

Delegat
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
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Ärende
1.1.1E

e) Nybyggnad för ersättning av likvärdig byggnad eller förnyelse av
lov

1.1.1F

f) Nybyggnad av kiosk, transformatorstation, mindre byggnad utan
huvudbyggnad eller därmed jämförlig byggnad

1.1.1G

g) Tillbyggnad inom detaljplan

1.1.1H

h) Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus och fritidshus

1.1.1I

i) Tillbyggnad av komplementbyggnader

1.1.1J

j) Tillbyggnad av lokal för befintlig verksamhet

Författning

Delegat
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
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Ärende

Författning

Delegat

Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
k) Tillbyggnad av kiosk, transformatorstation, eller därmed jämförlig
1.1.1K
Bygglovchef
byggnad
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
l) Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för väsentligen
1.1.1L
PBL 9 kap. 2 § första stycket 3 a Bygglovchef
annat ändamål
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
m) Inredande av någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal
1.1.1M
PBL 9 kap. 2 § första stycket 3 b Bygglovchef
för handel, hantverk eller industri
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
n) Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra
PBL 9 kap. 2 § första stycket 3 c Bygglovchef
1.1.1N åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende.
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
o) Anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra upplag och PBL 9 kap. 8 § första stycket 1
Byggnadsinspektör
1.1.1.O materialgårdar, fasta cisterner, murar och plank, parkeringsplatser
och 16 kap 7 §
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
utomhus, transformatorstationer, skyltar och ljusanordningar
samt PBF 6 kap. 1 §, 3-4 a §§
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
p) Bygglov för åtgärder som omfattas av utökad bygglovplikt i
PBL 9 kap. 8 § första stycket 2Bygglovchef
1.1.1.P
detaljplan eller områdesbestämmelse.
8
Bygglovsadministratör
Miljöchef
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Ärende
1.1.1.Q q) Bygglov för ärenden av säsongskaraktär

Författning
PBL 9 kap. 9 §

1.1.2

Bevilja rivningslov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap.
PBL 9 kap 10 §
34 § PBL

1.1.3

Bevilja marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 35 § PBL

PBL 9 kap. 11-13 §§

1.1.4

Bevilja bygglov för åtgärder som inte kräver lov

PBL 9 kap. 14 §

1.1.5

Bevilja bygglov inom ramen för de villkor som bestämts i beviljat
förhandsbesked upp till 5 år efter beslut, om förutsättningarna inte
förändrats, alternativt där ansökan delvis avviker från villkoren om
det bedöms motiverat.

PBL 9 kap. 18 § och 9 kap. 31 §

1.1.6

Beslut om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 19 §. PBL 9 kap. 19 §

Delegat
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
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Ärende
1.1.7

1.1.8

Om ansökan är ofullständig får bygg- och miljönämnden förelägga
sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid. Om föreläggandet inte
följs, får bygg- och miljönämnden avvisa ansökan eller avgöra
ärendet i befintligt skick.

Författning
PBL 9 kap. 22 §

Beslut om att samordning med miljöärenden enligt 9 kap. 24 § 1 st. ej PBL 9 kap. 24 §
ska ske, då särskilda skäl för det föreligger.

1.1.9

Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller
PBL 9 kap. 27 §
förhandsbesked i högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna

1.1.10

Bevilja tidsbegränsat bygglov

PBL 9 kap. 33 §

1.1.11

Bevilja bygglov, rivningslov eller marklov med villkor att beslut om
att anta, ändra eller upphäva detaljplan eller områdesbestämmelse
vinner laga kraft under förutsättning att delegaten har befogenhet att
beslut i lovärendet

PBL 9 kap. 36 §

1.1.12

Besluta om att byggnadsarbeten inte får börjas förrän
fastighetsägaren har betalat för gator och andra allmänna platser eller PBL 9 kap. 37 §
har ställt säkerhet för ersättningen.

Delegat
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
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Ärende

Författning

Bevilja bygglov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 37 a § PBL.

PBL 9 kap. 37 a §

1.1.14

Att i ett beslut om bygglov för en åtgärd som redan är utförd,
bestämma om skyldighet att vida de ändringar i det utförda som
behövs

PBL 9 kap. 38 §

1.1.15

Besluta om positivt förhandsbesked där tidigare förhandsbesked inte
utnyttjas och ny ansökan bedöms likvärdig

PBL 9 kap. 17 §

1.1.13

Delegat
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef

1.2 PBL 10 kap.
Ärende

Författning

1.2.1

Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbesked
lämnats.

1.2.2

Beslut om att det krävs kontrollansvarig i fråga om små ändringar av
PBL 10 kap. 10 § punkt 1
en- eller tvåbostadshus.

PBL 10 kap. 4 §

Delegat
Byggnadsinspektör
Bygglovhandläggare
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Byggnadsinspektör
Bygglovhandläggare
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
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Ärende
1.2.3

Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har
lämnat sitt uppdrag.

1.2.4

Beslut om att tekniskt samråd behövs för sådana åtgärder som avses
i 9 kap. 4 a-4 c §§ eller för flyttning av en enstaka enkel byggnad.
Beslut om att tekniskt samråd inte behövs för att flytta flera enkla
byggnader.

1.2.5

Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan.

1.2.6

Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap. 14 § inte behövs
något tekniskt samråd.

1.2.7

Beslut att förelägga byggherren att ge in de ytterligare handlingar
som behövs för prövningen av frågan om startbesked om det enligt
10 kap. 14 § PBL inte behövs något tekniskt samråd.

1.2.8

Beslut om vägrat startbesked

Författning

Delegat

Byggnadsinspektör
Bygglovhandläggare
PBL 10 kap. 13 §
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Byggnadsinspektör
Bygglovhandläggare
PBL 10 kap. 14 § andra stycket Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Byggnadsinspektör
Bygglovhandläggare
PBL 10 kap. 18 §
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Byggnadsinspektör
Bygglovhandläggare
PBL 10 kap. 22 § första stycket 1 Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Byggnadsinspektör
Bygglovhandläggare
PBL 10 kap. 22 § första stycket 2 Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
PBL 10 kap. 23-24 §§
Bygglovsadministratör
Miljöchef
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Ärende
1.2.9

Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas och
att i startbeskedet:

1.2.9.1

a) fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om vem
eller vilka som är sakkunniga eller kontrollansvariga.

1.2.9.2

b) bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden.

1.2.9.3

c) bestämma de villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning som
behövs.

1.2.9.4

d) bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om
slutbesked, ge de upplysningar om krav enligt annan lagstiftning
som behövs.

1.2.10

Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna
eller kontrollen.

Författning
PBL 10 kap. 23-24 §§

PBL 10 kap. 29 §

Delegat
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Byggnadsinspektör
Bygglovhandläggare
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Byggnadsinspektör
Bygglovhandläggare
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Byggnadsinspektör
Bygglovhandläggare
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Byggnadsinspektör
Bygglovhandläggare
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Byggnadsinspektör
Bygglovhandläggare
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
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Ärende

Författning

1.2.11

Beslut om slutbesked respektive om interimistiskt slutbesked enligt
föreskrifterna i 10 kap. 34-37 §§ PBL

PBL 10 kap. 34-37 §§

1.2.12

Beslut om vägrat slutbesked

PBL 10 kap. 34§

Delegat
Byggnadsinspektör
Bygglovhandläggare
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Byggnadsinspektör
Bygglovhandläggare
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef

1.3 PBL 11 kap.
Ärende

Författning

1.3.1

Beslut om att inte ingripa eller att inte besluta om påföljd enligt
denna lag.

PBL 11 kap. 5 §

1.3.2

Avge ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna 11 kap. 7 §
PBL.

PBL 11 kap. 7 §

1.3.3

Beslut att av polismyndigheten begära det biträde som behövs för
tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL.

PBL 11 kap. 9 §

Delegat
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
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Ärende

Författning

1.3.4

Beslut om lovföreläggande om lovpliktig åtgärd har vidtagits utan
lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden

PBL 11 kap. 17 §

1.3.5

Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge synpunkter på
övervägt uppdrag åt sakkunnig att utreda behovet av
underhållsåtgärder och vem som ska betala kostnaderna för
uppdraget.

PBL 11 kap. 18 §

1.3.6

Beslut om åtgärdsföreläggande som inte förenas med vite

PBL 11 kap. 19 §

1.3.7

Beslut om rättelseföreläggande som inte förenas med vite

PBL 11 kap. 20 §

1.3.8

Beslut om rivningsföreläggande om ett byggnadsverk är förfallet eller
skadat i väsentlig omfattning och inte sätts i stånd inom skälig tid och PBL 11 kap. 21 §
som inte förenas med vite

1.3.9

Beslut om föreläggande för ökad trafiksäkerhet som inte förenas med
PBL 11 kap. 22-23 §§
vite

Delegat
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
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Ärende

Författning

1.3.10

Besluta om föreläggande om stängsel kring industrianläggningar som
PBL 11 kap. 24 §
inte används, som inte förenas med vite

1.3.11

Beslut om produktföreläggande som inte förenas med vite

1.3.12

Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, som inte får förenas
PBL 11 kap. 30-32 §§
med vite

1.3.13

Beslut om att i samband med ett föreläggande enligt 11 kap. 20 §,
förbjuda att den olovliga åtgärden utförs på nytt, om den kräver
bygglov

PBL 11 kap. 32 a §

1.3.14

Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om
byggnadsverket har säkerhetsbrister, som inte förenas med vite

PBL 11 kap. 33 § 1

1.3.15

Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk, om det inte finns
PBL 11 kap. 33 § 2
förutsättningar för att ge slutbesked, som inte förenas med ett vite

PBL 11 kap. 25-26 §§

Delegat
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
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Ärende

Författning

1.3.16

Beslut att utse annan funktionskontrollant inom ramen för
föreskrifterna i 11 kap. 34 § PBL.

1.3.17

Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för föreskrifterna i
10 kap. 11 § och 11 kap. 35 §§ PBL och, efter förslag av byggherren, PBL 11 kap. 35 §
besluta om en ny kontrollansvarig.

2.3.18

Beslut om att den åtgärd som föreläggandet eller beslutet avser ska
genomföras omedelbart trots att föreläggandet eller beslutet inte har
vunnit laga kraft.

PBL 11 kap. 38 §

1.3.19

Beslut att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten för
tillträde enligt 11 kap. 8 § eller när någon har underlåtit att utföra
arbete eller vidta en åtgärd som har förelagts honom eller henne
enligt 10 kap. 19-24 §§ PBL.

PBL 11 kap. 39 §

PBL 11 kap. 34 §

Delegat
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef

1.4 PBL 12 kap.
Ärende

1.4

Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning av
kommunens plan- och bygglovtaxa.

Författning

Delegat

PBL 12 kap. 8-11 §§ och
kommunens plan- och
bygglovtaxa

Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Kart- och mätingenjör
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1.5 Plan- och byggförordningen (PBF) m.m.
Ärende

Författning

1.5.1

Beslut att förelägga sökanden att komplettera en ofullständig anmälan
PBF 6 kap. 10 §
samt att avvisa anmälan om komplettering inte sker inom utsatt tid.

1.5.2

Beslut om särskild besiktning av hissar och andra motordrivna
anordningar.

PBF 8 kap. 6 § och 5 kap. 9 §

1.5.3

Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3 kap. 18 §.

Boverkets föreskrifter och
allmänna råd (BFS 2011:12 – H
12) om hissar och vissa andra
motordrivna anordningar, PBL
11 kap. 33 § första stycket 1

1.5.4

Beslut om anstånd med besiktning enligt 3 kap. 19 §.

1.5.6

Beslut om användningsförbud för hissar och andra motordrivna
anordningar med tillämpning av bestämmelserna i 3 kap. 4§§, med
stöd av PBL 11 kap. 33 § första stycket 1.

Delegat
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
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Ärende

1.5.7

Besluta om föreläggande (utan vite) mot ägare till byggnader som
inte fullgör sina skyldigheter ifråga om funktionskontroll av
ventilationssystem.

1.5.8

Beslut om senareläggning av besiktningstidpunkt av
ventilationssystem om det finns särskilda skäl

1.5.9

Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns
särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt
tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från
annan synpunkt

Författning
Boverkets föreskrifter och
allmänna råd (2011:16 – OVK 3)
om funktionskontroll av
ventilationssystem och
certifiering av sakkunniga, PBF
5 kap. 1-7 §§, PBL 11 kap. 19-20
§§.
Boverkets föreskrifter och
allmänna råd (2011:16 – OVK 3)
om funktionskontroll av
ventilationssystem och
certifiering av sakkunniga, 4 §
Boverkets föreskrifter och
allmänna råd (2011:10 – EKS 8)
om tillämpning av europeiska
konstruktionsstandarder
(eurokoder), 3 §

Delegat
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef

Boverkets byggregler BFS 2011:6

1.5.10

Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns
särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt
tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från
annan synpunkt

BBR 1:21

Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef

FBL 4 kap. 25-25 a §§

Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef

Fastighetsbildningslagen (1970:988)

1.5.11

Rätt att vid samråd begära att ärendet hänskjuts till bygg- och
miljönämnden för prövning
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Ärende

Författning

1.5.12

Besluta att påkalla fastighetsreglering som behövs för mark och
vatten ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt.

FBL 5 kap. 3 § tredje stycket

1.5.13

Besluta att ansöka om fastighetsbestämning

FBL 14 kap. 1 a § första stycket
3-7

1.5.14

Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning FBL 15 kap. 11 §

Delegat
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef

Anläggningslagen (1973:1149)

1.5.15

Företräda bygg- och miljönämnden vid samråd med
lantmäterimyndigheten

AL 12 §

1.5.16

Rätt att påkalla förrättning

AL 18 §

1.5.17

Godkännande av beslut eller åtgärd

AL 30 §

Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef, Miljöchef
Bygglovsadministratör
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Ärende

Författning

Delegat

LL 28 §

Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef

LFS 3 §

Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef

Ledningsrättslagen (1973:1144)

1.5.18

Godkännande av beslut eller åtgärd

Lagen om färdigställandeskydd (LFS) (2014:227)

1.5.18

Beslut om att färdigställandeskydd inte behövs

Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (SFS 1998:814)

1.5.19

Beslut om föreläggande som inte förenas med vite

12 § LGS

Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Miljöchef
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2. Miljöärenden
2.1 Miljöbalken 7 kap.

2.1

Ärende

Författning

Delegat

Besluta i ärenden om dispens från strandskyddsbestämmelser i
ärenden avseende ombyggnation av huvudbyggnad eller
komplementbyggnader, samt för nybyggnation av
komplementbyggnader inom etablerad hemfridszon eller tidigare
beslutad tomtplatsavgränsning. I andra fall än ovan omfattar
delegationen också andra åtgärder av mindre betydelse.

15, 18 b §§

Miljöinspektör
Miljöchef

2.2 Miljöbalken 9 kap.
FMH (enligt 9 kap) samt Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter (enligt 10-13§§ 9 kap)
Ärende
Författning

Delegat

2.2.1

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning med
ansluten vattentoalett.

13 § 1 st FMH samt 2 § LMHF

Miljöinspektör
Miljöchef

2.2.2

Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig
avloppsanordning.

13 § 2 st FMH samt 2 § LMHF

Miljöinspektör
Miljöchef

2.2.3

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan avloppsanordning än
sådan till vilken vattentoalett är ansluten.

13 § 3 st FMH samt 3 § LMHF

Miljöinspektör
Miljöchef

2.2.4

Föreskriva att tillstånd att inrätta en avloppsanordning enligt 13 § inte
18 § FMH
får tas i bruk förrän den har besiktigats och godkänts.

Miljöinspektör
Miljöchef
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Ärende

Författning

Delegat

2.2.5

Besluta i ärende om tillstånd att inom område som pekas ut i lokala
miljö- och hälsoskyddsföreskrifter hålla sådana djur som där anges.

39 § FMH samt 4 § LMHF

Miljöinspektör
Miljöchef

2.2.6

Besluta i ärende om tillstånd eller dispens för att sprida visst gödsel,
slam eller annan orenlighet inom områden som pekas ut i lokala
miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna.

40 § punkt 2 och 41 § FMH samt Miljöinspektör
6 § LMHF
Miljöchef

2.2.7

Besluta i ärende om anmälan att anordna gödselstad eller annan
upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan

37 § FMH samt 7 § LMHF

Miljöinspektör
Miljöchef

2.2.8

Besluta i ärende om anmälan av upplag inom strandskyddsområde

8 § LMHF

Miljöinspektör
Miljöchef

2.2.9

Besluta i ärende om anmälan för att inrätta eller använda ny
anläggning för grundvattentäkt i område med brist på sötvatten

9 § LMHF

Miljöinspektör
Miljöchef

2.2.10

Besluta om att anmälan ska göras för befintlig anläggning i område
med brist på sötvatten

9 § LMHF

Miljöinspektör
Miljöchef

2.2.11

Besluta i ärende om tillstånd för installation av värmepump.

10 § LMHF

Miljöinspektör
Miljöchef

2.2.12

Besluta om dispens eller undantag i övrigt från bestämmelserna i de
lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna.

LMHF i sin helhet

Miljöinspektör
Miljöchef
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2.3 Miljöbalken 10 kap.
Ärende

Författning

Delegat

2.3.1

Besluta i ärende om ansvar för förorenade områden som inte är
miljöriskområden

2-10 §§

Miljöinspektör
Miljöchef

2.3.2

Besluta i ärenden om anmälan om påträffad förorening

11 §

Miljöinspektör
Miljöchef

2.3.3

Besluta i ärenden om anmälan om efterbehandling

12-14 §

Miljöinspektör
Miljöchef

Ärende

Författning

Delegat

Besluta i ärende om tillstånd till spridning av kemiska
bekämpningsmedel.

14 § 14 kap MB samt 40 § FBM

Miljöinspektör
Miljöchef

2.4 Miljöbalken 14 kap.

2.4.1
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2.5 Miljöbalken 15 kap.
AvfallsF (SFS 2011:927) samt LAF
Ärende

Författning

Delegat
Miljöinspektör
Miljöchef
Miljösamordnare
Miljöinspektör
Miljöchef
Miljösamordnare

2.5.1

Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv återvinna och
bortskaffa avfall.

25 § 15 kap MB,
45 § AvfallsF,
5 § samt 86-89 §§ LAF

2.5.2

Besluta i ärende om dispens från vad kommunfullmäktige föreskrivit
i fråga om att omhändertagande och borttransportering av avfall.

§74-80 AvfallsF
samt 5 §, 86-89 §§ LAF

2.6 Miljöbalken 24 kap.

2.6.1

Ärende

Författning

Delegat

Besluta att på ansökan av tillståndshavaren upphäva eller ändra
bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut som har fattats med
stöd av delegation.

8§

Miljöinspektör
Miljöchef
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2.7 Miljöbalken 26 kap.
Ärende

Författning

Delegat

2.7.1

Besluta att meddela föreläggande och förbud.

9§

Miljöinspektör
Miljöchef

2.7.2

Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna
uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares namn och adress.

13 §

Miljöinspektör
Miljöchef

2.7.3

Besluta om att förena förelägganden eller förbud med fast vite om
högst 5000 kronor i varje enskilt ärende.

14 §

Miljöinspektör
Miljöchef

2.7.4

Besluta om att förena förelägganden eller förbud med fast vite om
högst 10000 kronor i varje enskilt ärende.

14 §

Miljöchef

2.7.5

Besluta om att sända föreläggande eller förbud till
inskrivningsmyndigheten för anteckning i inskrivningsregistret.

15§

Miljöinspektör
Miljöchef

2.7.5

Besluta om att begära att den som driver verksamhet som kan befaras
medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön ska
19 § 3 st.
lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder.

Miljöinspektör
Miljöchef

2.7.6

Besluta om att förelägga den som driver miljöfarlig verksamhet att
avge miljörapport.

20 §

Miljöinspektör
Miljöchef

2.7.7

Besluta om föreläggande att till myndigheten lämna de uppgifter och
handlingar som behövs för tillsynen.

1§

Miljöinspektör
Miljöchef

2.7.8

Besluta att meddela föreläggande om att den som bedriver
verksamhet eller vidtar åtgärd eller som upplåter byggnad för
bostäder eller allmänt ändamål att utföra sådana undersökningar av
verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.

22 §

Miljöchef
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Ärende

Författning

Delegat

2.7.9

Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess
verkningar i stället ska utföras av någon annan och att utse någon att
göra sådan undersökning.

22 §

Miljöinspektör
Miljöchef

2.7.10

Beslut att delegationsbeslut ska gälla med omedelbar verkan även om
26 §
det överklagas.

Miljöinspektör
Miljöchef

2.8 Miljöbalken 28 kap.
Ärende

Författning

Delegat

2.8.1

Begära hjälp av polismyndigheten för att få tillträde till fastigheter,
byggnader, andra anläggningar samt transportmedel och att där utföra 1, 6 och 8 §
undersökningar och andra åtgärder.

Miljöinspektör
Miljöchef

2.8.2

Besluta att meddela förbud att rubba eller skada mätapparat eller
liknande utrustning som behöver sättas ut vid undersökningar.

7§

Miljöinspektör
Miljöchef

Ärende

Författning

Delegat

2.9.1

Besluta om miljösanktionsavgifter som inte överstiger 5 000 kr.

3 § 30 kap MB samt MSAF

Miljöinspektör
Miljöchef

2.9.2

Besluta om miljösanktionsavgifter som inte överstiger 10 000 kr.

3 § 30 kap MB samt MSAF

Miljöchef

2.9 Miljöbalken 30 kap.
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2.10

2.10.1

Jaktförordningen
Ärende

Författning

Delegat

Besluta om skyddsjakt.

26 § Jaktförordningen (SFS
1987:905) samt 6 § 6 kap KL

Miljöchef
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3. Livsmedelsärenden
LML, LMF, LIVSFS, EG-förordningar samt Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
(SFS 2006:1166)
Ärende

Författning

Delegat
Miljöinspektör
Miljöchef

3.1

Beslut i ärende om registrering av livsmedelsanläggning.

3.2

Beslut om att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller delar
av den berörda verksamheten under en lämplig tidsperiod.

F 2017/625 Art 138 2 i

Miljöinspektör
Miljöchef

3.3

Beslut om att beordra att livsmedel destrueras.

F 2017/625 Art 138 2 g

Miljöinspektör
Miljöchef

Beslut att ta hand om en vara som

3.4

a) har släppts ut på marknaden, eller uppenbart är avsedd att
släppas ut på marknaden i strid med 10 § LML eller de EGbestämmelser som kompletteras av lagen

24 § LML
34 § LMF

Miljöinspektör om varans
värde kan antas understiga
5 000 kr.
Miljöchef om varans värde
kan antas överstiga 5 000
kr.

b) avses med ett föreläggande eller förbud enligt 22 §, om
föreläggandet eller förbudet inte följs.
3.5

Beslut om att på ägarens bekostnad låta förstöra omhändertagen vara,
eller varor som omfattas av ett förbud enligt föreskrifter meddelade
24 § LML
med stöd av 6 § 6 LML.

Miljöinspektör
Miljöchef

3.6

Beslut om tillstånd till att livsmedel används för andra ändamål än
dem som de ursprungligen var avsedda för.

Miljöinspektör
Miljöchef

F 2017/625 Art 138 2 g
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Ärende
3.7

3.8

3.9

Författning

Beslut om att omhänderta en sändning av livsmedel till dess
kontrollmyndigheten erhållit resultat av offentlig kontroll vid
F 2017/625 Art 65 1
misstanke om bristande efterlevnad m.m.
Föreskriva sanering eller andra åtgärder som anses vara nödvändiga
för att se till att livsmedel är säkra eller att livsmedelslagstiftningen
följs.
Besluta om att begränsa eller förbjuda att varor släpps ut på
marknaden, förflyttas, förs in i unionen eller exporteras samt förbjuda
F 2017/625 Art 138 2 d
att de återsänds till den avsändande medlemsstaten eller beordra att
de återsänds till den avsändande medlemsstaten

Delegat
Miljöinspektör
Miljöchef
Miljöinspektör
Miljöchef
Miljöinspektör
Miljöchef

3.10

Beslut om att beordra att livsmedel återkallas eller dras tillbaka från
marknaden.

F 2017/625 Art 138 2 g

Miljöinspektör
Miljöchef

3.11

Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite som behövs
för efterlevnaden av livsmedelslagen, lagen om animaliska
biprodukter och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagarna,
de EU och EG - bestämmelser som kompletteras av lagen samt de
beslut som meddelats med stöd EU och EG-bestämmelserna

22 § LML.

Miljöinspektör
Miljöchef

3.12

Beslut att förena föreläggande och förbud med fast vite om högst
5 000 kronor för respektive adressat i varje enskilt ärende.

23 § LML.

Miljöinspektör
Miljöchef

3.13

Beslut att förena förelägganden och förbud med fast vite om högst
10 000 kronor för respektive adressat i varje enskilt ärende.

23 § LML.

Miljöchef

3.14

3.15

Beslut om åtgärder som behövs för att spåra smitta och undanröja risk
för smittspridning efter underrättelse från smittskyddsläkaren om att 25 § LML.
smitta sprids eller misstänks spridas genom livsmedel.
Beslut om skyldighet för den som är sysselsatt med
livsmedelsverksamhet att genomgå läkarundersökning om det behövs 8 § LMF.
av livsmedelshygieniska skäl.

Miljöinspektör
Miljöchef
Miljöinspektör
Miljöchef
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Ärende

Författning

Delegat

3.16

Besluta om fastställande av program för faroanalys enligt 2 c § samt
12 § SLVFS 2001:30, omtryck
undersökningsprogram och dess parametrar, provtagningspunkter och
LIVFS 2017:2
frekvensen av normal respektive utvidgad undersökning.

Miljöinspektör
Miljöchef

3.17

Beslut om att förordna att ett beslut ska gälla med omedelbar verkan
även om det överklagas.

33 § LML.

Miljöinspektör
Miljöchef

3.18

Beslut om risk- och erfarenhetsklassificering av livsmedelsföretag,
samt beslut om årlig kontrollavgift.

3-6 §§ (SFS 2006:1166)

Miljöinspektör
Miljöchef

3.19

Art. 79 2 c och art. 83 p 1
Besluta om avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål
2017/625,
som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket
12-13 §§ (SFS 2006:1166)

Miljöinspektör
Miljöchef

3.20

Beslut om avgift för godkännande och registrering.

Miljöinspektör
Miljöchef

3.21

3.22

13-14 §§ (SFS 2006:1166)

Besluta om att begära hjälp av Polismyndigheten för utövande av
livsmedelskontrollen eller verkställighet av beslut, om förutsättningar 27 § LML
för sådan begäran föreligger
Besluta om rättelse på egen bekostnad om någon inte fullgör sina
skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de EU eller EG-bestämmelser som
26 § LML
kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av
EU eller EG-bestämmelserna.

Miljöinspektör
Miljöchef

Miljöinspektör
Miljöchef

3.23

Besluta om att varor ska behandlas, att märkning ändras, eller att
korrigerande information ska förmedlas till konsumenterna.

F 2017/625 Art 138 2 c

Miljöinspektör
Miljöchef

3.24

Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens

F 2017/625 Art 138 2 e

Miljöinspektör
Miljöchef
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Ärende

Författning

Delegat

3.25

Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde som inte
överstiger 5 000 kr

30 c § LML
39 a – 39 i §§ LMF

Miljöinspektör
Miljöchef

3.26

Besluta om sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde som inte
överstiger 10 000 kr

30 c § LML
39 a – 39 i §§ LMF

Miljöinspektör
Miljöchef
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4. Tillståndsärenden enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel
Ärende

Författning

Delegat

Alkohollag (2010:1622)
Ej delegerat. Beslut fattas
av nämnden.

4.1

Beslut i fråga om återkallelse av tillstånd vid misskötsamhet

4.2

Beslut i fråga om godkännande av tillfällig lokal för cateringföretag
med stadigvarande tillstånd

4.3

Beslut i fråga om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Ej delegerat. Beslut fattas
av nämnden.

4.4

Beslut i fråga om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

Miljöinspektör
Miljöchef

4.5

Beslut i fråga om ansökan från konkursförvaltare att bedriva
servering i enlighet med tidigare tillstånd

Miljöinspektör
Miljöchef

4.6

Beslut i fråga om godkännande av ny bolagsman i befintligt bolag

9 kap § 11 AlkL

Miljöinspektör
Miljöchef

4.7

Beslut i fråga om att återkalla serveringstillstånd när verksamheten
upphör vid serveringsställe

9 kap 18 § AlkL

Miljöinspektör
Miljöchef

4.8

Beslut att begära handräckning från Polisen för att utföra tillsyn

9 kap 9 § AlkL

Miljöinspektör
Miljöchef

8 kap 4 § AlkL

Miljöinspektör
Miljöchef
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Ärende

Författning

Delegat

4.9

Beslut i fråga om att meddela erinran

9 kap 17, 19 § AlkL

Miljöinspektör
Miljöchef

4.10

Beslut i fråga om att meddela varning

9 kap 19 §

Bygg- och miljöchef

4.11

Beslut i fråga om att meddela förbud mot verksamhet

9 kap 19 §

Ej delegerat. Beslut fattas
av nämnden.

4.12

Beslut i fråga om att avskriva ansökningsärende

8 kap 10 § AlkL
AlkF §§ 5, 6

Miljöinspektör
Miljöchef

4.13

Beslut i fråga om att meddela undantag från skyldighet att avlägga
kunskapsprov

8 kap 12 § AlkL

Miljöinspektör
Miljöchef

4.14

Beslut i fråga om att meddela hinder mot att avlägga kunskapsprov

8 kap 12 § AlkL

Miljöinspektör
Miljöchef

Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)
4.19

Beslut att bevilja försäljningstillstånd för detaljhandlare

5 kap 3 § TobaksL

Miljöinspektör
Miljöchef

4.20

Beslut att avslå ofullständig ansökan

5 kap 1 § TobaksL

Miljöinspektör
Miljöchef

4.21

Beslut att avslå ansökan

5 kap 1 § TobaksL

Ej delegerat. Beslut fattas
av nämnden.
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Ärende

Författning

Delegat
a) Miljöinspektör
Miljöchef
b) Ej delegerat. Beslut
fattas av nämnden.
c) Ej delegerat. Beslut
fattas av nämnden.

4.22

Beslut om sanktioner
a) Föreläggande
b) Förbud
c) Vite

7 kap 9 § TobaksL

4.23

Beslut att återkalla tillstånd om tillståndet ej längre utnyttjas

7 kap 10 § p 1 TobaksL

Miljöinspektör
Miljöchef

4.24

Beslut att återkalla tillstånd

7 kap 10 § p 2–3 TobaksL

Ej delegerat. Beslut fattas
av nämnden.

4.25

Besluta att meddela varning

7 kap 11 § TobaksL

Bygg- och miljöchef

4.26

Beslut att meddela föreläggande eller förbud, e-cigaretter och
påfyllnadsbehållare

7 kap 12 § TobaksL

Miljöinspektör
Miljöchef

4.27

4.28

Beslut att meddela varning eller försäljningsförbud, e-cigaretter och
påfyllnadsbehållare
a) Varning
b) Försäljningsförbud 1-7 dagar
c) Försäljningsförbud 8 dagar eller längre

Beslut att förena föreläggande eller förbud med vite

7 kap 13 § TobaksL

7 kap 15 § TobaksL

a) Bygg- och miljöchef
b) Bygg- och miljöchef
c) Ej delegerat. Beslut
fattas av nämnden.

Ej delegerat. Beslut fattas
av nämnden.
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4.29

Ärende

Författning

Delegat

Beslut att begära polishandräckning

7 kap 19 § TobaksL

Miljöinspektör
Miljöchef

§ 21 Lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel

Miljöinspektör
Miljöchef

Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
4.34

Beslut i fråga om anmälan till Läkemedelsverket av brister vid
försäljning av vissa receptfria läkemedel
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5. Trafikärenden
Trafikförordningen (SFS 1998:1276)
Ärende

Författning

Delegat

5.1

Erforderliga lokala trafikföreskrifter enligt vad som anges i 10 kap 3
§ om begränsningar av trafik, enkelriktning, väjnings- och stopplikt,
hastighet, stannande och parkering m.m. på väg i enlighet med
kommunens gällande styrdokument och antagna policys.

TrF 10 kap. 1 §

Gatuchef

5.2

Upphävandeföreskrifter

TrF 10 kap.

Gatuchef

5.3

Föreskrifter med särskilda trafikregler för en väg eller en viss
vägsträcka under en kortare tid på grund av vägarbete eller liknande
arbete, eller på grund av skador eller risk för skador på väg.

TrF 10 kap. 14 §

Gatuchef

5.4

Undantag från bestämmelser om trafik i enlighet med angivna
bemyndiganden i 3 § och i övrigt i enlighet med 4 och 5 §§.

TrF 13 kap. 3 §

Driftledare
Gatuchef

5.5

Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

TrF 13 kap. 8 §

Kommunvägledare
Gatuchef

5.6

Beslut om avslag på ansökan om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade.

Gatuchef

5.7

Återkallande av ärende från sökande

Kommunvägledare
Gatuchef

5.8

Beslut om att återkalla parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Gatuchef
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6. Namn- och adressättningsärenden
Lagen om lägenhetsregister (SFS 2006:378)
Ärende

Författning

Delegat

6.1

Besluta om belägenhetsadress för bostad enligt riktlinjer för
adressättning

10 §

Handläggare adressättning

6.2

Besluta i ärenden om fastställande av lägenhetsnummer samt
underrätta fastighetsägare

11 §

Handläggare adressättning

6.3

Förelägga fastighetsägare att rapportera lägenhetsnummer samt
informera boende och anslå lägenhetsnummer

22 §

Handläggare adressättning

6.4

Besluta om övriga belägenhetsadresser som inte omfattas av lagen
om lägenhetsregister enligt riktlinjer för adressättning

Handläggare adressättning
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7. Allmänna ärenden
Ärende

Författning

Delegat

6 kap 39 § KL

BMN:s ordförande

6 kap 15 § KL

Ordförande
Vice ordförande
Bygglovchef
Miljöchef

Brådskande ärenden
7.1

Besluta i ärende som är så brådskande att nämndens avgörande inte
kan avvaktas

Utfärda fullmakt
7.2

Rätt att utse ombud att företräda nämnden i domstol, andra
myndigheter och vid förrättningar

7.3

Avskrivning av fordringar upp till 10 000 kr

Ekonomichef

Delgivningskvitto

7.4

Rätt att skriva under delgivning ställt till bygg- och miljönämnden

Bygglovchef
Bygglovhandläggare
Bygglovsadministratör
Byggnadsinspektör
Miljöchef
Miljöinspektör
Miljösamordnare
Registrator
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Ärende

Författning

Delegat

Föreläggande upphör

7.5

Bygglovchef
Bygglovhandläggare
Bygglovsadministratör
Byggnadsinspektör
Miljöchef
Miljöinspektör
Miljösamordnare
Registrator

Rätt att underteckna skrivelse till tingsrättens inskrivningsmyndighet
om att bygg- och miljönämndens förutsättningar för föreläggande inte
längre finns.

Förvaltningslagen

7.6

Avvisa för sent inkommit överklagande

7.7

Rättelse av skrivfel

45 § FL (2017:900)

Bygglovchef
Bygglovhandläggare
Bygglovsadministratör
Byggnadsinspektör
Gatuchef
Miljöchef
Miljöinspektör
Miljösamordnare
Registrator
Delegat i aktuellt ärende

36 § FL (2017:900)
7.8

Rättelse av skrivfel och liknande avseende beslut som inte delegerats

7.9

Besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt
de förutsättningar som anges i FL.

Ordförande
Vice ordförande

37-39 §§ FL (2017:900)

Miljöchef
Bygglovchef
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Ärende

Författning

Delegat

Överklaganden

7.10

Rättidsprövning (bedömning om ett överklagande inkommit i rätt tid) 44-45 §§ FL (2017:900)

Bygglovchef
Bygglovhandläggare
Bygglovsadministratör
Byggnadsinspektör
Miljöchef
Miljöinspektör
Miljösamordnare
Registrator

Yttranden
Bygglovchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Miljöchef
Miljöinspektör
Miljösamordnare
Registrator
Miljöinspektör
Miljöchef

7.11

Besvara till nämnden ställda skrivelser och frågor från enskilda

7.12

Lämna yttranden till polismyndighet i ärenden enligt ordningslagen.

7.13

Besvara remiss av ärende angående tillfällig lokal trafikföreskrift

Trafikingenjör

7.14

Besvara remiss i ärende där delegationsrätten inte begränsas av 6 kap.
38§ KL.

Bygg- och miljöchef
Miljöchef
Bygglovchef

7.15

Avstå att besvara remitterade detaljplaner

Bygg- och miljöchef
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Ärende

Författning

Delegat

7.16

Lämna yttrande till Länsstyrelsen i samband med överlämnande av
inkommen överklagan.

Bygglovchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Miljöchef
Miljöinspektör

7.17

Lämna yttrande till Länsstyrelsen i ärende gällande komplettering av
tillståndsärende.

Miljöinspektör
Miljöchef

7.18

I tveksamma fall, då frågan hänskjutits från handläggare eller
2 kap. 14 § TF (1949:105)
sekreterare, avslå eller bifalla begäran från enskild om utlämnande av
allmän handling som rör bygg- och miljönämndens ansvarsområde.
OSL (2009:400)

Registrator
Bygglovchef
Miljöchef

7.19

Avstå att lämna yttrande ställt till bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljöchef

Dokumenthanteringsplan
7.20

Antagande av dokumenthanteringsplan

Bygg- och miljöchef

Energipris
7.21

Besluta om vinnare av bygglovenhetens energipris utifrån inlämnat
material

Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
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Ärende

Författning

Delegat

Avskrivning
7.22

7.22.1

7.22.2

Att avskriva ärenden där vidare hantering inte bedöms nödvändig
utifrån:
-

-

Miljöbalken och Livsmedelslagen

Miljöinspektör
Miljöchef

Plan- och bygglagen

Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör

Utdömande av vite
7.23

Ansöka om utdömande av vite

Bygg- och miljöchef
Miljöchef
Bygglovchef

Utbildning och ersättning
7.24

Beslut om utbildning av nämndens ledamöter

BMN:s ordförande

7.25

Beslut om utbildning av nämndens ordförande

BMN:s vice ordförande

7.26

Beslut om deltagande och rätt till ersättning enligt ERS för
förrättning

BMN:s ordförande
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8. Inköp och upphandling
Lagen om offentlig upphandling (LOU) (SFS 2016:1145)
Ärende
8.1

8.1.1

8.1.2

8.2

Författning

Delegat

Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster över tröskelvärdet
för varor och tjänster eller om upphandlingen är av principiell
betydelse eller annars av större vikt.
Beslut i fråga om att genomföra upphandling.
Beslut i fråga om att godkänna förfrågningsunderlag, tilldela ett
kontrakt, att yttra sig vid överprövning, att avbryta pågående
upphandling, att göra om upphandling samt att teckna avtal.
Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster under
tröskelvärdet för varor och tjänster förutsatt att upphandlingen inte är
av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Ej delegerat. Beslut fattas
av nämnden.
Budgetansvarig chef

8.2.1

Beslut i fråga om att genomföra upphandling.

Budgetansvarig chef

8.2.2

Beslut i fråga om att godkänna förfrågningsunderlag, tilldela ett
kontrakt, att yttra sig vid överprövning, att avbryta pågående
upphandling, att göra om upphandling samt att teckna avtal.

Budgetansvarig chef

Beslut i fråga om avrop från gällande ramavtal.

Budgetansvarig chef

8.3
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Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Bygg och miljökontoret

m
2020-05-12

Delegationslista
Beslut

from: 2020-04-01
tom: 2020-04-30
Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

BMK 2013-000001

TRUNSTA 3:6

Sökande

2020-04-29

Beslut

2020-04-29

2013-02-12

BOÄNGSVÄGEN 89

Ärende

Utfall

Instanstyp

LOV-Lovärenden

Bygglov för nybyggnad av

Delegation

Beslut om förbud

Susanna Lindén

Joakim Johansson

Kurvallen 12

enbostadshus (TESTÄRENDE!!!)

741 92
Sökande

KNIVSTA

Fastighetsbolaget Cvh Kommanditbolag
Box 14044
104 40

STOCKHOLM

BMK 2020-000141

VRÅ 1:316

Sökande

2020-03-31

BERGSHAMRAGATAN 14

Per Sjunne Fredrik Wollin

bygglov för fasadändring av ett

741 46
MARMA 6:5

Johanna Löfgren

bygglov för nybyggnad av ett

Svanvägen 5

enbostadshus och en

741 42

komplementbyggnad
BMK 2020-000151

HALMBY 1:42

2020-04-07

KARLSLUND 156

bygglov för tillbyggnad av

BMK 2020-000113
2020-03-18
bygglov för nybyggnad av
industribyggnad

Adress

2020-04-07

Beslut

2020-04-07

Delegation
Joakim Johansson

föreläggande
Knivsta
2020-04-14

Beslut

2020-04-14

Delegation

Beslut om

JONAS JOHANSSON

Christofer Mattsson

föreläggande
Uppsala

Sökande

2020-04-17

Beslut

2020-04-17

Delegation

Beslut om

Monica EF Bergman

Marie Sandström

föreläggande

Lärarvägen 17
740 20

Joakim Johansson

Beslut om

Sökande

75598
GREDELBY 1:145

Delegation

föreläggande

Karlslund 156

enbostadshus

2020-04-07

KNIVSTA

Sökande

2020-04-01

Beslut
Beslut om

Bergshamragatan 14

enbostadshus
BMK 2020-000143

2020-04-07

VÄNGE

Besöksadress

Telefon/Fax

Centralvägen 18

018-347000

Webbadress/E-post
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Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Bygg och miljökontoret

m
2020-05-12

Delegationslista
Beslut

from: 2020-04-01
tom: 2020-04-30

Ärende

Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

BMK 2020-000128

GREDELBY 2:112

Sökande

2020-04-20

Beslut

2020-04-20

2020-03-24

TIMOTEJVÄGEN 64

Johanna Jaresved

bygglov för tillbyggnad av

74142

BMK 2020-000155

VRÅ 1:579

Sökande

2020-04-15

ÅSGATAN 80

Ann Lövgren

bygglov för nybyggnad av

BMK 2020-000159

171 60
EKEBY 1:359

Knivsta
2020-04-20

TOVE HJÄLM

bygglov för nybyggnad av

Stenbrottsgatan 1 B

komplementbyggnad

74147

BMK 2020-000160

VRÅ 6:31

Sökande

2020-04-19

GRÄNSGATAN 13

Tony Lenander

bygglov för tillbyggnad och

741 46

sam byggnation av plank
BMK 2020-000156

GREDELBY 7:28

2020-04-15

DAGGVÄGEN 12

bygglov för tillbyggnad av

2020-04-20

Christofer Mattsson

Beslut

2020-04-20

Delegation

Beslut om

Christofer Mattsson

föreläggande
Knivsta
2020-04-20

Beslut

2020-04-20

Delegation

Beslut om

Christofer Mattsson

föreläggande
KNIVSTA

Sökande

2020-04-20

Beslut

2020-04-20

Delegation

Beslut om

Carl-Johan Linus Lundberg

74141

av huvudbyggnad och

Delegation

SOLNA

Christofer Mattsson

föreläggande

Daggvägen 12

enbostadshus samt fasadändring

2020-04-20

föreläggande

Gränsgatan 13

fasadändring av ett enbostadshus

Beslut
Beslut om

Sökande

2020-04-19

Christofer Mattsson

föreläggande

Wiboms Väg 6 Lgh 1103

komplementbyggnad

Instanstyp
Delegation

Beslut om

Timotejvägen 64

tvåbostadshus

Utfall

Knivsta

komplementbyggnad
BMK 2020-000157

ÖSTUNA 15:7

Sökande

2020-04-15

ÖSTUNABY 211

Thomas Paulsson

bygglov för tillbyggnad av en
komplementbyggnad

Adress

2020-04-20

2020-04-20

Delegation

Beslut om

Christofer Mattsson

föreläggande

Östunaby 211
741 94

Beslut

KNIVSTA

Besöksadress

Telefon/Fax

Centralvägen 18

018-347000

Webbadress/E-post
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Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Bygg och miljökontoret

m
2020-05-12

Delegationslista
Beslut

from: 2020-04-01
tom: 2020-04-30

Ärende

Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

BMK 2020-000161

KASBYTOMTEN 1:9

Sökande

2020-04-21

Beslut

2020-04-21

2020-04-21

KASBYTOMTEN 113

Jonas Krantz

anmälan, installation eller

741 93

BMK 2020-000165

EKEBY 1:192

Sökande

2020-04-24

EMIL EKLÖFS VÄG 3

Lärkporten AB

tidsbegränsat bygglov för

102 47

och med 2030-06-01

KNIVSTA
2020-04-27

Sökande

TIMOTEJVÄGEN 64

JOHANNA JARESVED

74142
Sökande

2020-04-27

TÖREVÄGEN 47

Leif Ericson

anmälan, nybyggnad av

741 42
TRUNSTA 3:57

2019-08-14

BMK 2018-000531
2018-10-25
bygglov för nybyggnad av ett
enbostadshus

Adress

2020-04-29

EKEBY 1:362

Christofer Mattsson

Beslut

2020-04-29

Delegation
Joakim Johansson

föreläggande
KNIVSTA
2020-04-06

Beslut

2020-04-06

Delegation

Beslut om

Christofer Mattsson

interimistiskt
slutbesked
KNIVSTA

Sökande

2020-04-22

Beslut

2020-04-22

Delegation

Beslut om

Peter Jonsson

Christofer Mattsson

interimistiskt

Morkullegatan 37 D
741 45

Delegation

Beslut om

Sökande

741 30

2020-04-29

Knivsta

Lyckåsvägen 6

enbostadshus

Beslut

föreläggande

Erik Simon Gustafson

bygglov för nybyggnad av

Robert Fåhraeus

Beslut om

Törevägen 47

Komplementbostadshus
BMK 2019-000295

2020-04-29

Timotejvägen 64

SÄRSTA 3:104

Delegation

STOCKHOLM

GREDELBY 2:112

BMK 2020-000179

2020-04-27

föreläggande

2020-04-28

enbostadshus

Beslut
Beslut om

BMK 2020-000181

anmälan, tillbyggnad av

Christofer Mattsson

föreläggande

Box 5330

containrar för förrådsändamål till

Instanstyp
Delegation

Beslut om

Kasbytomten 113

väsentlig ändring av eldstad

Utfall

slutbesked
KNIVSTA

Besöksadress

Telefon/Fax

Centralvägen 18

018-347000

Webbadress/E-post
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Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Bygg och miljökontoret

m
2020-05-12

Delegationslista
Beslut

from: 2020-04-01
tom: 2020-04-30

Ärende

Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

BMK 2019-000300

ÅFORS 1:12

Sökande

2020-04-28

Beslut

2020-04-28

2019-08-20

74131

komplementbyggnad
BMK 2019-000310

RICKEBASTA 5:11

slutbesked
Knivsta

Sökande

2020-04-30

2019-08-26

Jean Hanna

bygglov för nybyggnad av ridhus

Rickebasta Johanneslund 51

och garage
BMK 2020-000032

741 92
MARMA 1:30

Sökande

Marma Rosenlund 217

BMK 2020-000047

GREDELBY 3:12

Sökande

2020-04-03

Kommunfastigheter I Knivsta AB
Centralvägen 19 E
741 40

slutbesked
Beslut

2020-04-02

beviljas

Delegation
Marie Sandström

KNIVSTA

bygglov för tillbyggnad och
bygglov för ombyggnad av lokal till

Christofer Mattsson

Beslut om lov

2020-02-12

fasadändring samt tidsbegränsat

Delegation

interimistiskt

2020-04-02

Roger Andrée

741 93

2020-04-30

Knivsta

bygglov för nybyggnad av ett
komplementbyggnader

Beslut
Beslut om

2020-02-01

enbostadshus samt två

Christofer Mattsson

interimistiskt

Apelsinvägen 30

enbostadshus samt en

Instanstyp
Delegation

Beslut om

Hanna Larsson

bygglov för nybyggnad av ett

Utfall

Beslut

2020-04-03

beviljas

Beslut om lov

Delegation
Marie Sandström

KNIVSTA

kontor till och med 2030-04-01
BMK 2020-000105

MARMA 6:4

Sökande

2020-03-16

Johannes Folkesson

bygglov för nybyggnad av ett

Rävungegatan 15B

enbostadshus

74145
Sökande

2020-04-03

Beslut

2020-04-03

beviljas

Beslut om lov

Marie Sandström

Knivsta

Linn Folkesson
Rävungegatan 15B
741 45

Adress

Knivsta

Besöksadress

Telefon/Fax

Centralvägen 18

018-347000

Delegation

Webbadress/E-post
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Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Bygg och miljökontoret

m
2020-05-12

Delegationslista
Beslut

from: 2020-04-01
tom: 2020-04-30

Ärende

Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

Utfall

Instanstyp

BMK 2020-000117

VRÅ 1:790

Sökande

2020-04-03

Beslut

2020-04-03

beviljas

Delegation

2020-03-19

Mikael Eriksson Fastigheter I Uppsala AB

bygglov för nybyggnad av ett

Solstrålevägen 8

tvåbostadshus samt rivning av

743 35

garage
BMK 2019-000483

HAKNÄS 1:41

Sökande

2019-12-30

HAKNÄS 509

Frida Larsson

bygglov för fasadändring och

Beslut om lov

Henri Lehtonen

STORVRETA
2020-04-03

Beslut

2020-04-03

beviljas

Beslut om lov

Delegation
Marie Sandström

Plommonvägen 25

tillbyggnad av enbostadshus,

741 31

installation av eldstad samt rivning

KNIVSTA

av komplementbyggnad
BMK 2020-000095

HUSBY-ÅBY 3:1

Sökande

2020-03-10

HUSBY-ÅBY 146

Tommy Engblom

bygglov för tillbyggnad av

2020-04-09

741 95
VRÅ 1:316

Sökande

2020-03-31

BERGSHAMRAGATAN 14

Per Sjunne Fredrik Wollin

bygglov för fasadändring av ett

Delegation
Christofer Mattsson

2020-04-16

Beslut

2020-04-16

beviljas

Beslut om lov

Delegation
Christofer Mattsson

Bergshamragatan 14

enbostadshus

741 46

BMK 2020-000055

HUSBY-TIBBLE 1:14

Sökande

2020-02-17

STRÖMSBRO 107

Göran Staaf

tidsbegränsat bygglov för

KNIVSTA
2020-04-16

Beslut

2020-04-16

beviljas

Beslut om lov

Delegation
Marie Sandström

Gotlandsgatan 46

nybyggnad av butik t.o.m

11665

2030-03-31
BMK 2020-000132

ÖSTHAMRA 4:36

Sökande

2020-03-25

LUNDA 223

Nicolas Sandberg

Adress

beviljas

KNIVSTA

BMK 2020-000141

enbostadshus

2020-04-09

Beslut om lov

Husby-åby 146

enbostadshus

bygglov för tillbyggnad av

Beslut

Stockholm
2020-04-21

Beslut

2020-04-21

beviljas

Beslut om lov

Christofer Mattsson

Lunda 223
741 94

KNIVSTA

Besöksadress

Telefon/Fax

Centralvägen 18

018-347000

Delegation

Webbadress/E-post

Sidan 6 av 13

Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Bygg och miljökontoret

m
2020-05-12

Delegationslista
Beslut

from: 2020-04-01
tom: 2020-04-30

Ärende

Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

Utfall

Instanstyp

BMK 2020-000103

GREDELBY 27:1

Sökande

2020-04-21

Beslut

2020-04-21

beviljas

Delegation

2020-03-13

Lillemor Högberg

bygglov för fasadändring av

Högåsvägen 5

flerbostadshus

74141

BMK 2020-000136

GREDELBY 1:18

Sökande

2020-03-28

GREDELBYVÄGEN 128

Circle K Sverige AB

bygglov, tidsbegränsat lov för butik

Beslut om lov

Knivsta
2020-04-21

118 88
Sökande

2020-03-23

RUBANKSGATAN 9A

Knifetown Burgers & Arepas

tidsbegränsat bygglov för

Delegation
Christofer Mattsson

2020-04-21

Beslut

2020-04-21

beviljas

Beslut om lov

Delegation
Christofer Mattsson

Tallkottsvägen 10D

uppställning av matvagn till och

74143

med 2023-03-31
BMK 2020-000155

VRÅ 1:579

Sökande

2020-04-15

ÅSGATAN 80

Ann Lövgren

bygglov för nybyggnad av

Knivsta
2020-04-28

Beslut

2020-04-28

beviljas

Beslut om lov

Delegation
Joakim Johansson

Wiboms Väg 6 Lgh 1103

komplementbyggnad

171 60

BMK 2020-000157

ÖSTUNA 15:7

Sökande

2020-04-15

ÖSTUNABY 211

Thomas Paulsson

bygglov för tillbyggnad av en

SOLNA
2020-04-29

Beslut

2020-04-29

beviljas

Beslut om lov

Delegation
Christofer Mattsson

Östunaby 211

komplementbyggnad

741 94

BMK 2018-000208

VRÅ 1:214

Sökande

2018-03-21

BOÄNGSVÄGEN 24A

Jessica Wallström

Adress

beviljas

STOCKHOLM

GREDELBY 24:1

skorsten

2020-04-21

Beslut om lov

BMK 2020-000123

väsentlig ändring av eldstad och

Beslut

Torkel knutssonsgatan 24

till och med 2020-07-17

anmälan, installation eller

Christofer Mattsson

KNIVSTA
2020-04-02

2020-04-02

Delegation

Beslut om

Christofer Mattsson

slutbesked

Boängsvägen 24 A
741 92

Beslut

KNIVSTA

Besöksadress

Telefon/Fax

Centralvägen 18

018-347000

Webbadress/E-post
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Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Bygg och miljökontoret

m
2020-05-12

Delegationslista
Beslut

from: 2020-04-01
tom: 2020-04-30

Ärende

Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

BMK 2014-000570

VRÅ 2:1

Sökande

2020-04-06

Beslut

2020-04-06

2014-09-24

TORPKÄLLEVÄGEN 25

Johan Falk

bygglov för tillbyggnad av

741 96

BMK 2019-000138

HALMBY 1:36

Sökande

2019-04-24

HALMBY 10

JONAS BERG

anmälan, nybyggnad av

BMK 2016-000172

75598
ALSIKE PRÄSTGÅRD 1:3

KNIVSTA
2020-04-06

2020-04-06

Delegation
Joakim Johansson

slutbesked
UPPSALA

Sökande

2020-04-07

Paul Sinclair

bygglov för nybyggnad av

Krusenberg Ekshagarna 510
755 98
Sökande

Beslut
Beslut om

2016-02-24

komplementbyggnad (Växthus)

Christofer Mattsson

slutbesked

HALMBY 10

komplementbyggnad

Instanstyp
Delegation

Beslut om

Torpkällevägen 25

enbostadshus

Utfall

Beslut

2020-04-07

Delegation

Beslut om

Christofer Mattsson

slutbesked

UPPSALA

Amelie Berger
Krusenberg Ekshagarna 510
755 98
BMK 2014-000539

MARMA 3:1

UPPSALA

Sökande

2020-04-15

2014-06-26

Vattenfall Eldistribution AB

bygglov för nybyggnad av

RU 2036

transformatorstation

96280

BMK 2019-000163

MARMA 5:14

Sökande

2019-05-11

MARMA 463

Eric Thärnström

bygglov för nybyggnad av ett

752 39

BMK 2019-000478

VRÅ 1:707

2019-12-20

HÄLLEBORGSGATAN 5

bygglov för fasadändring av
flerbostadshus, inglasad balkong

Adress

Delegation
Christofer Mattsson

slutbesked
Jokkmokk
2020-04-17

Beslut

2020-04-17

Delegation

Beslut om

Christofer Mattsson

slutbesked

UPPSALA

Sökande

2020-04-20

Beslut

2020-04-20

Delegation

Beslut om

Alexander Larsson
Hälleborgsgatan 5 lgh 1306
741 47

2020-04-15

Beslut om

Karlsrogatan 89 B Lgh 1203

enbostadshus

Beslut

Christofer Mattsson

slutbesked

Knivsta

Besöksadress

Telefon/Fax

Centralvägen 18

018-347000

Webbadress/E-post
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Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Bygg och miljökontoret

m
2020-05-12

Delegationslista
Beslut

from: 2020-04-01
tom: 2020-04-30

Ärende

Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

BMK 2018-000449

VRÅ 1:384

Sökande

2020-04-22

Beslut

2020-04-22

2018-08-30

GRÄNSGATAN 70

Håkan Klint

bygglov för tillbyggnad av

741 46

BMK 2017-000620

GREDELBY 2:102

Sökande

2017-11-15

KAVELDUNSVÄGEN 12

Emil Peter Sahlberg

bygglov för tillbyggnad av ett

BMK 2014-000729

74495
HUSBY-LÅNGHUNDRA 6:8

2014-12-05

791 40
VRÅ 1:545

Sökande

2018-04-18

SPILLKRÅKEGATAN 13

Fredrik Andersson

anmälan, installation av eldstad

741 45
EKHAMN 1:42

Sökande

2017-05-07

SÖDRA EKHAMN TURSBO 125

Marika Ericson

Bygglov för fasadändring av

74191

BMK 2020-000060

VASSUNDA-ÖRBY 2:12

Sökande

2020-02-18

VÄSTERSJÖ 538

Jan Håkan Bergman

anmälan, installation eller

741 91

BMK 2020-000116

VRÅ 1:433

Sökande

2020-03-19

TJÄDERLEKSGATAN 17

Michael Bergman

Adress

2020-04-24

Beslut

2020-04-24

Delegation
Christofer Mattsson

slutbesked
FALUN
2020-04-24

Beslut

2020-04-24

Delegation

Beslut om

Christofer Mattsson

slutbesked
KNIVSTA
2020-04-27

Beslut

2020-04-27

Delegation

Beslut om

Christofer Mattsson

slutbesked

Knivsta
2020-04-28

Beslut

2020-04-28

Delegation

Beslut om

Christofer Mattsson

slutbesked
KNIVSTA
2020-04-28

Beslut

2020-04-28

Delegation

Beslut om

Christofer Mattsson

slutbesked

Tjäderleksgatan 17
741 45

Joakim Johansson

Beslut om

Västersjö 538

väsentlig ändring av eldstad

Delegation

Vittinge

Södra Ekhamn Tursbo 125

enbostadshus

2020-04-23

slutbesked

Spillkråkegatan 13

BMK 2017-000261

Beslut
Beslut om

Sökande

BMK 2018-000257

väsentlig ändring av eldstad

2020-04-23

Kaserngården 4

teknikbod

anmälan, installation eller

KNIVSTA

Netel4Mobility HB

bygglov för nybyggnad av

Christofer Mattsson

slutbesked

Ösbyvägen 1a

enbostadshus

Instanstyp
Delegation

Beslut om

Gränsgatan 70

enbostadshus

Utfall

KNIVSTA

Besöksadress

Telefon/Fax

Centralvägen 18

018-347000

Webbadress/E-post
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Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Bygg och miljökontoret

m
2020-05-12

Delegationslista
Beslut

from: 2020-04-01
tom: 2020-04-30

Ärende

Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

BMK 2017-000051

SÄRSTA 3:1

Sökande

2020-04-28

Beslut

2020-04-28

2017-01-30

SÄRSTA 3:1

2019-01-04

KNIVSTA
2020-04-29

Sökande

741 40

BMK 2017-055
BMK 2019-000175

FRANSTA 3:12

Sökande

2019-05-16

HAMRE 233

Michael Gargano

bygglov för nybyggnad av ett

183 78
Sökande

komplementbyggnad samt rivning
av ett bostadshus

Delegation
Christofer Mattsson

KNIVSTA
2020-04-29

Beslut

2020-04-29

Delegation

Beslut om

Christofer Mattsson

slutbesked

Marknadsvägen 49 Lgh 1302

enbostadshus och en

2020-04-29

slutbesked

Centralvägen 19 E

verksamhet (CIK) Ändring av lov

Beslut
Beslut om

Kommunfastigheter I Knivsta AB

bygglov för nybyggnad av

Christofer Mattsson

slutbesked

Centralvägen 19E
741 40

BMK 2019-000003

Instanstyp
Delegation

Beslut om

Kommunfastigheter i Knivsta AB

Marklov

Utfall

TÄBY

Flavia Gargano
Marknadsvägen 49 Lgh 1301
183 78
BMK 2017-000560

GREDELBY 2:1

2017-10-10

TÄBY

Sökande

2020-04-29

741 75
LEDINGENÄS 1:34

2019-11-05

741 90

nybyggnad av ett förråd

bygglov för nybyggnad av ett
enbostadshus

Adress

2020-04-01

Christofer Mattsson

FILIPSBOL 2:4

2020-04-01

Delegation
Christofer Mattsson

startbesked
KNIVSTA

Sökande

2020-04-03

Karl Julius Johansson
Filipsbol Bedalund 124
741 95

Beslut
Beslut om

Ledingenäs 52

del av stall till bostad (3 lgh) samt

2020-01-08

Delegation

KNIVSTA

Sökande
Sonja Maria Haag

bygglov för ändrad användning av

BMK 2020-000005

2020-04-29

slutbesked

TESTÄRENDE!

BMK 2019-000418

Beslut
Beslut om

knivsta kommun

Beslut

2020-04-03

Delegation

Beslut om

Joakim Johansson

startbesked

KNIVSTA

Besöksadress

Telefon/Fax

Centralvägen 18

018-347000

Webbadress/E-post
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Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Bygg och miljökontoret

m
2020-05-12

Delegationslista
Beslut

from: 2020-04-01
tom: 2020-04-30

Ärende

Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

BMK 2020-000147

LOCKSTAHOLM 2:29

Sökande

2020-04-03

Beslut

2020-04-03

2020-04-03

MARIELUND 53

Iordanis Kouroutzidis

anmälan, nybyggnad av

BMK 2020-000038

741 45
NOR 1:19

2020-02-06

741 90

komplementbyggnad
BMK 2020-000032

MARMA 1:30

2020-02-01

VRÅ 1:790

2020-03-19

BMK 2019-000388

VRÅ 1:197

Sökande

2019-10-18

KALLKÄLLEVÄGEN 14

Simon Lyons

Adress

Beslut

2020-04-16

Delegation
Joakim Johansson

startbesked

KNIVSTA
2020-04-16

Beslut

2020-04-16

Delegation

Beslut om

Joakim Johansson

startbesked
STORVRETA
2020-04-17

Beslut

2020-04-17

Delegation

Beslut om

Joakim Johansson

startbesked

Morby Moralund 206
755 98

Christofer Mattsson

Beslut om

Sökande

743 35

garage

enbostadshus samt ett plank

2020-04-16

Solstrålevägen 8

tvåbostadshus samt rivning av

Delegation

Knivsta

Mikael Eriksson Fastigheter I Uppsala AB

bygglov för nybyggnad av ett

2020-04-07

startbesked

Sökande

741 93

komplementbyggnader

Beslut
Beslut om

Marma Rosenlund 217

enbostadshus samt två

bygglov för nybyggnad av ett

2020-04-07

Roger Andrée

bygglov för nybyggnad av ett

BMK 2020-000117

KNIVSTA

Sökande

Nor 102

enbostadshus samt en

Christofer Mattsson

startbesked

Anna Hagberg

bygglov för nybyggnad av ett

Instanstyp
Delegation

Beslut om

Åsgatan 79 A

komplementbyggnad

Utfall

UPPSALA

Besöksadress

Telefon/Fax

Centralvägen 18

018-347000

Webbadress/E-post
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Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Bygg och miljökontoret

m
2020-05-12

Delegationslista
Beslut

from: 2020-04-01
tom: 2020-04-30

Ärende

Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

BMK 2020-000105

MARMA 6:4

Sökande

2020-04-17

Beslut

2020-04-17

2020-03-16

74145
Sökande

Joakim Johansson

startbesked

Rävungegatan 15B

enbostadshus

Instanstyp
Delegation

Beslut om

Johannes Folkesson

bygglov för nybyggnad av ett

Utfall

Knivsta

Linn Folkesson
Rävungegatan 15B
741 45
BMK 2020-000118

VASSUNDA-SÄBY 6:10

Sökande

2020-03-19

VASSUNDA-SÄBY 424

Victor Wettsjö

anmälan, nybyggnad av

741 91

BMK 2019-000460

GREDELBY 4:33

Sökande

2019-11-29

FORNGRAVSVÄGEN 2

Pelarus AB

bygglov för nybyggnad av ett

753 33

av befintlig huvudbyggnad
BMK 2020-000055

HUSBY-TIBBLE 1:14

Sökande

2020-02-17

STRÖMSBRO 107

Göran Staaf

tidsbegränsat bygglov för

11665

2030-03-31
BMK 2020-000161

KASBYTOMTEN 1:9

Sökande

2020-04-21

KASBYTOMTEN 113

Jonas Krantz

Adress

Delegation
Christofer Mattsson

KNIVSTA
2020-04-20

Beslut

2020-04-20

Delegation

Beslut om

Joakim Johansson

startbesked

Uppsala
2020-04-21

Beslut

2020-04-21

Delegation

Beslut om

Joakim Johansson

startbesked
Stockholm
2020-04-23

Beslut

2020-04-23

Delegation

Beslut om

Christofer Mattsson

startbesked

Kasbytomten 113
741 93

2020-04-20

startbesked

Gotlandsgatan 46

nybyggnad av butik t.o.m

Beslut
Beslut om

Västra Järnvägsgatan 11B

LSS-boende (8 lgh) samt rivning

väsentlig ändring av eldstad

2020-04-20

Vassunda-säby 424

komplementbyggnad

anmälan, installation eller

Knivsta

KNIVSTA

Besöksadress

Telefon/Fax

Centralvägen 18

018-347000

Webbadress/E-post
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Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Bygg och miljökontoret

m
2020-05-12

Delegationslista
Beslut

from: 2020-04-01
tom: 2020-04-30

Ärende

Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

BMK 2019-000115

ÄNGBY 1:130

Sökande

2020-04-24

Beslut

2020-04-24

2019-04-09

74130
Sökande

Christofer Mattsson

startbesked

Kapellvägen 1

enbostadshus

Instanstyp
Delegation

Beslut om

Elin Hemmingsson

bygglov för nybyggnad av ett

Utfall

Knivsta

David Hemmingsson
Kapellvägen 1
741 30
BMK 2020-000149

HAKNÄS 1:50

Sökande

2020-04-02

HAKNÄS 370

Janina Nilsson

anmälan, nybyggnad av

741 91
KRAGSTA 1:2

Joel Fries

anmälan, installation eller

Kragsta 120

väsentlig ändring av eldstad

741 91
HJÄLMSTA 3:3

Östuna T & ÅV AB

bygglov för nybyggnad av

Spakbacken 17

återvinningsanläggning
BMK 2020-000043

74194
LEDINGEHEM 33:4

Delegation
Joakim Johansson

KNIVSTA
2020-04-28

Beslut

2020-04-28

Delegation

Beslut om

Christofer Mattsson

startbesked
KNIVSTA
2020-04-27

Beslut

2020-04-27

Delegation

Förlängning av

Marie Sandström

handläggningstid
Knivsta

Sökande

2020-04-27

2020-02-11

Svedbäcks Entreprenad AB

bygglov för upplag

Box 5048
19405

2020-04-27

startbesked

Sökande

2020-03-10

Beslut
Beslut om

Sökande

2020-04-28

BMK 2020-000092

2020-04-27

Haknäs 370

Komplementbostadshus
BMK 2020-000177

KNIVSTA

Beslut

2020-04-27

Delegation

Förlängning av

Marie Sandström

handläggningstid
Upplandsväsby

TIS-Tillsyn

Adress

Besöksadress

Telefon/Fax

Centralvägen 18

018-347000

Webbadress/E-post
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Bygg och miljökontoret
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Delegationslista
Beslut

from: 2020-04-01
tom: 2020-04-30

Ärende

Objekt

BMK 2020-000145

LOCKSTAHOLM 1:36

2020-04-02

LOCKSTAHOLM 56

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

2020-04-08

Beslut

2020-04-08

Utfall

Instanstyp
Delegation

Beslut om

Christofer Mattsson

avskrivning

Tillsyn av ev. olaga bygge
komplementbyggnad
BMK 2020-000148

VÄSBY 2:5

2020-04-03

VÄSBY 39A

2020-04-15

Beslut

2020-04-15

Delegation

Beslut om

Christofer Mattsson

avskrivning

Tillsyn av ev. ovårdad tomt
BMK 2020-000158

NOR 27:1

2020-04-17

KOLONIVÄGEN 22

2020-04-30

Beslut

2020-04-30

Delegation

Beslut om

Joakim Johansson

avskrivning

Tillsyn av eventuellt olaga
ändringar av en
komplementbyggnad
BMK 2014-000182

VRÅ 1:652

2014-04-03

VILLEBRÅDSGATAN 9A

2020-04-07

Beslut

2020-04-07

Delegation

Beslut om dispens

Christofer Mattsson

Tillsyn av OVK flerbostadshus
BMK 2020-000185

ÄNGBY 1:132

2020-04-29

TRUNSTAVÄGEN 7

2020-04-29

Beslut

2020-04-29

Delegation

Beslut om förbud

Joakim Johansson

Tillsyn av Motordrivna anordningar
hiss

Adress

Besöksadress

Telefon/Fax

Centralvägen 18

018-347000

Webbadress/E-post

Delegationsbeslut april 2020
Datumperiod:

2020-04-01 - 2020-04-30

Beskrivning

Diarienummer

Beslut avskriva ärende Utredare, : AV
Elina Bolsöy
Eda Bergsväg 11

Delegat

Avdelning

Beslutsdatum

Gabriel Winter

Miljöenheten

2020-04-07

Gabriel Winter

Miljöenheten

2020-04-06

Magnus
Malmström

Miljöenheten

2020-04-24

Magnus
Malmström

Miljöenheten

2020-04-07

Sara Hellgren

Miljöenheten

2020-04-16

Sara Hellgren

Miljöenheten

2020-04-14

Sara Hellgren

Miljöenheten

2020-04-14

Magnus
Malmström

Miljöenheten

2020-04-23

LI.2019.599

EDA 1:39
Registrering Utredare, : REG
Knifetown Burgers & Arepas
Rubanksgatan 9

LI.2020.209

GREDELBY 24:1
Värmepump, Tillstånd Miljöinspektör, : B
Karl-Olof Cederberg
MI.2020.278
EKEBY 1:231
Beslut upphävande Miljöinspektör, : Å
Juterot
MI.2017.273
Lagga-Lundby 1:11
Intyg saknas efter två år Miljöinspektör, : F
Björn-Owe Björk

MI.2017.749

Husby-Lundby 3:2
Föreläggande om komplettering
Tuulikki Jonsson

MI.2019.605

Målsta 1:11
Föreläggande Miljöinspektör, : F
Ingemar Liljestrand

MI.2019.443

HUSBY-LÅNGHUNDRA 6:9
Tillstånd Minireningsverk Miljöinspektör, : B
Lagga 4:13
MI.2020.284
LAGGA 4:12

2020-05-11
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Beskrivning

Diarienummer

Anmälan bekämpningsmedel
Miljöinspektör, : B
Trafikverket

Delegat

Avdelning

Beslutsdatum

Sara Hellgren

Miljöenheten

2020-04-06

Magnus
Malmström

Miljöenheten

2020-04-22

Sara Hellgren

Miljöenheten

2020-04-29

Magnus
Malmström

Miljöenheten

2020-04-30

Magnus
Malmström

Miljöenheten

2020-04-03

Sara Hellgren

Miljöenheten

2020-04-07

Magnus
Malmström

Miljöenheten

2020-04-30

Sara Hellgren

Miljöenheten

2020-04-02

MI.2020.221

Särsta 27:1
Tillstånd Värmepump Miljöinspektör, : B
Andreas Svensson
MI.2020.231
LAGGA-LUNDBY 1:13
Tillsynsavgift Miljöinspektör, : AG
Eva Leijon

MI.2020.287

TÄBY 3:4
Tillsynsavgift Miljöinspektör, : AG
Jörgen Tunerlöv
MI.2020.30
EDA 1:76
Beslut Miljöinspektör, : F
Jonas Forsman
MI.2020.14
Särsta 41:2
Anmälan ändring avloppsanläggning
Miljöinspektör
VINSTENA 1:5

MI.2020.201

VINSTENA 1:5
Tillsynsavgift Miljöinspektör, : AG
Jonas Forsman
MI.2020.14
Särsta 41:2
Tillsynsavgift Miljöinspektör, : AG
Trafikverket

MI.2020.221

Särsta 27:1

2020-05-11
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Beskrivning

Diarienummer

Anmälan bekämpningsmedel
Miljöinspektör, : B
Trafikverket

Delegat

Avdelning

Beslutsdatum

Sara Hellgren

Miljöenheten

2020-04-02

Magnus
Malmström

Miljöenheten

2020-04-30

Sara Hellgren

Miljöenheten

2020-04-28

MI.2020.221

Särsta 27:1
Tillsynsavgift Miljöinspektör, : AG
Krusenberg Herrgård
MI.2020.102
KRUSENBERG 1:58
Tillstånd bekämpningsmedel Miljöinspektör, :
F
Eva Leijon

MI.2020.287

TÄBY 3:4
Antal ärenden 19

2020-05-11
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Lista delegationsbeslut Public 360, 2020-04-01--2020-04--31
Färdigst/exp-datum
Dokumentnr.
Dokumenttitel
2020-04-16 BMN-2020/81-3 Delegationsbeslut ut

Ansvarig person
Kristina Ileskog

2020-04-21 BMN-2020/48-3

Delegationsbeslut

Sandra Fondin

2020-04-28 BMN-2020/57-6

Delegationsbeslut

Marléne Löfvander

Ärende
BMN-2020/81 Ansökan om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade 202-03-31
BMN-2020/48 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 202002-20
BMN-2020/57 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 202003-02

