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Bygg- och miljönämndens tillsynsplan 
enligt plan- och bygglagen för 2021 
 
Förkortningar och hänvisningar 
 
PBL Plan- och bygglagen 
PBF Plan- och byggförordningen 
HIN  Avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder 
BFS Boverkets författningssamling 
ALM  Tillgänglighet på allmänna platser 
OVK  Obligatorisk ventilationskontroll 
H  Hissar och andra motordrivna anordningar 
LGS Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
DP Detaljplan 
OB Områdesbestämmelser 
BMN Bygg- och miljönämnden 

Tillsyn 
 
Målet med Byggnadsnämndens tillsyn är att: 

• se till att den byggda miljön uppfyller samhällets krav 
• se till att byggnadsverk, tomter och allmänna platser underhålls och sköts så att 

värden bevaras samt att olägenheter och olycksrisker inte uppkommer 
• säkerställa att byggnadsverk som uppförs och ändras har de tillstånd som krävs och 

att samhällets lagar och regler följs 
 
Bygg- och miljönämnden arbetar även med tillsyn enligt LGS. 

Områden för tillsyn 
 
Allmänna platser och publika lokaler ska vara tillgängliga för alla. 
Det innebär att enkelt avhjälpta hinder på allmän plats och i publika lokaler ska 
åtgärdas. 
 
Underhåll och varsamhet 
Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformning och tekniska 
egenskaper bevaras. 
 
Underhåll och skötsel 
Tomter, allmänna platser och andra byggnadsverk än byggnader ska underhållas och skötas 
så att risk för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivning och trafik inte 
uppkommer. 
 
Ventilation, hissar och andra motordrivna anordningar ska vara godkända 
Kontroll av ventilationen i byggnader, hissar och andra motordrivna anordningar ska utföras 
inom bestämt intervall och visa på godkänd funktion. 
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Tillståndspliktiga åtgärder 
Tillståndspliktiga åtgärder ska ha de tillstånd som krävs innan de utförs. Byggregler och 
kontrollplaner ska följas under byggprojekten och det ska finnas förutsättningar för att utfärda 
slutbesked. 
 

Utföra tillsyn 
 
Bevaka 
Bygg- och miljönämnden ska bevaka att samhällets krav är uppfyllda. Tillsynen ska planeras 
årsvis genom en tillsynsplan som visar behovsbedömning, konsekvensanalys, prioriteringar 
och resursåtgång. 
 
Utreda 
Om det uppdagas eller anmäls en förmodad överträdelse så ska ett tillsynsärende påbörjas. 
Utredningen ska visa om det har skett en överträdelse eller inte. 
 
Ingripa 
Ett ingripande innebär en påföljd för den som utfört en överträdelse eller den som gynnas av 
den. Påföljd innebär att utföraren ska rätta till överträdelsen med eller utan 
byggsanktionsavgift/vite eller att enbart betala en byggsanktionsavgift. Ingripandet avslutas 
med beslut om att rättelsen är utförd eller att byggsanktionsavgift är betald. 
 

Den rättsliga regleringen av byggnadsnämndens tillsynsansvar 
 
Plan- och bygglagen (2010:900) 
Byggnadsnämnden pekas ut som tillsynsmyndighet. 11 kap 3 § PBL.  
 
Kärnan i byggnadsnämndens tillsynsansvar där byggnadsnämndens efterhandgranskande 
roll lyfts fram. Av bestämmelsen framgår det att byggnadsnämnden är skyldig att pröva 
förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns 
anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse eller föreskrifter, domar eller andra 
beslut som har meddelats med stöd av lagen. 11 kap 5 § PBL. Tillsyn är att betrakta som 
myndighetsutövning och det är därför viktigt att ha klart för sig att underlåtenhet att utöva 
tillsyn ytterst kan leda till straffansvar för tjänstefel enligt 20 kap 1 § brottsbalken.  
 
Om det finns skäl för ingripande enligt 11 kap PBL ska byggnadsnämnden handlägga frågan 
skyndsamt. 10 kap 37 § PBL.  
 
De regler om ingripanden och påföljder som 
byggnadsnämnden förfogar över och som den - om 
förutsättningarna för det är uppfyllda – är skyldig att 
tillämpa vid sin tillsyn. 11 kap 17 – 63 § PBL. 
 
Plan- och byggförordningen (2011:338) 
I förordningen finns en precisering att tillsyn utövas 
direkt gentemot den som bedriver en verksamhet 
eller vidtar en åtgärd (tillsynsobjekt) 1 kap 6 § plan- 
och byggförordningen. Tillsynsobjekten framgår av bestämmelserna i 11 kap 17 - 63 § plan- 
och bygglagen: Byggherrar, fastighetsägare, ägare av byggnadsverk, kontrollansvariga, 
sakkunniga, funktionskontrollanter, nyttjanderättsinnehavare, väghållare, huvudmän för 
allmänna platser.  
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8 kap. 2 § plan-och byggförordningen innehåller en precisering av Byggnadsnämndens 
tillsynsansvar och det ansvar och de regler som byggnadsnämnden ska tillsyna 
(efterhandsgranska): Om inte annat anges i detta kapitel eller annan författning, ansvarar 
byggnadsnämnden för tillsynen över att 
 
 
1. byggherren fullgör sina skyldigheter enligt plan- och bygglagen (2010:900) och enligt 
föreskrifter i anslutning till lagen, och 
 
2. bestämmelserna i 8 kap. 1–18 och 24–26 §§ samt 9 och 10 kap. plan- och bygglagen och 
i anslutande föreskrifter följs i övrigt. 
 
Byggnadsnämndens skyldighet att regelbundet följa upp och utvärdera sitt tillsynsarbete. 8 
kap 8 § PBF.  
 
Byggnadsnämndens skyldighet att på begäran lämna den information som Boverket och 
länsstyrelsen behöver för sin tillsynsvägledning regleras i 8 kap 9 § PBF.  
 
Precisering av sanktioner vid tillsyn, 9 kap PBF 
 

Tillsynsområden 
 
Enkelt avhjälpta hinder – tillgänglighet 
Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet i lokaler 
dit allmänheten har tillträde samt på en allmän plats ska 
alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska 
och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. 
Frågan om ett hinder är enkelt att avhjälpa kan 
omprövas om förutsättningarna förändras.  
 
Kravet på att avhjälpa enkelt avhjälpta hinder finns i 8 kap 2 § andra stycket och 12 § andra 
stycket PBL. Boverket har gett ut tillämpningsföreskrifter, BFS 2013:9, HIN 3-offentliga/ 
publika lokaler, som trädde i kraft den 1 juli 2013.  
 
När man anlägger allmänna platser eller områden för andra anläggningar än byggnader ska 
de göras tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga.  
 
Kravet finns i 8 kap 12 § första stycket PBL. Boverket har gett ut tillämpningsföreskrifter, BFS 
2011:5 ALM 2. 
 
Syfte 
För att alla ska kunna vara delaktiga i samhället är det viktigt att funktionshinderperspektivet 
genomsyrar de kommunala verksamheterna. Det är även viktigt att kommunen arbetar för att 
förbättra tillgängligheten. I och med ansvaret för den fysiska planeringen har kommunen en 
avgörande roll i målet om ett tillgängligt Sverige. Byggnadsnämnden har ansvaret för att 
publika lokaler ska var tillgängliga för alla. Det är en fråga om jämställdhet och rättvisa. 
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Mål 
Att de lokaler som inte inventerats under 2020 ska inventeras under 2021 samt uppföljning 
av de besiktade lokalerna från tidigare år. Vissa nya lokaler eller verksamheter finns. 
Besiktning och återbesiktning av allmänna platser och lekplatser. 
 
Aktiviteter under 2021 

• Besiktning och uppföljning av de resterande publika lokalerna i Knivsta kommun där 
ingen tidigare besiktning har gjorts. 
 

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK 
Det är fastighetsägaren, oavsett vem som använder byggnaden, som är ansvarig att en OVK 
görs (en- och tvåbostadshus dock undantagna). Bygg- och miljönämnden ska se till att  
 
fastighetsägaren tar sitt ansvar. Vid en OVK ska det kontrolleras att ventilationssystemets 
funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när 
systemet tog i bruk. Har en omfattad ombyggnation utförts av ventilationssystemet gäller 
föreskrifterna som gällde vid ombyggnadsåret. OVK utförs för att säkerställa ett 
tillfredställande inomhusklimat i byggnader. Dessutom ska det undersökas vilka åtgärder 
som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte 
medför ett försämrat inomhusklimat. 
 
Syfte 
Att ha god tillsyn av OVK då ventilationen är väsentlig för en god innemiljö. Bristande 
ventilation kan leda till en ökning av allergier, astma samt nedsatt prestationsförmåga för de 
som är i lokalerna. Miljöer där barn vistas bör prioriteras, då de är extra känsliga. 
Byggnadens välmående. 
 
Mål 
Att de lagstadgade kontroller som ska utföras under året ska vara genomförda. 
 
Aktiviteter under 2021 

• Identifiera och informera fastighetsägare där besiktningsprotokoll innehåller brister 
eller fastighetsägare som inte utfört OVK-besiktning enligt tidsintervall. 

• Förelägga de fastighetsägare som efter påminnelse ändå inte, inom rimlig tid, 
åtgärdat brist enligt besiktningsprotokoll. 

 
Hissar och andra motordrivna anordningar 
Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att hissen besiktigas i tid. Bygg- och 
miljönämnden ska se till att fastighetsägaren tar sitt ansvar. Fastighetsägaren ska också se 
till att det finns en giltig och väl synlig besiktningsskylt i varje hiss. På skylten ska det framgå 
sistadatum för när hissen måste besiktigas nästa gång. Alla hissar ska besiktigas en gång 
om året. 
 
Tillsynen omfattar även motordrivna anordningar, bostadsanpassnings hissar och skidliftar 
m.fl. Tillsynen omfattar inte motordrivna garageportar vid en- och tvåbostadshus. 
 
Syfte 
Att hissar och motordrivna anordningar är säkra att använda. 
 
Mål 
Att de lagstadgade kontroller som ska utföras under året ska vara genomförda. Samt att 
hissar och andra motordrivna anordningar med allvarliga brister inte används. 
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Aktiviteter under 2021 

• Skicka påminnelsebrev om de objekt där det saknas ett aktuellt och/eller godkänt 
besiktningsprotokoll 

• Förelägga om besiktning inte är utförd. 
 
Lekplatser 
Byggnadsnämnden ansvarar för att utöva tillsyn över lekplatser. Nämnden har tillsyn över att 
den som ansvarar för lekplatsen följer kraven vid uppförande och ändring av lekplatser. 
Tillsynsansvaret gäller oavsett om uppförandet eller ändringen kräver lov eller inte. Nämnden 
har även tillsyn över att kraven på vård, skötsel och underhåll följs i bruksskedet samt att 
enkelt avhjälpta hinder undanröjs. 
 
Syfte 
Förebygga olycksrisken på lekplatser samt se över tillgängligheten. 
 
Mål 
Genomföra besök samt se till att säkerhetsbrister åtgärdas. Öka kompetensens inom 
byggenheten. 
 
Aktiviteter under 2021 

• Besiktning och uppföljning av lekplatser. Skicka ut begäran om besiktningsprotokoll. 
• Ordna ett studiebesök med besiktningsman då det inte hans med under 2020. 

 
Olovligt byggande - olovlig åtgärd 
Svartbygge är ofta den folkliga benämningen för att bygga utan bygglov (olovligt byggande). 
Egentligen står benämningen för alla åtgärder som är bygglovspliktiga men som man gör 
utan bygglov. 
 
Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan har utförts utan 
startbesked ska byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Byggsanktionsavgift ska 
även tas ut när ett byggnadsverk börjat användas innan ett slutbesked utfärdats. 
 
Preskriptionstiden för rättelseförelägganden vid olovligt byggande är 10 år och efter det är 
det för sent att besluta om exempelvis rivning av det olovligt byggda. Tioårsregel gäller dock 
inte när man ändrat en bostadslägenhet till väsentligt annat ändamål, till exempel kontor eller 
hantverk. Det är kommunen som har bevisbördan vid ingripanden. Kommunen kan inte ta ut 
byggsanktionsavgiften om byggnadsnämnden inte låtit den som byggt olovligt, fått möjlighet 
att yttrande sig inom fem år efter överträdelsen. För andra typer av förelägganden finns 
däremot ingen preskriptionstid. Om det bedöms möjligt att bevilja lov i efterhand för en  
olovlig åtgärd, ska kommunen driva ärendet genom lovföreläggande. 
 
Förvanskningsförbudet (PBL 8 kap.13 §) skyddar byggnader som är särskilt värdefulla ur 
historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Förvanskning avser förändringar av 
karaktärsdrag eller egenskaper som utgör byggnaders 9 kulturvärden, på ett sådant sätt att 
ett av dessa värden förstörs helt eller delvis. Det gäller både invändiga och yttre ändringar 
och oavsett om bygglov krävs eller inte. Skyddet gäller även bebyggelsemiljöer. 
 
Vid ändring av en byggnad då det blir en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk 
eller industri krävs bygglov. Enligt 9 kap. 2 § 3a PBL ska förändringen vara väsentlig, 
exempel på förändringar som är väsentlig ändring: 
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• förskola  bostad, kontor, vårdinrättning, café eller restaurang 
• butik  restaurang, pizzeria eller café 
• industrilokal  detaljhandel 
• bostad hotell eller kontor 
• kontor  butik, hotell eller verkstad 
• garage som bostadskomplement  lagerlokal som verksamhet 
• samlingslokal (exempelvis biograf)  kontor, bostad eller butik 

Kontroll av att byggherren har startbesked innan byggnationen påbörjas och slutbesked 
innan anläggningen tas i bruk 10 kap. 3§ PBL. 
 
Syfte 
Det är viktigt för det allmännas förtroende att byggnadsnämnderna lever upp till sitt ansvar 
att se till att samhällskraven blir uppfyllda. Det är en demokratisk rättvisefråga att den 
enskildes möjlighet att bygga grundas på lagar och bestämmelser och inte på grannarnas 
goda vilja. Byggnadsnämnden kontrollerar att åtgärderna uppfyller de krav som lagen ställer. 
 
Mål 
Ta hand om de ärenden som inkommer till byggnadsnämnden. 
 
Aktiviteter under 2021 

• Arbeta aktivt med inkomna ärenden 
 

Bristande underhåll 
Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformningen och de tekniska 
egenskaperna bevaras. Det innebär att byggnadstekniskt underhåll ska ske så att 
byggnaden bibehåller de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om t.ex. bärförmåga, 
säkerhet vid användning och vid brand, skydd med hänsyn till hälsa och lämplighet för det 
avsedda ändamålet. 
 
Tomter, allmänna platser och andra byggnadsverk än byggnader ska underhållas och skötas 
så att risk för olycksfall begränsas och att betydande olägenheter för omgivning och trafik 
inte uppkommer. Tomter ska underhållas och skötas oavsett om den är bebyggd eller inte. 
 
Reglerna återfinns i 8 kap 4-5 §§ och 14-16 §§ PBL samt 3 kap PBF. 
 
Vid klagomål/anmälan om nedskräpning är det viktigt att den som tar emot anmälan klargör 
med anmälaren var nedskräpningen skett och vad den innehåller för att rätt nämnd/enhet 
ska kunna handlägga ärendet. Vid osäkerhet kring ansvar bör en gemensam bedömning på 
plats göras. 
 

• BMN ska agera vid anmälan av nedskräpad tomt. Om det är farligt avfall inblandat så 
ska miljöenheten kopplas till ärendet. Sedan kommer ärendet antingen handläggas 
tillsammans eller att miljöenheten tar över ärendet. Utanför tomtmark så är det 
tekniska kontoret som ansvarar för att städa upp marken. 

 
Syfte 
Upprätthålla en god status på byggnadsverk och motverka att tomter, allmänna platser och 
andra byggnadsverk än byggnader inte underhålls och sköts på ett sätt så att risk för 
olycksfalls och att betydande olägenheter uppkommer. Trafiksäkerhet, skyltar utanför 
detaljplan som stör trafiken mm. 
 
Mål 
Ta hand om de inkommande ärendena. 
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Aktiviteter under 2021 

• Arbeta med eventuellt inkomna ärenden 

Behovsutredning 
 
Tillsynsplan nedlagd tid 2020 
Tillsyn Aktiviteter Timmar/år 
   
Enkelt avhjälpta hinder Besiktat de publika lokaler som finns i 

Knivsta kommun. Uppföljning och 
återbesiktning av tidigare besiktade 
lokaler. 

10 

OVK Skickat första brev, påmint, förelagt. 90 

Motordrivna anordningar/hiss Inventerat, påmint om 
besiktningsprotokoll 

70 

Olovligt byggande Besiktningar, handläggning, 
kommunikation, beslut 

500 

Ovårdad tomt Besiktningar, handläggning, 
kommunikation, beslut 

140 

 

 

Lekplatser 
 
Övriga klagomål 

Besiktningar, uppföljning 

Besiktningar, handläggning, 
kommunikation, beslut 

30 

100 

LGS Besiktningar, föreläggande 40 

 Total tid 980 h 
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Tillsynsplan 2021 
Tillsyn Vad behöver göras 2021 Planerade 

timmar/år                 
2021 

Planerade 
timmar/år 
2020 

    
Enkelt avhjälpta hinder Besiktning av de lokaler som inte 

besiktats under 2019, samt 
återbesiktning på övriga. Besiktning 
och återbesiktning av allmänna 
platser inom Knivsta/Alsike tätort. 

10 25 

OVK Skicka ut påminnelse, föreläggande 100 80 

Motordrivna anordningar Skicka ut påminnelse, föreläggande 80 80 

Lekplatser Inventera, begära 
besiktningsprotokoll, besikta samt 
återbesiktning 

30 100 

Olovligt byggande Inkomna ärenden 450 200 

Ovårdad tomt Inkomna ärenden 100 50 

Övriga klagomål Inkomna ärenden/frågor 100 100 

LGS Inkomna ärenden 10 10 

Totalt  880 h 645 h 

 

Konsekvensanalys 
 
Enligt exempel ovan framgår det att 880 timmar motsvarar 88 % av en heltidstjänst. Enligt 
underlag från SKL arbetar en heltidsanställd person ca 1500-1600 timmar per år och av 
denna tid används ca 1000 timmar till kärnverksamhet. Resterande 500-600 timmar används 
som gemensam tid. Därav räknas tidsåtgången på 1000 timmar för en heltidsanställning. 
 
Enligt bygglovsenhetens planering så borde det finnas tillräckliga resurser för att kunna 
uppfylla den här tillsynsplanen. 
 
Att tillsynen blir utförd enligt plan innebär ytterligare ett steg mot ett tillgängligare, bättre 
ventilerat och säkrare Knivsta för alla. 
 
Under 2020 fördubblades antal inkomna anmälningar från allmänheten vilket resulterat i fler 
timmar för tillsyn. 
 
Vid nedgång av bygglov- och anmälningsärenden kan tillsynens antal timmar komma att öka. 
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Prioriteringar 
Aktiviteterna ska under 2021 prioriteras enligt följande: 

1. Hantera inkomna tillsynsärenden 
2. OVK/hissar och andra motordrivna anordningar. Utskick om påminnelse, samt 

föreläggande där det behövs. 
3. Besiktning och uppföljning av lekplatser 
4. Besikta återstående publika lokaler utifrån enkelt avhjälpta hinder. Uppföljning av 

tidigare besiktade lokaler. 
5. Ordna informationsmaterial gällande tillsyn till BRF och övriga fastighetsägare 

 

Roller och ansvar när det gäller tillsyn enligt PBL. 
 
Allmänheten 

• Kan anmäla förhållanden som de inte anser överensstämmer med lagstiftningen  
 
Byggherrar och fastighetsägare 

• Är tillsynsobjekt (8 kap 2 § PBF jämfört med 11 kap PBL och 1 kap 6 § PBF) 
• Är skyldiga att följa bestämmelser i PBL. 
• Ska drabbas av ingripanden och påföljder om de inte följer regler som omfattas av 

tillsyn (11 kap PBL). Gäller vid uppförande, ändring, anläggning och underhåll av 
byggnadsverk, tomter, allmänna platser m.m. 

• Ska följa bindande föreskrifter och domar, bindande beslut (DP, OB, lov, startbesked 
(inklusive kontrollplan), kompletterande villkor, slutbesked, tillsynsbeslut. 

• Utföra kontroller under byggskedet. 
• Göra anmälningar enligt kontrollplan. 
• Rätta till avvikelser. 
• Bibehålla tekniska egenskaper under byggnadens livslängd. 

 
Bygg- och miljönämnden 

• Är tillsynsmyndighet (11 kap 3 § PBL) 
• Ska ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång till 

personal i den omfattning och med den särskilda 
kompetens som behövs för att nämnden ska kunna 
fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt (12 
kap 7 § PBL). 

• Har tillsyn över hur byggherrar fullgör sina 
skyldigheter enligt PBL (8 kap 2 § PBF) 

• Är skyldig att pröva förutsättningarna för och behovet 
av att ingripa eller besluta om påföljd om det finns 
anledning att anta att tillsynsobjekt inte följt bindande 
bestämmelser eller beslut med stöd av sådana (11 
kap 5 § PBL). Skyldigheten gäller oavsett om frågan 
uppkommit genom en anmälan eller på annat sätt. 

• Är skyldig att hantera en tillsynsfråga skyndsamt (10 kap 37 § PBL) 
• Kan drabbas av straffansvar för tjänstefel enligt 20 kap 1 § brottsbalken vid felaktig 

eller utebliven tillsyn 
• Ska regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsarbetet (8 kap 8 § PBF) 
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Länsstyrelserna 

• Ska tillsammans med Boverket ge byggnadsnämnden tillsynsvägledning genom råd 
och stöd i dess tillsynsarbete (8 kap 13 och 14 § PBF). 

• Ska ha en treårig plan för sin tillsynsvägledning (8 kap 16 § PBF) 
• Ska följa upp byggnadsnämndens tillämpning av PBL och föreskrifter som har 

meddelats i anslutning till lagen och vid behov ge byggnadsnämnden råd och stöd 
om den allmänna tillämpningen av (8 kap 18 § PBF). 

• Prövar överklagande av byggnadsnämndernas beslut om ingripande och påföljder 
(13 kap 4 § PBL) 

• Har tillsyn över kommunernas beslut om detaljplaner och områdesbestämmelser, 
samt i vissa avseenden lovbeslut och förhandsbesked, och ska upphäva dem om de 
är felaktiga (enligt 11 kap 10 – 12 § PBL). 

• Ska regelbundet följa upp och utvärdera sitt tillsynsarbete (8 kap 8 § PBF) 
 
Boverket 
Tillsynsvägledning 

• Ska ge tillsynsvägledning till länsstyrelserna i plan- och byggfrågor (8 kap 16 § PBF) 
• Ska tillsammans med länsstyrelserna ge byggnadsnämnden tillsynsvägledning 

genom råd och stöd i dess tillsynsarbete (8 kap 13 PBF) 
• Ska ge byggnadsnämnden och länsstyrelsen tillsynsvägledning (8 kap. 15§ PBF). 
• Ska ha en treårig plan för sin tillsynsvägledning (8 kap 16 § PBF). 
• Ska regelbundet sammanställa erfarenheterna från kommunens tillsynsarbete, och 

länsstyrelsens och verkets tillsynsarbete och tillsynsvägledning. Sammanställningen 
ska lämnas till regeringen(8 kap 17 § PBF). 

• Får meddela föreskrifter om vilken information en tillsynsmyndighet enligt 8 kap 9 § 
PBF ska lämna samt hur informationen ska lämnas (10 kap 25 § PBF) 

• Ska följa upp och analysera samt regelbundet sammanställa erfarenheterna från 
tillämpningen av PBL och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och 
redovisa detta till regeringen (8 kap 19 § PBF) 

 
Mark- och miljödomstolarna 

• Prövar efter överklagande länsstyrelsens beslut angående överklagande av 
byggnadsnämndernas beslut om ingripande och påföljder (13 kap 6 § PBL) 

 
Regeringen 

• Prövar efter överklagande länsstyrelsernas tillsynsbeslut att helt eller i en viss del 
upphäva detaljplaner, områdesbestämmelser, lov eller förhandsbesked (13 kap 5 § 
PBL) 

Exempel som konkretiserar och illustrerar bygg- och 
miljönämndens tillsynsansvar, ingripanden och påföljder 
 
1. En lov- eller anmälanpliktig åtgärd har utförts utan lovbeslut eller anmälan eller i strid med 
lovbeslut. 

• Lovföreläggande om bedömning görs att lov kan ges i efterhand och förbud att 
fortsätta åtgärden/arbetet 

• Rättelseföreläggande (om inte lov beviljas i efterhand) 
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• Vite (kopplat till stoppbeslut/rättelseföreläggande), aktuellt endast om det första 
föreläggandet inte åtgärdats. 

• Byggsanktionsavgift 
• Beslut om att BMN upprättar ritningar m.m. på ägarens bekostnad 

 
2. En lov- eller anmälanpliktig åtgärd har påbörjats utan startbesked 

• Förbud att fortsätta åtgärden/arbetet 
• Vite, aktuellt endast om det första föreläggandet inte åtgärdats. 
• Byggsanktionsavgift 

 
3. En väsentlig del av kontrollplanen har inte följts 

• Förbud att fortsätta åtgärden/arbetet 
• Vite, aktuellt endast om det första föreläggandet inte åtgärdats. 

 
4. Ett byggnadsverk har tagits i bruk utan slutbesked eller interimistiskt slutbesked 

• Användningsförbud 
• Vite, aktuellt endast om det första föreläggandet inte åtgärdats. 
• Byggsanktionsavgift 

 
5. Det saknas förutsättningar att meddela slutbesked 

• Användningsförbud 
• Vite, aktuellt endast om det första föreläggandet inte åtgärdats. 

 
6. Ett byggnadsverk uppfyller inte tekniska egenskapskrav 

• Åtgärdsföreläggande 
• Rättelseföreläggande 
• Förbud att fortsätta åtgärden/arbetet (uppenbarhetskrav) 
• Användningsförbud (om säkerhetsbrister) 
• Vite eller beslut om att åtgärden ska ske genom BMN på den försumliges bekostnad. 

Aktuellt endast om det första föreläggandet inte åtgärdats. 
• Handräckning 
• Byggsanktionsavgift 

 
7. Ett byggnadsverk uppfyller inte underhållskravet 

• Åtgärdsföreläggande/föreläggande om underhållsutredning 
• Vite eller beslut om att åtgärden ska ske genom BMN på ägarens bekostnad. Aktuellt 

endast om det första föreläggandet inte åtgärdats. 
 
8. Ett enkelt avhjälpt hinder har inte undanröjts 

• Åtgärdsföreläggande 
• Vite eller beslut om att åtgärden ska ske genom BMN på den försumliges bekostnad. 

Aktuellt endast om det första föreläggandet inte åtgärdats. 
 
9. En kontrollansvarig eller funktionskontrollant har åsidosatt sina skyldigheter 

• Entledigande och utseende av annan 
• Anmälan till certifieringsorganet 

 
10. Ett byggnadsverk är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning och sätts inte i stånd inom 
skälig tid 

• Rivningsföreläggande 
• Vite, aktuellt endast om det första föreläggandet inte åtgärdats. Aktuellt endast om 

det första föreläggandet inte åtgärdats. 
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Trafiksäkerhet, vid utfarter ska sikten vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan, häckar 
och staket får vara högst 80 cm höga. Det krävs fri höjd för trafikanter och de buskar eller 
träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana får som lägst vara 2,5 m över gångbana, 
3,2 m över cykelväg och 4,6 m över körbana. 

 
 
 

Exempel på byggnadsnämndsarbete som INTE är tillsyn 
 
1. Handläggning och prövning av lovansökan 
 
2. Genomgång av handlingar mm vid tekniskt samråd inför startbesked 

• Byggherrens förslag till kontrollplan 
• Övriga handlingar 

3. Beslut om startbesked (eller beslut om vägrat startbesked) 
• Kontrollplan 
• Villkor 

 
4. Kontrollarbete (egenkontroll eller sakkunnig) 
 
5. Arbetsplatsbesök 
 
6. Genomgång av byggherrens dokumentation från egenkontroll 
 
7. Beslut om kompletterande villkor till startbeskedet 
 
8. Genomgång vid slutsamråd 
 
OBS – flera av dessa aktiviteter kan aktualisera en tillsynsinsats. Detta blir fallet om BMN vid 
ett tekniskt samråd som exempel får kännedom om att byggnadsarbetena påbörjats utan 
startbesked. Byggnadsnämnden får då starta ett tillsynsärende 
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Motiv 
Den befintliga bebyggelsen på fastigheten och den tillkommande föreslagna byggnadsarea 
bedöms sammantaget inte utgöra en liten avvikelse, som kan godtas. Sammanslagen 
byggnadsarea för befintliga komplementbyggnader och föreslagen komplementbyggnad 
skulle bli 91 kvadratmeter vilket kraftigt överskrider högst tillåtna 30 kvadratmeter. Därmed 
bör ansökan avslås. 
 
Avgift 
Bygglov m.m., avslag 1 337 kronor  
Avgiften beräknas på åtgärdens bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA): 39 m² 
 
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
 
Planbestämmelser m.m. 
Fastigheten Eda  ligger inom detaljplanerat område. Detaljplanen säger bland annat att 
huvudbyggnad får ha en byggnadsarea på högst 80 kvadratmeter och att 
komplementbyggnad får ha en byggnadsarea på högst 30 kvadratmeter.  
 
Yttranden 
Ärendet har inte varit utsänt på remiss/grannehörande eftersom bygg- och miljönämnden inte 
bedömt föreslagen åtgärd som någon liten avvikelse.  
 
Bygg- och miljönämnden har skickat en avslagskommunicering till sökande, men sökande 
har inte inkommit med några synpunkter på utsänd avslagskommunicering. 
 
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga. Innan lovet vunnit laga kraft 
sker påbörjade åtgärder på egen risk.  
  
Övriga underlag för beslut 
Antal       Typ                     Inkommen 
1             Situationsplan     2020-10-23 
1             Fasadritning        2020-10-23 
2             Planritningar        2020-10-23 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
Beslutet delges med förenklad delgivning 
Sökande  
 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 

Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
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BILAGA TILL BESLUT. 

 BESVÄRSHÄNVISNING 
 
 
 
 
Hur man överklagar bygg- och miljönämndens beslut  
 
Om du inte är nöjd med bygg- och miljönämndens beslut kan du överklaga beslutet. Ditt 
överklagande kommer då att hanteras av Länsstyrelsen i Uppsala län. 
 
Var skickas eller lämnas överklagandet? 
Skrivelsen skickas eller lämnas till bygg- och miljönämnden. 
 
Postadress: Bygg- och miljönämnden 
 741 75  KNIVSTA 
Besöksadress:  Centralvägen 18  
 
Tid för överklagande 
Tiden för överklagande beror på hur du blivit delgiven beslutet.  
- Om du blir delgiven beslutet via post måste bygg- och miljönämnden ha ditt 
överklagande tillhanda inom tre veckor.  
- Är du en sakägare som blivit informerad om beslutet via Post- och inrikestidningar 
(www.poit.se) så ska överklagandet vara bygg- och miljönämnden tillhanda inom fyra 
veckor från datumet för kungörelsen.   
 
Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till  
Länsstyrelsen, om inte bygg- och miljönämnden ändrar beslutet på det sätt du har 
begärt. 
 
Hur man utformar sitt överklagande 
Ange vilket beslut du överklagar genom att hänvisa till ärendets diarienummer och 
fastighetsbeteckning. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. 
 
Underteckna överklagandet 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer dagtid. Om du 
anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.  
 
Om något är oklart kan du vända dig till bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun på  
telefonnummer 018 – 34 70 00. 
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Handläggare 
Marie Sandström 
 
 

Tjänsteskrivelse 
2021-01-08 
Reviderad 2021-01-18 

Diarienummer 
BMK 2020-000410 
 
 

 Bygg- och miljönämnden  
 

Tjänsteutlåtande förhandsbesked 
 
Fastighetsbeteckning: 
Adress:  

Brunnby 6:4 

Sökande:  Kilen 165 Strängnäs AB 
   
 Kilenvägen 3 
 645 25 Strängnäs  

 
 

Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad 
 
Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden föreslås besluta 
 
att ge negativt förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten Brunnby 6:4 
med stöd av 9 kap. 17 och 31 §§ plan- och bygglagen (PBL)  
 
att fastställa avgift enligt kommunens fastställda taxa med stöd av 12 kap. 8 § PBL. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för industribyggnad på fastigheten Brunnby 6:4, som ligger 
utanför detaljplanerat område men inom område där positivt planbesked finns. Tänkt 
verksamhet är produktion och lagerhållning av betongelement. Bygg- och miljönämnden 
anser att förhandsbeskedet bör avslås med hänvisning till att det gäller en 
industriverksamhet som bedöms ha en relativt stor påverkan på närområdet gällande 
exempelvis trafik och eftersom platsen ligger i ett område som bedöms ha ett högt 
bebyggelsetryck. Detaljplan anses därmed krävas innan förhandsbesked/bygglov kan 
beviljas.  
  
Bakgrund 
Ansökan avser förhandsbesked för industribyggnad, tänkt verksamhet är produktion och 
lagerhållning av betongelement. Föreslagen placering är inom fastigheten Brunnby 6:4, i 
närheten av områdesbestämmelserna ”Herrgårdslandskapet kring sjön Valloxen”, E4:an, 
Knivsta tätort, väg 77 och sjön Valloxen.  
 
Tänkt personalstyrka planeras till omkring 30 personer. Antal personalbilstransporter 
beräknas till omkring 80 per dag och antal godstransporter beräknas till omkring 20 per dag.  
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Motiv 
Bygg- och miljönämnden anser att ansökan bör avslås med hänvisning till detaljplankrav 
enligt 4 kap. 2 § PBL. Dels behöver utredningar göras gällande exempelvis påverkan på 
kulturmiljön, dels anses det råda högt bebyggelsetryck i området. Hur kommer området att 
utvecklas framöver öster om E4:an? Kommer där att bli både verksamheter och bostäder på 
längre sikt, även utanför område för positivt planbesked? Hur mycket kommer 
verksamheterna att bullra och var kommer vägar, infarter och rondeller att placeras för att få 
till bra logistik och samtidigt undvika buller vid eventuella framtida bostäder och negativ 
påverkan på kulturmiljön? Hur skulle föreslagen verksamhet samverka med eventuell 
framtida etablering längs E4:an? Detta är exempel på frågor som behöver utredas och 
utredningarna i detta fall görs lämpligtvis genom en detaljplan och inte via förhandsbesked. 
Sjön Valloxen med dess omgivningar öster om motorvägen har ett högt skyddsvärde och 
bygg- och miljönämnden anser att det är av stor vikt att reglering och samordning av detta 
område sker genom detaljplaneläggning. Därmed bör ansökan avslås. Detta stöds även av 
Knivsta kommuns planenhet. Bygg- och miljönämnden anser inte att sökandes synpunkter 
på förslag till beslut ändrar hur nämnden ser på ärendet.  
Avgift 
Förhandsbesked, negativt  5 534 kronor  
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
 
Planbestämmelser m.m. 
Utanför detaljplanerat område  
Strax norr om områdesbestämmelser gällande kulturmiljö 
Inom område för positivt planbesked (verksamhetsområde) 
 
Yttranden 
Planenheten skriver bland annat att föreslagen verksamhet ligger inom område för positivt 
planbesked (verksamhetsområde), men att de ändå anser att detaljplan krävs innan 
förhandsbesked/bygglov kan beviljas.  

 
Sökande har inkommit med synpunkter på utsänd avslagskommunicering. De anser bland 
annat att verksamheten inte kommer ha någon nämnvärd påverkan på omgivningen och 
meddelar att de inte skulle göra åtgärder som sedan skulle hindra utvecklingen av framtida 
verksamhetsområde intill E4:an.   
Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga. Innan lovet vunnit laga kraft 
sker påbörjade åtgärder på egen risk.  
 
  
Övriga underlag för beslut 
Antal       Typ                           Inkommen 
3             Situationsplaner       2020-09-23 
1             Situationsplan          2020-10-08 
1             Fasadritning             2020-10-08 
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
Beslutet delges med förenklad delgivning  
Sökande  
 
 

 
 
 
Emma Lundbergh  
Samhällsbyggnadschef 

 
Bilagor  
Bilaga 1 - Fastställda handlingar  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
Bilaga 3 - Yttrande från remissinstanser med synpunkter  
Bilaga 4 – Sökandens svar på förslag till beslut 
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BILAGA TILL BESLUT. 
 BESVÄRSHÄNVISNING 
 
 
 
 
Hur man överklagar bygg- och miljönämndens beslut  
 
Om du inte är nöjd med bygg- och miljönämndens beslut kan du överklaga beslutet. Ditt 
överklagande kommer då att hanteras av Länsstyrelsen i Uppsala län. 
 
Var skickas eller lämnas överklagandet? 
Skrivelsen skickas eller lämnas till bygg- och miljönämnden. 
 
Postadress: Bygg- och miljönämnden 
 741 75  KNIVSTA 
Besöksadress:  Centralvägen 18  
 
Tid för överklagande 
Tiden för överklagande beror på hur du blivit delgiven beslutet.  
- Om du blir delgiven beslutet via post måste bygg- och miljönämnden ha ditt 
överklagande tillhanda inom tre veckor.  
- Är du en sakägare som blivit informerad om beslutet via Post- och inrikestidningar 
(www.poit.se) så ska överklagandet vara bygg- och miljönämnden tillhanda inom fyra 
veckor från datumet för kungörelsen.   
 
Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till  
Länsstyrelsen, om inte bygg- och miljönämnden ändrar beslutet på det sätt du har 
begärt. 
 
Hur man utformar sitt överklagande 
Ange vilket beslut du överklagar genom att hänvisa till ärendets diarienummer och 
fastighetsbeteckning. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. 
 
Underteckna överklagandet 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer dagtid. Om du 
anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.  
 
Om något är oklart kan du vända dig till bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun på  
telefonnummer 018 – 34 70 00. 

http://www.poit.se/
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Svar på remiss från bygglov BMK 2020-410 
2020-10-27 

Remiss gällande förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad på Brunnby 6:4 

Fråga. 
1. Vilka planer/planbesked etc. är på gång i närområdet? Hur nära hamnar dessa

området som förhandsbeskedet avser?

Positivt planbesked beslutades av kommunstyrelsen 2020-04-27 för verksamhetsområde på 
Brunnby 5:1, 6:4 och 1:11. Se karta. Föreslagen åtgärd ligger inom detta område. 

Planarbetet kommer att påbörjas med en förstudie för att se över vilka förutsättningar som 
finns på platsen. Detta ska fungera som underlag när planprogram och sedan detaljplan tas 
fram för att säkra att befintliga värden inte går förlorade och att anpassning till intilliggande 
riksintresse och bebyggelse görs i erforderlig mening. Inom processen att ta fram 
detaljplaner för området ska placeringar och verksamhetstyper prövas i ett sammanhang. 

2. Anser ni att detaljplan krävs med anledning av ovanstående fråga, bebyggelsetryck
etc?

Förslaget i förhandsbeskedet är en sådan verksamhet som skulle kunna komma att prövas i
ramen för planarbetet. Föreslaget förhandsbesked ligger inom området för positivt
planbesked och som ska utredas för möjlig framtida planläggning.

Oavsett pågående planprocess är det troligt att föreslagen åtgärd skulle kunna kräva
planläggning enligt Plan- och bygglagen. Detta då åtgärden är av så stor skala med stor
omgivningspåverkan samt belägen i ett område som inte är utpekat i Översiktsplanen som
utvecklingsområde för någon slags bebyggelse.

Elin Hedström för Planenheten 
Planhandläggare 
Samhällsbyggnadskontoret 
Knivsta kommun 
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Från: Anders Solberg <Anders.Solberg@kilenkrysset.se>  

Skickat: den 22 oktober 2020 16:44 

Till: Marie Sandström <Marie.Sandstrom@knivsta.se> 

Ämne: Sv: Begäran om komplettering, Brunnby 6:4, BMK 2020-410 

Hej Marie ! 

Det var en miss från oss. Jag har reviderat bifogad fil med antal transporter och förväntat antal 

anställda. 

Jag förtydligar även detta nedan. 

Vi uppskattar att det i ett inledande skede kommer arbeta ett 30 tal personer och att dessa åker egen 

bil till arbetsplatsen. Detta genererar ca 60 transporter (ToR till och från arbetet) 

Antal bilburna gästbesök räknas till 5-10 stycken om dagen vilket genererar ca 10-20 transporter. 

Godstrafiken beräknas uppgå till ca 10 bilar om dagen vilket genererar 20 transportrörelser . 

Summa 

- 80 personbilstransporter

-20 godstransporter

Med vänlig hälsning 

Anders Solberg 

Exploateringschef 

Kilenkrysset AB 

Box 554, 645 25 Strängnäs 

Tel växel:  0152-244 00      

Tel direkt:  0152-244 07/070-7665407 

anders.solberg@kilenkrysset.se 

www.kilenkrysset.se 
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Komplettering i ärende BMK 2020-000410 (Brunnby 6:4) 
 
  

Vi har mottagit ett föreläggande om komplettering gällande ansökan om förhandsbesked för 
industri/lager inom fastigheten Brunnby 6:4 i Knivsta kommun. 

Nedan följer era frågor med våra tillhörande svar 

 

Redogör tydligare för verksamhetens art samt trafikmängder 

Den tänkta industribyggnaden skall nyttjas för tillverkning/produktion av betongelement. Byggnaden 
skall således innehålla en avdelning för armering, en smidesverkstad samt en avdelning där 
betongelement skall tillverkas/gjutas. Utöver detta kommer byggnaden även omfatta kontor, matsal, 
hygienutrymmen etc. (referensbyggnad bifogas denna skrivelse).  

 Lokaliseringen av planerad byggnad har skett med tanke på närheten till Olunda bergtäkt där 
betongen kommer hämtas. Tanken är att det skall byggas en intern väg inom Brunnby 6:4 (norrut) 
mellan bergtäkten och tänkt byggnad för att vinna ekonomiska och miljömässiga fördelar ur ett 
transportperspektiv. Väg 77 behöver då inte  belastas med betongtransporter mellan bergtäkten och 
den planerade industribyggnaden. Samtidigt vill vi att byggnaden skall ligga inom ett rimligt avstånd 
från väg 77 med anledning av de godsleveranser som måste ske till och från området utöver de 
interna transporterna. 
Utöver de interna transporterna mellan bergtäkt och planerad byggnad kommer anläggningen 
generera ca 80 personbilstransporter och 20 stycken godstransporter per dag. 
Antalet anställda beräknas till ca 30 personer i ett första skede. 
 
 

Beskrivning av buller 

Samtlig produktion/tillverkning kommer att ske inomhus. De färdiga betongelementen kommer 
däremot att lagras utomhus inom tomtytan. Verksamheten kommer inte att generera något buller 
utöver det ljud som uppstår från maskiner när färdiga betongelement skall lagras utomhus och lastas 
på transportfordon. Uppskattad yta utomhus som färdiga betongelement kommer lagras på uppgår 
till max 7 000 kvm.   
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Övrig omgivningspåverkan 
Tänkt lokalisering är vald utifrån ett respektavstånd till bostäder och badplats samt närhet till 
bergtäkt. Avstånd till närmsta bostad är ca 600 och avstånd till badplats är 680 meter. 
Omgivningspåverkan kommer i det närmsta vara obefintlig. 

        
Parkeringsplatser 
Inom tomtytan kommer det att anläggas ca 40-50 parkeringsplatsen för personbilar samt 
uppställningsplatser och rundkörning för 4 lastbilar.   
 
VA samt dagvatten 
Enligt uppgift från kommunen finns planer på att bygga kommunala va-ledningar till området och 
vidare till spakbacken. Dessa ledningar kommer enligt uppgift inte att byggas innan 2023-2024 
Därav kommer det borras efter vatten och en enskild avloppslösning i form av ett reningsverk (se 
bilaga) kommer att byggas inom tomtmarken. 
Dagvatten kommer utföras som LOD inom den egna tomten. 
 
 
För Kilen 165 AB 
 
Anders Solberg 
Exploateringschef 
Kilenkrysset AB 
Tel 0707-665407 
e-post: anders.solberg@kilenkrysset.se 
 
 
 
 
 
 
 
Bilagor 
 
 - Situationsplan med intern väg mellan täkt och planerad byggnad inritad 
-  Referensbyggnad 
-  Uppgift om enskild va-anläggning 

 
    

mailto:anders.solberg@kilenkrysset.se
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Handläggare 
Christofer Mattsson 
 
 

Tjänsteskrivelse 
2021-01-15 

Diarienummer 
LOV 2010-010187 
 
 

 Bygg- och miljönämnden  
 

 

 

 

Tjänsteutlåtande slutbevis 
 
Fastighetsbeteckning: 
Adress: 

GREDELBY 21:3 

Sökande:  Fastighetsbolaget CVH KB Kreibom Ken 
Vallgatan 3 17080 SOLNA 

   
  
   

 
 

Nybyggnad av kommunhus 
 
Förslag till beslut 
 

1. Bygg-och miljönämnden beslutar om slutbevis för nybyggnad av kommunhus. 
med stöd av 9 kap. 10§ Plan- och bygglagen (1987:10) , ÄPBL. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Slutbevis för kommunhuset saknas och utifrån beslut från KS, § 223 Dnr: KS-2020/838 har 
ett avtal om parkeringslösen beslutas för att uppfylla bygglovet och dess antal 
parkeringsplatser.  

 
Bakgrund 
Bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun beviljade den 28 september 2010, bygglov för 
nybyggnad av kommunhus på fastigheten Gredelby 21:3. Bygglovet innehöll uppgifter om att 
139st parkeringsplatser behövdes för att uppnå gällande parkeringsnorm. Vissa 
parkeringsplatser redovisades i garage i kommunhuset samt två HCP utanför norra entrén. 
Resterande platser upprättades ett upplåtelseavtal om på annan fastighet (Särsta 3:1) där 
ytterligare parkeringsplatser skulle anläggas. Dessa anlades aldrig och på platsen idag finns 
ingen möjlighet till parkering då förlängning av Centralvägen har byggts. Byggsamråd hölls 
och den 9 november 2010 utfärdades beslut om kontrollplan, enligt bestämmelserna i 9 kap. 
ÄPBL.  
 
Motiv 
Samhällsbyggnadskontoret finner att 
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Enligt 9 kap. 10 § ÄPBL ska byggnadsnämnden, när byggherren har uppfyllt sina åtaganden 
enligt kontrollplanen och byggnadsnämnden inte funnit skäl att ingripa enligt 10 kap., utfärda 
ett bevis om detta (slutbevis). 
 
Bygglovet gavs med stöd av bestämmelserna i ÄPBL. Enligt övergångsbestämmelserna till 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska äldre bestämmelser tillämpas i detta ärende.  
Enligt 9 kap. 1 § ÄPBL så ska den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, 
rivnings- eller markarbeten (byggherren) se till att arbetena utförs enligt bestämmelserna i 
denna lag och enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. 
Byggherren ska vidare se till att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning. 
 
Enligt 9 kap. 8 § ÄPBL ska vid byggsamrådet en genomgång göras av arbetenas planering, 
de åtgärder för besiktning, tillsyn och övrig kontroll som är nödvändiga för att byggnaden 
eller anläggningen skall kunna antas komma att uppfylla de krav som avses i 3 kap. och den 
samordning som behövs. Över samrådet skall föras protokoll.  
 
Enligt 9 kap. 9 § ÄPBL ska byggnadsnämnden vid byggsamrådet eller snarast möjligt 
därefter, om det inte är uppenbart obehövligt, besluta om en kontrollplan för arbetena. I 
kontrollplanen ska anges vilken kontroll som skall utföras, vilka intyg och övriga handlingar 
som ska företes för nämnden samt vilka anmälningar som skall göras till nämnden. 
Kontrollen kan utföras genom dokumenterad egenkontroll, av fristående sakkunniga eller, om 
det finns särskilda skäl, av byggnadsnämnden.  
 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att bygglovet och beslut om kontrollplan är uppfyllt och 
slutbevis därmed kan beslutas. 
 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län 
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga.  
  
Övriga underlag för beslut 
Beslut KS,  § 223 Dnr: KS-2020/838  
 
Beslutet ska skickas till 
Fastighetsägare Gredelby 21:3, Gredelin kommanditbolag 
Hyresgäst Knivsta kommun 
 
 
 

Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 

Bilagor  
Bilaga 1 - Beslut KS,  § 223 Dnr: KS-2020/838  
Bilaga 2 - Hur man överklagar  
Bilaga 3 – Beslut om bygglov § 190 
Bilaga 4 – Beslut kontrollplan 2011-01-24 
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BILAGA TILL BESLUT. 

 BESVÄRSHÄNVISNING 
 
 
 
 
Hur man överklagar bygg- och miljönämndens beslut  
 
Om du inte är nöjd med bygg- och miljönämndens beslut kan du överklaga beslutet. Ditt 
överklagande kommer då att hanteras av Länsstyrelsen i Uppsala län. 
 
Var skickas eller lämnas överklagandet? 
Skrivelsen skickas eller lämnas till bygg- och miljönämnden. 
 
Postadress: Bygg- och miljönämnden 
 741 75  KNIVSTA 
Besöksadress:  Centralvägen 18  
 
Tid för överklagande 
Tiden för överklagande beror på hur du blivit delgiven beslutet.  
- Om du blir delgiven beslutet via post måste bygg- och miljönämnden ha ditt 
överklagande tillhanda inom tre veckor.  
- Är du en sakägare som blivit informerad om beslutet via Post- och inrikestidningar 
(www.poit.se) så ska överklagandet vara bygg- och miljönämnden tillhanda inom fyra 
veckor från datumet för kungörelsen.   
 
Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till  
Länsstyrelsen, om inte bygg- och miljönämnden ändrar beslutet på det sätt du har 
begärt. 
 
Hur man utformar sitt överklagande 
Ange vilket beslut du överklagar genom att hänvisa till ärendets diarienummer och 
fastighetsbeteckning. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken 
ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. 
 
Underteckna överklagandet 
Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer dagtid. Om du 
anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.  
 
Om något är oklart kan du vända dig till bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun på  
telefonnummer 018 – 34 70 00. 
 

http://www.poit.se/


 
 

 
  Kommunstyrelsen 

 
PROTOKOLL 26 (32)  
Sammanträdesdatum  
2020-12-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 223   Dnr: KS-2020/838 

Avtal om parkeringslösen för fastigheten Gredelby 21:3  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till avtal om parkeringsköp, tilläggsavtal 2 till hyresavtal 
och tilläggsavtal 2 till optionsavtal. 

Yrkanden 
Klas Bergström (M) yrkar bifall till utskottets förslag. 
Johan Helenius (S) yrkar avslag på utskottets förslag.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla närvarande kan delta i beslutet.  
Därefter ställer ordföranden utskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Knivstas kommunhus har inte tillräckligt många parkeringsplatser för att kunna få slutbevis 
för byggnationen. Det finns 42 platser, men enligt de regler som gällde när bygglovet gavs 
krävs 139.  
Det är i praktiken inte möjligt att på den aktuella fastigheten skapa de platser som saknas, 
och i närtid inte heller någonstans i närheten av fastigheten. Därför föreslås att ett avtal om 
parkeringslösen/parkeringsköp tecknas mellan kommunen och fastighetsägaren. Ett sådant 
avtal innebär att ägaren erlägger en summa till kommunen som är avsedd att användas för 
parkeringsändamål i centrala Knivsta. Kommunen är hyresgäst till kommunhuset och har 
även ett avtal om optionsrätt att köpa fastigheten. Hyresnivån och även optionspriset 
påverkas av anskaffningskostnaden för fastigheten, där kostnaden för bl a 
parkeringsutrymmen/parkeringslösen ingår. Genom tecknande av parkeringslösenavtal 
påverkas därför hyresnivån och optionspriset.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-11-12 
Överenskommelse om parkeringsplatser 
Avtal om parkeringsköp 
Tilläggsavtal 2 (till hyresavtal) 
Tilläggsavtal 2 till Optionsavtal 
Avskrivningsplan Parkeringslösen Knivsta Kommunhus 
Beräkning av tilläggshyra samt optionspris / optionstillägg avseende parkeringsplatser, 
”Bilaga A” 
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets. 
Anders Carlqvist, exploateringschef, föredrar ärendet.  
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  Kommunstyrelsen 

 
PROTOKOLL 27 (32)  
Sammanträdesdatum  
2020-12-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Bygglovschefen 
Exploateringschefen 
Lokalförsörjningschefen 
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Bygg- och miljönämnden                 Protokoll 
                                                          2010-09-28 
 
 

§ 190  
 
Gredelby 21:3, bygglov för kommunhus 
Sökande: Fastighetsbolaget CVH KB 
2010/10187-1 
 
Beslut 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar enligt ordförandens förslag 
 
att bevilja lov med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 11 § enligt för-
valtningens tjänsteskrivelse 2010-09-15, samt 
 
att förklara denna paragraf omedelbart justerad. 
 
Ärendet 
Ordförandeförslag 2010-09-17, tjänsteskrivelse 2010-09-15 har varit utsända. 
Vid sammanträdet anmäls ändring av tjänsteskrivelsen vad avser antalet par-
keringsplatser. Den reviderade tjänsteskrivelsen lyder enligt nedan. 
 
Villkor 
Har beslut fattats om antagande av detaljplan får bygglov ges med villkor att 
planbeslutet vinner laga kraft, enligt plan- och bygglagen 8 kap § 18a. I be-
slutet om lov ska tas in en upplysning om att sökande inte har rätt att påbörja 
åtgärden innan planbeslutet har vunnit laga kraft. 
 
Motiv 
Föreslagen byggnation är förenlig med bestämmelser i gällande detaljplan. 
Kommunhuset har en utformning och färgsättning som är lämplig med hänsyn 
till stadsbilden.  
 
Fastställda handlingar 
5 ritningar och fasadbeskrivning med utvändiga kulörer 
 
Bygglovavgift   72 080 kronor 
Planavgift 212 000 kronor 
SUMMA 284 080 kronor 
 
Faktura utsändes separat. 
Bygganmälan, utstakning och kontrollmätning debiteras senare.  
 
Beskrivning 
Ansökan avser nybyggnad av kommunhus. Byggnaden kommer bland annat 
att inrymma bibliotek, kontor, café, samlingslokaler för kommun och allmän-
het. Enligt gällande parkeringsnorm behövs 139 parkeringsplatser. I kommun-
huset finns 40 parkeringsplatser i garage varav en plats för personer med 
funktionsnedsättning. I anslutning till entrén finns två parkeringsplatser för 
personer med funktionsnedsättning. Det finns även ett upplåtelseavtal för yt-
terligare 100 parkeringsplatser. 
NCC Construction Sverige AB har gjort en anmälan till bygg- och miljönämn-
den om att starta schaktarbete i förorenade massor på Gredelby 21:3. Den 23 



 

 
 
Bygg- och miljönämnden                 Protokoll 
                                                          2010-09-28 
 
 

augusti 2010 beslutade bygg- och miljönämnden på delegation att förelägga 
enligt miljöbalken angående förorenade massor. Se bilaga 1. 
 
Upplysningar  
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslu-
tats inom fem år efter beslutsdatum. 
 
Enligt detaljplanen gäller följande bestämmelser. 
Alla fasader inom 80 meter från spårmitt på trafikerat spår på ostkustbanan 
skall utföras med obrännbart material i fasad. Fasad vänd mot järnvägen skall 
anläggas med fönsterglas som reducerar värmestrålning. 
Byggnaden ska förses med en central nödavstängning av ventilationen. Luft-
intag till byggnad ska inte vara vänd mot järnvägen. 
Fasaden ska utformas med sådan bullerdämpning att bullernivån inomhus, 
från omgivningen, inte överstiger 35 dBA i arbetslokaler. 
 
Utstakning av byggnadens läge ska göras före byggstart. Beställning ska göras 
i god tid på blankett för utstakning, som finns på Knivsta kommuns webbsida:  
http://www.knivsta.se/Bygga-bo-och-miljo/Kartor-matning-GIS/Kart-och-
matverksamhet/Husutstakning.aspx   Om du önskar få blankett med post eller 
behöver mer information, kontakta Knivsta kommuns kart- och mätverksam-
het, telefon vxl 018-34 70 00. 
Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan yttrande finns från arbetstagarorgani-
sation. 
Byggsamråd skall hållas i god tid innan arbetet påbörjas. Byggherren ombeds 
att kontakta handläggande byggnadsingenjör för överenskommelse om lämp-
lig tidpunkt för byggsamrådet. 
Kvalitetsansvarig K skall anmälas av byggherren. 
Kontrollplan skall byggherren lämna förslag till. 
Brandskyddsdokumentation skall redovisas före byggsamrådet. 
Kontrollmätning av byggnadens läge ska göras innan färdigställandet. Beställ-
ning ska göras i god tid på blankett för kontrollmätning, som finns på Knivsta 
kommuns webbsida:  http://www.knivsta.se/Bygga-bo-och-miljo/Kartor-mat-
ning-GIS/Kart-och-matverksamhet/Kontrollmatning.aspx  Om du önskar få 
blankett med post eller behöver mer information, kontakta Knivsta kommuns 
kart- och mätverksamhet, telefon vxl 018-34 70 00. 
Då arbetet slutförts anmäls detta till Knivsta kommun, Bygg & Miljö. 
 
Redovisas i samband med bygganmälan/byggsamråd   
Teknisk beskrivning 
Geoteknisk undersökning 
VA-ledningar i mark 
VVS-installation 
Planlösning/Brandcellsindelning 
Energibalansberäkning 
Tillgänglighet 
 
Handläggande byggnadsingenjör är Klas Johansson, telefon 018-34 70 16. 
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Bilaga (bifogas inte till protokollet) 
Beslut föreläggande enligt miljöbalken 2010-08-23 
 
Kopia av beslut 
Sökande 
Akten 
Ekonomi 
 
_______ 
 
 
 
Ovanstående paragraf förklaras omedelbart justerad 
 
 
 
 
Boo Östberg C)             Björn Enskär (S)               Britt Dahlqvist 
Ordförande                   justeringsperson               sekreterare 



 

 
 

 

Telefon:  018-34 70 00 Fax: 018-38 07 12 Postgiro: 25 17 37-3  Postadress : 741 75 Knivsta    Besöksadress:  Ängbyvägen 8 
e-post:  knivsta@knivsta.se    Internet : www.knivsta.se 

beslut kplan     

 Datum Diarienummer 
 2011-01-24 2010/10187-1 
 
 

 Nilsson Urban 
 Tengbomgruppen AB 
 Box 936 
 751 09 UPPSALA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Översänder härmed kopia på beslut om kontrollplan, byggfelsförsäkring, färdigställande-
skydd, kvalitetsansvarig och byggsamrådsprotokoll. 
 
 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Klas Johansson 
Knivsta kommun, Bygg & Miljö
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 Datum Diarienummer 
 2011-01-24 2010/10187-1 
 

 Fastighetsbolaget CVH KB 
 Kreibom Ken  
 Vallgatan 3 
 170 80 SOLNA 
 
 
 
Fastighetsbeteckning/adress:  GREDELBY 21:3    

Ärendet avser:  Nybyggnad av kommunhus. 
 
 
Beslut om kontrollplan 
Bygg- och miljönämnden beslutar enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 9 § att byggherrens 
/ sökandens kontrollplan daterad 2010-11-10 ska gälla för arbetet.  
 
Beslut om byggfelsförsäkring 
Bygg- och miljönämnden beslutar enligt lagen om byggfelsförsäkring 1 b § att byggfelsför-
säkring inte behöver tecknas för projektet. 
 
Beslut om färdigställandeskydd 
Bygg- och miljönämnden beslutar enligt lagen om byggfelsförsäkring 14 § att färdigställande-
skydd inte behöver tecknas för projektet. 
 
 
Enligt delegation för bygg- och miljönämnden 
2010-11-09 
 
 
 
Klas Johansson 
Byggnadsinspektör 
 
 
 
Motiv. 
Med anledning av den beräknade kostnaden för projektet, näringsidkarens åtagande, försäk-
ringspremier samt premier för färdigställandeskyddet, beslutar bygg och miljönämnden enligt 
ovan. 
 
Beslutet upphör att gälla om byggnadsarbetet inte påbörjats inom två år från dagen för byg-
ganmälan. Tillhörande bygglov upphör att gälla om medgiven åtgärd inte har påbörjats inom 
två år och avslutats inom fem år från dagen för beslut om lov. 
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Kvalitetsansvarig 
Namn: Nilsson Urban 
  
Behörighet: Riksbehörig K 
 
Föreskrifter beträffande kontroll 
Kontrollen skall utföras i enlighet med den av byggherren / sökande upprättade kontrollplanen. 
 
Följande anmälningar ska göras till Knivsta kommun, Bygg & Miljö 

• Då samtliga åtgärder enligt kontrollplanen är färdigställda. 
Kvalitetsansvarig gör anmälningar och lämnar in handlingar samt verifierar utförd egenkontroll i 
omfattning enligt beslutad kontrollplan. 
 
Handlingar som ska inlämnas  

• Konstruktionsritningar grund samt bygg 
• VVS-ritningar 
• Ventilationsritningar 
• Geoteknisk undersökning 
• Pålprotokoll  

 
Handlingar som ska inlämnas innan byggnaden / anläggningen tas i bruk 

• Verifikation av att byggherren / sökande uppfyllt sina åtaganden enligt kontrollplan. 
 
Sakkunnighetsintyg enligt PBL avseende:  
• Sotintyg om erfodras 
• Kontrollmätning av byggandens läge 
• Ovk-protokoll 
• Luftflödesprotokoll/ sakkunnig ventilation 
• Sakkunnighetsintyg att ljudmätning uppfyller gällande krav 
• Brandskyddsdokumentation och färdig byggnad verifieras av sakkunnig 
• Sakkunnighetsintyg om utförd grund och byggkonstruktion 
• VA-installation 
• Tillgänglighet (sakkunnig) 
• Barnsäkerhet ( kvalitetsansvarig) 
• Annläggarintyg hissar och övrig maskinell utrustning 
• Sprinklersystem 

 
 
 
Kopia av beslut 
Kvalitetsansvarig 
Akten 
 
 
 
Besvärshänvisning 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Uppsala län. Besvärshandlingen skickas till bygg- och miljönämnden och skall ha inkommit inom tre 
veckor från den dag då Ni tagit del av detta beslut. 
Har Ert överklagande kommit in i rätt tid vidarebefordras handlingarna till länsstyrelsen om inte bygg- och miljönämnden / beslutsfattaren själv 
ändrar beslutet på det sätt Ni begärt. 



 
 

 

Telefon:  018-34 70 00 Fax: 018-38 07 12 Postgiro: 25 17 37-3  Postadress : 741 75 Knivsta    Besöksadress:  Ängbyvägen 8 
e-post:  knivsta@knivsta.se    Internet : www.knivsta.se 

                                                                                                                                                                                   

 
DEBITERINGSBLAD BYGGANMÄLAN / RIVNINGSANMÄLAN  
Inkom:   
2010-07-01 

Beslutsdatum: 
2010-11-09 

§  Diarienummer:  
2010/10187-1 

Fastighetsbeteckning/adress: 
GREDELBY 21:3    

Församling: 
Knivsta 01 

Uppgifter om sökande: Person/org.nummer: 
Fastighetsbolaget CVH KB 969724-6529 
Kreibom Ken 
Vallgatan 3 Tel bostad: Tel arbete: 
170 80 SOLNA   08-58552645 
Ärendet avser: Nybyggnad av kommunhus. Ärendekod:  

BL 422 
Handläggande byggnadsingenjör: 
Klas Johansson 

Handläggande arkitekt:  
Menna Hagstroem 

 

ANMÄLNINGSFAKTOR (AF)
Administration  (inklusive arkivering) 4 2 4 16 960 kr
Bygganmälan och eller riningsanmälan 4 2 4 16 960 kr

Samråd och kontrollplan
8 8 33 920 kr
4 4 0 kr
4 4

4.rivningsplan och godkännande 6 4 0 kr

min 1h
3 3 12 720 kr
5 0 kr

Summa Anmälningsfaktor (AF) = 19 Bygganm/Rivningsanm.avg.= 80 560 kr
Nybyggnadskarta=

G= 53 Utstakning=
OF= 80 tim.deb.

1
N2= 1

BYGGANMÄLAN DEBITERAT Summa= 80 560 kr

Objektfaktor
Grundbelopp

Justeringsfaktor

Enkla 
åtg.

Ny 
byggn.

Godkännande av Kvalitetsansvarig (ej 
riksbehörig) 3 1

0 kr

1. Byggsamråd och beslut om KP
2. Byggsamråd utan KP
3. Beslut om KP

5. byggsamråd och kontrollplan med eget 
kontrollsystem

Slutbevis
avslut utan slutbevis

6
6. Extra samråd. Faktor per 
samrådstillfälle+eventuella ändringar i KP 3+1 0 kr
7. Telefonsamråd+protokoll

 
 
 
 
LÄMNAT TILL FAKTURERING AV_________KLAS 2011-01-
24_________________________________ 
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Handläggare 
Magnus Malmström 
Miljöinspektör 

Tjänsteskrivelse 
2021-01-07 

Diarienummer 
MI.2020.390 

   
 

Bygg- och miljönämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad på fastigheten 
Nor  i Knivsta kommun  
 
Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beviljar dispens till tillbyggnad med en yta om maximalt 102 
kvm på fastigheten Nor  enligt bilaga 1 och bilaga 2, med stöd av Miljöbalken 7 
kap, 17 § punkt 1 och 2 
 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren sökte den 5 november 2020 dispens från strandskydd för tillbyggnad av 
befintligt bostadshus. Dispensansökan avser en nybyggnation om 102 kvadratmeter i två 
plan. Inom området gäller strandskydd om 100 meter. Området omfattas inte av riksintresse 
för naturvård och friluftsliv, samt Natura 2000 eller några nationella skyddsformer. Inspektion 
tillsammans med fastighetsägaren utfördes den 26 november 2020. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-07 
Bilaga 1 - Ritningar med underlag till sökt åtgärd 2020-11-05 
Bilaga 2 – Tomtplatsavgränsning 
Bilaga 3 - Översiktskarta 2021-01-07 
Bilaga 4 - Flygfoto från 1974 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer

Magnus Malmström Datum MI.2020.550

Miljöinspektör 2021-01-07

Bygg- och miljönämnden

Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad på fastigheten Nor i
Knivsta kommun
MI.2020.550

Förslag till beslut
1. Bygg- och miljönämnden beviljar dispens till tillbyggnad med en yta om maximalt 102 kvm på
fastigheten Nor 25:1 enligt bilaga 1 och bilaga 2, med stöd av Miljöbalken 7 kap, 17 § punkt 1
och 2

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

Sammanfattning

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

Lagstöd för beslutet

Miljöbalken 7 kap, 13-18 §.

Bakgrund
Fastighetsägaren har den 5 november 2020 sökt dispens från strandskydd för nybyggnation av
en tillbyggnad intill befintligt bostadshus. Efter inspektion den 26 november samt samråd med
sökande omfattas dispensansökan av följande åtgärd;

1. Tillbyggnad om 102 kvadratmeter i två våningsplan till befintligt bostadshus

Bedömning

Till bedömningen har miljöenheten kontrollerat tidigare tomtplatsavgränsning, fasadritningar och
andra dokument som underlag till bedömningen. Även kontroll av nationella skyddsområden etc.
och flygbilder har utförts.

1. Planerad tillbyggnad ligger inom tomtplatsavgränsning. Enligt inkommen situationsplan och
ritningar den 5 november 2020 (bilaga 1) finns det fönster på planerad tillbyggnad som vetter ut
mot Valloxen och område där allmänheten ska ges fri rörlighet. Med tanke på omgivningen och
tillbyggnadens placering intill huvudbyggnaden, bedömer bygg- och miljönämnden att planerad
tillbyggnad i sin helhet inte är privatiserande och påverkar inte allmänhetens fria och rörliga
friluftsliv ytterligare. Livsvillkoren för djur- och växtlivet kommer inte att förändras väsentligt, av
uterummet och i samband med byggnationen.
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Tomtplatsavgränsning
Den tillbyggnad som strandskyddsdispens söks för, ligger innanför befintlig
tomtplatsavgränsning. Ingen ny tomtplatsavgränsning behöver därför göras.

Information om avgift

Avgiften för handläggning för beslut om dispens från strandskydd är 11 311 kr. Med
handläggning menas beredning av ärendet, granskningar av ritningar, dokument, fotografier och
flygfoto, inspektioner, utformning av skrivelse, samt överläggningar och sammanträden som kan
hänföras till ärendet.

Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.

Upplysningar
Dispens från strandskydd upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har
påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann
laga kraft.

Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen
ta ställning till om de ska överpröva beslutet. Sökande bör avvakta utgången tid för
överprövning samt eventuellt beslut om bygglov innan åtgärder påbörjas.

Länsstyrelsen ska upphäva dispensbeslutet, om det inte finns förutsättningar för dispens.
Beslutet kan inte överklagas.

Strandskyddsdispens innebär endast dispens från bestämmelse om strandskydd enligt
miljöbalken. Fråga om bygglov avgörs i separat ärende och bedöms utifrån plan- och
bygglagen.

Nämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen enligt bifogad besvärshänvisning.

Underlag för beslut:
Tjänsteutlåtande 2021-01-07
Bilaga 1-4

Bilagor:
Bilaga 1 - Ritningar med underlag till sökt åtgärd 2020-11-05
Bilaga 2 - Tomtplatsavgränsning
Bilaga 3 - Översiktskarta 2021-01-07
Bilaga 4 - Flygfoto från 1974
Hur man överklagar

Beslutet ska expedieras till:

Akten

Länsstyrelsen i Uppsala län

Sökande

Lantmäteriet, efter länsstyrelsens bedömning

Emma Lundbergh
Samhällsbyggnadschef
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BILAGA TILL BESLUT.

BESVÄRSHÄNVISNING

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen i Uppsala län, men
det ska sändas till Bygg- och miljönämnden, Knivsta kommun, 741 75 Knivsta.

Ange vilket beslut som överklagas genom att ange diarienummer eller beskriv i korthet vad
beslutet handlar om. Tala också om vilken ändring som önskas.

Överklagandet bör vara underskrivet med namnteckning. Namn, postadress samt person-
/organisationsnummer på den som överklagar bör också anges.

Bygg- och miljönämnden måste ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag du
fick del av beslutet.

Bygg- och miljönämnden sänder överklagandet vidare till länsstyrelsen för prövning.

Mer information

Kontakta Bygg- och miljönämnden, tel. 018-34 70 00, eller ovanstående handläggare.
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Handläggare 
Emiliano Santos 
Miljöinspektör 

Tjänsteskrivelse 
2021-01-18 

Diarienummer 
BMN-2021/14 

   
 

Bygg- och miljönämnden 

Anmälan om återvinningsanläggning på fastigheten Hjälmsta 3:3 i 
Knivsta kommun, MI.2020.146 
 
Förslag till beslut 
Bygg-och miljönämnden beslutar att, med stöd av §24 Förordningen om miljöfarlig 
verksamhet (1998:899), överlämna anmälan till länsstyrelsen för prövning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Östuna V & ÅV AB har anmält till bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun en miljöfarlig 
verksamhet bestående av anläggning för återvinning av avfall på fastigheten Hjälmsta 3:3. 
Östuna V & ÅV AB avser även att söka tillstånd att, på nämnda fastighet och på fastigheten 
Husby Åby 1:5, etablera en schaktmassedeponi för icke-farligt avfall. Verksamheten kommer 
även att innefatta markavvattning, omdragning av vattendrag samt höjning av vattennivån 
samt brytning av torv. Tillstånd för dessa sistnämnda verksamheter söks hos länsstyrelsen. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-07 
Verksamhetsbeskrivning 2020-03-04 
Situationsplan 2020-03-04 
Komplettering 2020-07-01 
Yttrande 2020-08-13 
Skrivelse 2020-08-13 
E-post 2020-09-29 
Yttrande från sökande 2020-12-21 
Yttrande från park- och naturenheten 2021-01-18 
 
 

 



Ärendeinformation

Kommentar 1

Diarieplan

Hjälmsta avfallsåtervinning

Gabriel Winter

Anmälan

HJÄLMSTA 3:3

499-19 Anmälan om miljöfarlig verksamhet

03.1 KommuniceringSkede

Delegation

Akt hos

Kommentar 2

Status

Objekt

Fastighet

Handläggare

Ärendemening

Pågående

Fastighet

Knivsta7419530051644

Hjälmsta 23HJÄLMSTA 3:3

Initierare

Fakturamottagare
Knivsta741 94Spakbacken 17Östuna T & ÅV AB

Företags adress
Knivsta741 94Spakbacken 17Östuna T & ÅV AB

Kontaktperson
Erik Mörk

2021-01-18MI.2020.146
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer

Emiliano Santos 2021-01-18 MI.2020.146

Miljöinspektör

Bygg- och miljönämnden

Anmälan om återvinningsanläggning på fastigheten Hjälmsta 3:3 i
Knivsta kommun

Förslag till beslut

Bygg-och miljönämnden beslutar att, med stöd av §24 Förordningen om miljöfarlig
verksamhet (1998:899), överlämna anmälan till länsstyrelsen för prövning.

Sammanfattning

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

Bakgrund

Östuna V & ÅV AB inkom den 2020-03-04 med en anmälan om miljöfarlig verksamhet
bestående av anläggning för återvinning av avfall på Hjälmsta 3:3. Återvinningen avser
200 000 årston schakt- och rivningsmassor som återvinns genom krossning/sortering
av jord, sten, asfalt, betong, armeringsjärn, klinker, tegel och entreprenadberg.
Sortering och återvinning kommer även att innefatta trä och byggavfall. Verksamheten
omfattas av verksamhetskod 90.110 C, 10.50 C samt 20.40 C enligt
Miljöprövningsförordning 2013:251.

På rubricerad fastighet samt Husby-Åby 1:5 avser även den sökande att söka tillstånd
för deponi av icke farligt avfall (90.290-i A). Verksamheten kommer även att inkludera
täkt av torv (10.20 B) och lagring av avfall och återvunnet material (90.30 B och 90.50
B). Då verksamheten innefattar markavvattning, omdragning av vattendrag samt
höjning av vattennivån inom ett kompensationsområde innefattar verksamheten även
vattenverksamhet enligt 11 kap. Miljöbalken (1998:808).

Den planerade verksamheten beräknas omfatta en årlig maximal hantering av 600 000
ton avfallsmassor i form av schakt- och rivningsmassor, fördelade på massor för
deponering och/eller återvinning. Totalt kommer deponeringen i verksamheten omfatta
ca 7 miljoner ton deponimassor under hela verksamhetstiden. Verksamhetstiden för
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anläggningen blir beroende på tillgången av massor och hur stor del av de inkörda
massorna som efter sortering kan återanvändas. Bolaget kommer att ansöka tillstånd
för 30 års drift.

En naturvärdesinventering som den sökande lät göra visar att områdets värdefullaste
miljöer utgörs av de myrmarker som bildats i låglänta delar, varav ett av dessa anses ha
en betydande storlek (ca 7 ha). Dessa myrar är belägna i svackor mellan topografiska
höjder och förses därmed inte bara med regnvatten, utan även med vatten från
omgivande sluttningar och ovanförliggande våtmarker. Detta innebär att de tillförs
mineraler och näringsämnen från omgivande mark och därmed har karaktären av kärr,
snarare än mossar. Då de dessutom har en betydande trädtäckning klassificeras
samtliga myrar som kärrsumpskogar, men uppvisar inte de biotopskvaliteter som krävs
för att föras till Natura 2000- naturtypen ”Skogbevuxen myr”. Omgivande skog är
mestadels präglad av avverkning och saknar särskilda naturvärden. Undantaget är
enstaka naturvärdeselement inom omgivande skogsområden i form av äldre träd,
lodytor samt död ved. Ingen del av området hyser dock några högre naturvärden, vilket
medför att varken området som helhet eller enskilda delområden har särskild betydelse
för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå.

Under inventeringsarbetet noterades 3 signalarter, däribland arten orkidén jungfru Marie
nycklar (Dactylorhiza maculata) som även kategoriseras som Livskraftig (LC) i
Rödlistan (ny utgåva 2020). Observationen omfattar enbart ett enstaka exemplar.
Naturvärdesbedömningen resulterade i att 5 delområden bedömdes hysa påtagliga
naturvärden (klass 3) och 8 områden vissa naturvärden (klass 4), medan övriga 19
områden inte tillförs någon naturvärdesklass.

Naturvärdesinventeringen noterar att myrarna befinner sig i olika stadier av uttorkning.
Denna utveckling kan innebära att myrarna förlora sin våtmarkskaraktär inom en relativt
nära framtid, vilket medför att deras naturvärde som livsmiljö för fuktgynnade
organismer kommer att minska för att på sikt försvinna helt.

Ett förslag till beslut skickades till sökanden och kontaktpersonen 2020-12-14 med
möjlighet till yttrande. Synpunkter inkom 2020-12-21.

Yttranden

I brev inkommet den 2020-08-13 uttrycker Uppsalas Ornitologiska Förenings att det
saknas information om områdets fågelbestånd för att fastslå dess värde för känsliga
arter. Föreningen menar att även om området har pekats ut som ekologiskt känsligt
måste denna bedömning kompletteras med områdets roll i ett större ekologiskt
sammanhang med en sammanhängande hydrologi. Föreningen anser att en
fågelinventering måste göras över området och dess omgivningar för att med säkerhet
veta vilka arter som finns.

En skrivelse har även lämnats in 2020-09-29 undertecknad av närboenden som ställer
sig positiva till den föreslagna verksamheten.
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Sökanden har genom Erik Mörk från Svensk Ekologikonsult AB inkommit med
synpunkter på förslaget 2020-12-21. Sökanden anser att ärendet borde kunna hanteras
av kommunen och motsätter sig att ärendet remitteras till länsstyrelsen. Sökanden
anser att det inte finns några synergieffter att ta hänsyn till och att den anmälda
verksamheten kommer att bli en del av den tillståndsgivnam den beviljas. Sökanden
anser även den anmälda verksamheten bör prövas som en fristående verksamhet som
kommer att upphöras om tillstånd för deponi beviljas.

Park- och naturenheten i Knivsta kommun har fått möjlighet att lämna in yttrande och
ett skriftligt yttrande inkom 2021-01-18. Där lyfter park- och natur att den pågående
markanvändningen på berörda fastigheter är skogsbruk, vilket innebär stora ingrepp i
naturmiljön, men inte samma permanenta förändring som den planerade verksamheten
innebär. En analys av sumpskogarnas värde på landskapsnivå och över tid, är
nödvändig för att avgöra platsens lämplighet för en annan markanvändning än den
pågående. Samt att i den av Samhällsutvecklingsnämndens antagna
Grönstrukturplanen (2016) är sumpskogarna utpekade som att ha högt skyddsvärde,
vilket innebär att stora försiktighetsmått och åtgärder bör tas för att bibehålla värdet.

Bedömning

Av verksamheterna som den sökande avser att bedriva är anläggningen för återvinning
av avfall den som sannolikt kommer att orsaka minst miljöpåverkan. Övriga
verksamheter (deponi, torvbrytning och vattenverksamhet) kommer att innebära ett
större ingrepp i naturen och till följd en större påverkan på den lokala och regionala
miljön.

För att korrekt uppskatta den totala inverkan av samtliga verksamheter kan inte dessa
bedömas separat. Var och en av verksamheterna bidrar med en individuell påverkan på
omgivningen, men den totala påverkan kan inte enbart reduceras till en addition av
effekterna. En enkel addition fångar inte upp de synergier och förstärkningseffekter som
utsläpp från dessa verksamheter kan ge upphov till.

Bedömningen av denna potentiella påverkan kan dessutom inte begränsas till
fastigheten Hjälmsta 3:3, utan måste ses i ett större sammanhang. Våtmarkerna bildar
ett hydrologiskt nätverk som är väsentligt för djur- och växtliv, både ur ett lokalt och
regionalt perspektiv. Utsläpp från etableringen kan dessutom komma att påverka status
på vattenförekomster utanför Knivsta kommun.

Prövningen blir ofullständig om inte samtliga verksamheter som kommer att verka på
området tas i beaktande. I denna samlade bedömning bör anläggningen för återvinning
av avfall som anmäldes till kommunen ingå. Det är av ovanmända skäl och med stöd i
§24 förordningen om miljöfarlig verksamhet som ärendet överlämnas till länsstyrelsen
för prövning.
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Information om avgift

Ett separat beslut kommer att skickas ut om avgift för handläggning i ärendet. Med
handläggning menas beredning av ärendet, besiktningar och inspektioner, utformning
av skrivelse, samt överläggningar och sammanträden som kan hänföras till ärendet.

Avgiften tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.

Upplysningar

Bygg- och miljönämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Uppsala län, se
bifogad besvärshänvisning.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2021-01-18

Verksamhetsbeskrivning 2020-03-04

Situationsplan 2020-03-04

Komplettering 2020-07-01

Yttrande 2020-08-13

Skrivelse 2020-08-13

E-post 2020-09-29

Yttrande från sökande 2020-12-21

Yttrande från park- och natur 2021-01-18

Beslutet ska expedieras till:

Akten

Länsstyrelsen i Uppsala län, miljöprövningsdelegationen

Sökande, Svante Smeds

Kontaktperson, Erik Mörk

Emma Lundbergh

Samhällsbyggnadschef
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BILAGA TILL BESLUT.

BESVÄRSHÄNVISNING

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen i Uppsala län, men
det ska sändas till Bygg- och miljönämnden, Knivsta kommun, 741 75 Knivsta.

Ange vilket beslut som överklagas genom att ange diarienummer eller beskriv i korthet vad
beslutet handlar om. Tala också om vilken ändring som önskas.

Överklagandet bör vara underskrivet med namnteckning. Namn, postadress samt person-
/organisationsnummer på den som överklagar bör också anges.

Bygg- och miljönämnden måste ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag du
fick del av beslutet.

Bygg- och miljönämnden sänder överklagandet vidare till länsstyrelsen för prövning.

Mer information

Kontakta Bygg- och miljönämnden, tel. 018-34 70 00, eller ovanstående handläggare.
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Bilaga 1 till anmälan om miljöfarlig verksamhet 

Ärende och verksamhetsbeskrivning för anmälan om 
återvinning på fastigheten Hjälmsta 3:3, Knivsta 
kommun 
 

 

Ärendet 
Föreliggande anmälan avser återvinning av avfall på rubricerad fastighet. 

Återvinningen avser 200 000 årston schakt- och rivningsmassor som återvinns genom 

krossning/sortering av jord, sten, asfalt, betong, armeringsjärn, klinker, tegel och entreprenadberg. 

Sortering och återvinning kommer även att innefatta trä och byggavfall. 

Verksamheten omfattas av verksamhetskod 90.110 C, 10.50 C samt 20.40 C enligt 

Miljöprövningsförordning 2013:251. 
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Administrativa uppgifter 
Fastighetsbeteckning:  Hjälmsta 3:3 

Koordinater:    N 6631330/E 670340, Sweref 99 TM 

Huvudman:   Östuna T & ÅV AB, 559105–8390 

  Spakbacken 17 

  741 94 Knivsta 

Kontaktperson: Svante Smeds   Tfn: 070-6665669 

E-post:  svante.smeds@hotmail.com 

Tillsynsmyndighet: Knivsta kommun 

 

Ombud:  Svensk Ekologikonsult AB 

Kontaktperson: Erik Mörk  Tfn: 073-9820115, erik@svenskekologi.se 

 

Markägare:  

Tomas Pettersson  Tel: 070-2073805 

Hjälmsta 25 

74195 Knivsta
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Bakgrund och syfte 
Då det finns ett stort behov av avfallsanläggningar i regionen avser sökanden på längre sikt etablera 

en avfallsanläggning som innefattar både deponi samt återvinningsverksamhet. Framtida ansökan 

om deponiverksamhet kommer lämnas in till Mark- och Miljödomstolen för tillståndsprövning. 

Ansökan och tillståndsprövning av deponiverksamheten är dock en process som tar relativt lång tid, 

varför sökanden nu anmäler återvinningsverksamhet på platsen som man avser att bedriva till dess 

att framtida tillstånd om deponi och återvinning beviljats av domstolen.  

Platsens lokalisering gör att den ligger strategiskt lokaliserad, nära planerade tillväxtområden i 

Knivsta och Alsike, men även inom avsättningsområdet för Almunge, Uppsala samt Stockholms norra 

förorter. Avfallsanläggningen kommer innefatta återvinning av en rad materialslag. Detta gör att de 

som nyttjar anläggningen kan lämna olika typer av avfall och sedan få med sig återvunna produkter 

tillbaka, i de fall det är logistiskt genomförbart. 

 

Platsen 
I Knivsta kommuns nya översiktsplan anges att störande verksamheter inte skall lokaliseras i 

närheten av bostadsområden. Vidare anger planen att mark längs väg 273 kan erbjuda intressanta 

alternativ till lokalisering för företag. Detta gäller särskilt företag inom frakt och transportsektorn. 

Husby- Långhundra anges som ett utvecklingsområde för verksamheter, vilket är det enda område 

tillsammans med området söder om Nor som explicit pekas ut för detta syfte.  

Fastigheten Hjälmsta 3:3 är uppdelad på 4 olika delområden. Den aktuella delen av fastigheten har 

en total yta av 43 ha, varav det planerade verksamhetsområdet innefattar en mindre del (ca 14 ha).  

Det planerade verksamhetsområdet utgörs av skogsmark som regelbundet avverkas inom ramen för 

det skogsbruk som bedrivs på platsen. Området och omkringliggande mark hyser inga särskilda 

intressen för friluftslivet eller dokumenterade naturvärden i form av skyddsvärd natur eller hotade 

arter.  

Inom det föreslagna verksamhetsområdet förekommer inga rapporterade fornlämningar.  

Närområdet kring platsen är glesbebyggt och närmaste bebyggelse återfinns längs väg 273, ca 250 

meter söder om det föreslagna verksamhetsområdet på fastigheten Husby-Åby 13:1, och 800 meter 

norr om området på andra sidan om vägen vid fastigheten Vackerberga 3:7.  

I direkt anslutning till områdets östra del löper väg 273 i nord-sydlig riktning. Denna utgör en relativt 

tungt trafikerad landsväg med en genomsnittlig daglig trafikbelastning om ca 2 200 fordon, varav ca 

200 utgörs av tung trafik. 

Området berör inga riksintressen för natur-, kultur, geologi- eller friluftsliv.  

Det förekommer inga klassificerade yt- eller grundvattenförekomster i närheten av verksamheten. 

Närmsta statusklassade vattenförekomst utgörs av an bäck ca 3,5 km väster om verksamheten som 

mynnar i Långsjön vid Almunge. Detta vattendrag är dock beläget i ett annat avrinningsområde. 
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Vattendraget har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status (VISS). Enligt gällande 

miljökvalitetsnorm (MKN) skall vattenförekomsten uppnå god ekologisk status till 2027. 

Närmsta nedströms liggande klassificerade vattenförekomst utgörs av Sävjaån som i dagsläget har 

måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Enligt gällande miljökvalitetsnorm (MKN) 

skall vattenförekomsten uppnå god ekologisk status till 2027 (VISS).  Sävjaån ligger dock >7 km norr 

om verksamhetsområdet, vilket gör att vattnet passerar en rad mindre vattendrag och våtmarker 

innan det slutligen når Sävjaån.   

Att dessa vattendrag inte uppnår god ekologisk eller kemisk status beror på betydande påverkan från 

framförallt jordbruk samt urban markanvändning. 

Närmsta klassificerade grundvattenförekomst utgörs av Stockholmsåsen-Åslunda som ligger ca 8 km 

sydväst om verksamhetsområdet. Denna grundvattenförekomst bedöms ha god kemisk och 

kvantitativ status. Då denna grundvattenförekomst ligger så pass långt bort, i ett annat 

avrinningsområde, bedöms den inte vara kopplad till verksamhetsområdet. 

 

Beskrivning av den planerade verksamheten 
Verksamheten kommer innefatta återvinningsverksamhet inom fastigheten Hjälmsta 3:3. 

Verksamhetsområdet har en areal om ca 14 ha, varav ca 5 ha kommer utgöras av hårdgjorda 

verksamhetsytor för återvinning (se karta 1 nedan samt situationsplan i bilaga).  

 
Karta 1. Schematisk översikt av föreslagen verksamhet.  
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Återvinningsverksamheten kommer omfatta en maximal hantering av 200 000 ton 

återvinningsmassor/år. Denna återvinning innefattar sortering och förädling av jord, sten, asfalt, 

betong, tegel och entreprenadberg för byggnadsändamål. En betydande del av detta material 

förväntas användas till jordtillverkning. I övrigt är det framförallt olika krossprodukter och utsorterat 

material som kommer lämna anläggningen. Verksamheten kommer även att innefatta flisning av t.ex. 

stubbar, rötter och andra avverkningsrester. Omfattningen av denna flisning kommer framförallt att 

bli beroende av hur mycket rester som blir kvar efter det att skogen inom verksamhetsområdet 

avverkats, men även inkommande trämaterial kan komma att flisas inom området. 

Återvinningsverksamheten kommer omfatta följande avfallskategorier (Avfallsförordning 2011:927): 

Avfallskod    Materialslag    Slutdestination   

17 02 01   Trä    Förbränning   

17 01 01   Betong  Anläggning/bygg  

17 03 02   Bitumenblandningar  Anläggning/bygg  

17 01 02   Tegel  Anläggning/bygg  

17 05 04   Jord och sten Anläggning/bygg 

17 01 03 Klinker och keramik Anläggning/bygg 
 

Arbetstider 

Generellt kommer normal helgfri dagarbetstid att gälla dvs. ca 0600- 1700. Beroende på marknadsläget 

kan andra tider bli aktuella, förutsatt att de inte medför överskridande av gällande bullerriktvärden 

vid omkringliggande bebyggelse. Under sådana perioder då de generella arbetstiderna utökas kan 

intransport av massor fortgå fram till kl. 2200. Andra arbetsmoment, såsom t.ex. sortering kommer 

inte heller under dessa perioder pågå efter kl. 1700. Krossning kommer endast ske kampanjvis och för 

att minimera störning för närboende kommer den inte att bedrivas under perioden maj t.o.m. 

augusti. Även flisning kommer ske i kampanjer, vartefter en tillräcklig mängd trärester ansamlats. 

Verksamhetsområdet kommer förses med bom som hålls låst under tider då verksamhet inte bedrivs 

på platsen. 
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Transporter 

Intransporter av massor och uttransporter av bearbetade produkter kommer att ske via väg 273, och 

därifrån huvudsakligen (uppskattningsvis 90%) söderut till väg 77 (se karta 2 nedan).   

 
Karta 2. Verksamhetsområdets lokalisering samt den huvudsakliga transportvägen.  

Antalet transporter och transportintensiteten per dygn blir beroende av produktionstakt och 

efterfrågan. Vid den maximala driftsomfattningen med sammanlagd årlig införsel av 200 000 ton 

återvinningsmassor blir antalet transportrörelser ca 45 stycken/dag, baserat på 250 arbetsdagar och 

en medellast på 35 ton/bil. Dessa transporter beräknas medföra en ökning om ca 20 % av de tunga 

transporterna och ca 2 % av det totala antalet transporter som trafikerar väg 273. På väg 77 utgör 

transporterna ca 10 % av de tunga transporterna och ca 1 % av det totala antalet transporter. 

Återvunna massor kommer huvudsakligen transporteras ut från området med returlass, och 

förväntas därmed inte påverka det totala antalet transporter i någon större utsträckning.  

 

Kontroll av avfallet 

Avfall som hanteras inom verksamheten ska vara karakteriserat redan på den plats där avfallet 

produceras. Föreskrifterna kungör att avfallsproducenten ska se till att den grundläggande 

karakteriseringen görs och att uppgifterna i dokumentationen är korrekta. 

Allt avfall som anländer registreras vid en vågstation och besiktigas okulärt avseende föroreningar 

som organiskt material och främmande ämnen i schaktmassorna, såsom t.ex. rördelar, markduk mm. 

Asfalten kontrolleras vara ren från stenkolstjära genom analys av PAH:er eller sprayning med vit 

asfaltsfärg och belysning med UV-ljus.  

Bolaget kommer också att, i egen regi eller utlagt på entreprenad, utföra löpande kontroller på 

inkommande massor enligt ett uppsatt kontrollprogram. Kontrollerna utförs dels i form av 

fältprovtagning och dels genom analys på laboratorium. 
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Kemikalie- och avfallshantering  

Kemikalier hanteras inte i verksamheten, med undantag för sådana som associeras med 

maskinparken (såsom dieselbränsle, smörj- och hydrauloljor, fett, avfettningsmedel, spolarvätska och 

glykol). Uppställning av fordon och bränslecisterner sker inom den iordningsställda verksamhetsytan, 

där avrinnande vatten samlas upp och passerar en kontrolldamm med oljeavskiljande utrustning 

innan vattnet leds vidare till utanförliggande dikessystem. På denna yta sker även mindre 

reparationer och service på maskinparken. Drivmedel förvaras i 2 st. dubbelmantlade cisterner om 2 

m3 vardera. Verksamhetsutövaren avser inte förvara större volymer drivmedel än så inom 

verksamhetsområdet, pga. stöldrisken. Cisternerna kommer även förses med påkörningsskydd, t.ex. 

genom förvaring i container. I dagsläget finns inte framdragen elförsörjning till platsen, vilket innebär 

begränsad möjlighet till elektrifiering av maskinparken. Det finns dock framdragen eltillgång i det 

relativa närområdet, varför man, om tillstånd för deponiverksamhet erhålls, kommer att sträva efter 

elektrifiering av samtliga kross- och sorterverk i framtiden. Detta skulle innebära en minskad 

bränsleförbrukning och en förbättrad energihushållning.  

Behovet av vatten och avloppshantering blir beroende på om manskapsbodar ska ställas upp 

permanent under verksamhetstiden. Om så blir fallet får en lämplig avloppshantering diskuteras med 

kommunens bygg- och miljönämnd. 

 

 

Föreslagna åtgärder för att minimera miljöpåverkan  
 

Vatten 

Koncentrationen av förorenande ämnen i det avrinnande dagvattnet kommer att reduceras i 

reningssystemet.  

Allt inkommande avfall ska vara provtaget och karaktäriserat redan på uppkomstplats för att 

säkerställa att endast avfall som anläggningen är anpassad för tas emot. Vid mottagning på platsen 

kommer avfallet återigen att okulärt kontrolleras och verifierande provtagning i form av 

stickprovstagning för kemisk analys av förorening kommer genomföras regelbundet (frekvens av 

denna verifierande provtagning beslutas förslagsvis i kontrollprogrammet, i samråd med 

tillsynsmyndighet).  

Återvinningshanteringen och lagringen av de återvunna produkterna kommer att ske på tätgjorda 

ytor. Ytorna anläggs så att ytvatten från ytan samlas upp i utanförliggande dikessystem där vattnet 

sedan leds till sedimentationsdammar med oljeavskiljande utrustning. Detta möjliggör löpande 

kontroll av utgående vatten, samt effektiv reduktion av partiklar. Systemet kommer även kunna skilja 

av petroleumrester och bidra till att reducera utgående koncentrationer av tungmetaller. 

För att säkerställa att verksamheten inte medför negativ påverkan på yt- eller grundvatten kommer 

löpande provtagningar att ske i utgående vatten, innan det tillförs vattendraget. Riktvärden för halter 

av ämnen i utgående vatten beslutas förslagsvis i kontrollprogrammet, i samråd med 

tillsynsmyndighet 
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Buller 

En bullerutredning för den tidigare ansökta deponiverksamheten på platsen har genomförts av 

Akustiklaget AB (se bilaga). Denna bullerutredning visar att den då tilltänkta 

återvinningsverksamheten kan komma att medföra överskridande av gällande gränsvärden vid det 

närmaste bostadshuset om inga bullerreducerande åtgärder vidtas. Bullerutredningen visar att 

etablering av bullervallar krävs för att bullerriktvärdet ska innehållas.  

Därmed avses bullervallar etableras runt verksamhetsytorna (se karta 1 ovan samt situationsplan i 

bilaga). Den nu planerade verksamheten har även flyttat det mest bullrande momentet (krossning av 

sten) längre mot norr, och därmed bort från närmsta bostadshus. Bullervallarna skall löpa runt hela 

verksamheten, för att minska bullerspridningen mot närboende, minimera visuell påverkan från 

verksamheten samt medföra reducerad dammning då verksamheten kan bedrivas i vindskyddande 

positioner. Tanken är att skärma av samtliga störande moment så mycket som möjligt. Bullervallarna 

planeras bli 10 meter höga, för att även kunna avskärma buller som uppstår i samband med tippning 

när lastbilarna står på rampens topp (rampen kommer vara ca 7 meter hög för att möjliggöra 

tippning i högar med viss självsortering).  

De mest bulleralstrande arbetsmomenten skall genomföras i skyddade lägen. Detta innebär att de 

förutom bullervallar även skall omges av materialupplag. 

Då krossning och bearbetning av berg kommer utgöra det absolut mest bulleralstrande 

arbetsmomentet skall det inte bedrivas alls under sommaren. Krossning kommer endast ske 

kampanjvis och för att minimera störning för närboende kommer den inte att bedrivas under 

perioden maj t.o.m. augusti.  

 

Trafik och utsläpp till luft 

Om intransporter av återvinningsmassor i största möjliga mån kan integreras med uttransport av 

återvunnet material kan stora logistiska vinningar uppnås och miljöpåverkan av trafik minimeras.  

Genom att endast nyttja större transportvägar kommer transporter genom bebyggda områden att i 

största möjliga mån kunna undvikas. Då transportvägarna redan är trafikerade av en relativt stor 

mängd tunga transporter blir påverkan av tillskottet från den planerade verksamheten mindre 

påtagligt. 

Då återvinningsverksamhet kan medföra leriga förhållanden måste spridning av lera via lastbilarnas 

hjul förebyggas. För att minska spridningen kommer anslutningsvägen att hårdgöras genom 

kompaktering av asfaltsgranulat. Dessutom kommer färist etableras. Om verksamheten trots allt 

skulle medföra att lera sprids på väg 273 kommer den berörda sträckan att sopas. 

För att säkerställa att det inte bildas någon kö med bilar som skall in till anläggningen längs väg 273 

skall anslutningsvägen till verksamheten anläggas med en tillräcklig längd för att kunna inrymma alla 

väntande ekipage. 

Samråd kring utfart till väg 273 har tidigare hållits med Trafikverket. I och med detta har sökanden 

åtagit sig att förbättra sikten vid utfarten genom att avverka skog och spränga ett skymmande 

bergsparti så att sikten skall vara minst 200 m, minst 5 m in på anslutningsvägen. 
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För att minimera spridning av damm till omkringliggande områden bör verksamhetsområdet i 

möjligaste mån omges av skog. Vidare kan vägar, upplagsytor och transportörstup bevattnas vid 

behov. Krossverk bör vara försedda med dammsugare. För att motverka att damm rörs upp och 

sprids av vinden bör om möjligt upplag med finkornigt material placeras i vindskyddande positioner 

innanför bullervallarna. 

För att minimera utsläpp till luft i form av avgaser ska tomgångskörning undvikas. Maskinparken bör 

vara modern med effektiv avgasrening samt ha snåla motorer. Dessutom bör returlass utnyttjas i 

största möjliga utsträckning för att minska det totala antalet transporter.  
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Kompletteringar till anmälan gällande anläggning 
för återvinning av avfall på fastigheten 

Hjälmsta 3:3 i Knivsta kommun. 
 

Bakgrund 
Östuna T & ÅV AB (sökanden) har lämnat in en anmälan om miljöfarlig verksamhet på fastigheten 

Hjälmsta 3:3, Knivsta kommun. Ärendet har diarienummer MI.2020.146. 

Bygg- och miljönämnden i kommunen har i sitt föreläggande daterat 2020-06-25 efterfrågat 

kompletteringar gällande den ansökta verksamheten. 

Kommunens frågor bemöts nedan, kommunens kompletteringskrav presenteras i kursiv stil, och 

sökandes svar presenteras i normal stil. 

 

Bemötande av de frågor som presenteras i kommunens föreläggande 
 

En utredning i form av en standardiserad naturvärdesinventering över sumpskogen som avgränsar 

med den planerade verksamheten mot väst. (se bifogad karta). Utredningen ska utföras av 

kvalificerad personal med dokumenterad erfarenhet av naturvärdesinventeringar. Utredningen ska 

fastställa sumpskogens naturvärdesklass. 

En standardiserad naturvärdesinventering har genomförts inom hela området för den pågående 

ansökan om deponiverksamhet (bifogas i bilaga 1 till denna komplettering). Den sumpskog som 

kommunen avser i sitt föreläggande ingår i denna naturvärdesinventering, och utgörs av områdena 

15 samt 17-19. Se även det specifika avsnittet 5.1 (Naturvärdesbedömning av myrar)  i 

naturvärdesinventeringen där bedömning av myrarna presenteras mer i detalj. 

 

En utredning av anläggningsarbetets påverkan på sumpskogens hydrologi samt planerade 

försiktighetsåtgärder för att förhindra möjliga skador. 

För att kartlägga områdets geologi har detta undersökts inom ramen för den pågående ansökan om 

deponiverksamhet, i den geologiska och hydrologiska utredning som genomfördes av Arnbom Geo 

HB 2017 (bifogas i bilaga 2 till denna komplettering). Arnbom Geo HB har nu anlitats för att utreda 

den mer specifika fråga som kommunen ställer i sitt nu aktuella föreläggande (se bilaga 3 till denna 

komplettering). Utredningen bedömer att det inte sker något inflöde av vatten från anläggningen till 

sumpskogen och att det därför inte blir någon påverkan på sumpskogens flora och fauna eller dess 

hydrologi. 

Försiktighetsåtgärder vid anläggande av ytan förelsås utgöras av att man initialt anlägger tydliga 

gränsmarkeringar av ytans utbredning mot väster. Denna markering utgörs förslagsvis av att en 
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mindre vall etableras längs kanten så att inga fordonsrörelser ska korsa vallen eller vatten kan rinna 

väster ut under byggfasen. Vallens fot får inte komma närmare sumpskogen än 10 meter.   

 

En utredning med uppgifter om uppskattad volym vatten som kommer att tillföras sumpskogen från 

verksamhetens hårdgjorda ytor samt hur detta kommer att påverka hydrologi, växt- och djurliv. 

Nu utförd hydrologisk utredning visar att vatten inte kommer avrinna till sumpskogen från de 

föreslagna återvninningsytorna. Den generella avrinningsriktningen genom sumpskogen går från 

väster mot öster, varför sumpskogen i dagsläget, och även under verksamhetstiden, kommer förses 

med vatten från väster. Avrinning från återvinningsverksmheten kommer avledas via dikessystem 

och dammar mot öster, varför ingen påverkan på hydrologi, eller växt- och djurliv förväntas inom 

sumpskogen. 

 



   
Uppsala 2020-08-13 

 

Svensk Ekologikonsult AB  

Skiftesvägen 17, 163 43 Spånga 

Kopia till Länsstyrelsen Uppsala och Knivsta kommun 

 

Upplands Ornitologiska Förening – Yttrande angående föreslagen deponiverksamhet 
på fastigheterna Hjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5 Knivsta kommun 

Upplands Ornitologiska Förening (UOF) gav kommentarer redan i ett tidigt skede på den 
planerad deponiverksamhet på de två fastigheterna i Knivsta kommun. 

Detta skedde i januari 2018 och vi ser inte att något av det som framfördes då har beaktats i 
den fortsatta processen. Följande skrev vi 2018: 

” Ur ett ornitologiskt perspektiv är området tämligen okänt då det utifrån Artportalen helt 
saknas rapporter.  Det går dock inte att dra några slutsatser om områdets värde för känsliga 
arter som kan påverkas negativt av den planerade verksamheten utifrån avsaknad av 
information.” 

Trots detta har ingen inventering av området eller dess omgivningar gjorts under de år som 
gått. I den informations PM som skickats ut inför samråd konstateras: 

”Under samrådet för den tidigare ansökan har särskild oro framförts kring skogshöns såsom 
tjäder och orre. Sökanden har därför begärt ut sekretessbelagda observationer för 
spelplatser mm, vilket visat att sådana inte finns registrerade inom verksamhetsområdet.” 

Så som vi tidigare framfört räcker det inte att bara göra en sökning i Artportalen. Artportalen 
är inte ett heltäckande system, alla marker har inte inventerats. Det är därför av största vikt 
att exploatören gör en fågelinventering i området och dess omgivningar för att med säkerhet 
veta vilka arter som finns. En sökning i Artportalen säger endast om det rapporterats något 
från området. Detta innebär att utebliven rapportering snarare ska ses som att kunskap 
saknas och inte att det inte finns. 

Att bara se verksamhetens påverkan inom det föreslagna området, och utifrån den 
bristfälliga information som ges, leder till att underlaget inte kan sägas vara tillräckligt 
heltäckande. Följande gäller fortfarande: 

”Generellt är det svårt att förhålla sig till underlaget då det finns begränsad information om 
arter knutna till området. UOF ser dock att beaktat de värden och komplexitet knutet till 
strukturer (flera större och mindre blötare områden) som finns i det större landskapet som 
den planerade verksamheten ligger i bör man överväga lämpligheten av verksamhetens 
föreslagna placering. Området har pekats ut som ekologisk känsligt och utifrån underlaget 
verkar det finnas en sammanhängande hydrologisk komplexitet i ett större område. Det finns 
ett stort behov av att inventera ett större område för att bedöma ornitologiska värden.” 



   
Det skyddsvärda i detta område är just avsaknaden av annat än pågående skogsbruk. Den 
föreslagna verksamheten kan komma att påverka ett långt större område än den mark som 
tas i anspråk. Det är just orördheten som gör området till ett kärnområde för till exempel 
tjäder.  

Slutligen vänder vi oss på det överdrivna och oreflekterade sätt som den 
kompensationsåtgärd man avser göra beskrivs som. Inom området som avses exploateras 
finns cirka 9.5 hektar kärrsumpskog med naturvårdsklassning. Att kompensera detta med 6.6 
hektar myrmark med våtmarkskaraktär och hävda att detta leder till ökade naturvärden 
saknar helt grund och är rena spekulationer. Periodvis kommer det sannolikt finnas en 
vattenspegel men beroende på utformning och skötsel så kommer myrmarken relativt snart 
växa igen med vass och kaveldun. Den döda ved som skapas momentant vid 
vattenhöjningen ger inga naturvärden efter 2-3 år när de döda träden torkat. Detta att 
jämföras med en myrmark där det finns en dynamik med långsamt döende träd. Vad gäller 
de arter som kompensationsåtgärden förväntas gynna ”mer ovanliga insekter, svampar och 
kryptogamer” så vore det intressant att veta vilka ovanliga insekter, svampar och 
kryptogamer (lavar och mossor) som finns i området idag och som faktiskt skulle gynnas? 

UOF anser att det område som ansökan om deponiverksamhet avser har potential att ha 
stora ornitologiska värden då det i jämförelse med omkringliggande skogsmark är relativt 
opåverkat. Bland annat har det hörts spelande slaguggla strax nordväst om detta område. 
Det finns i större utsträckning strukturer som saknas i ett brukat skogslandskap så som död 
och döende ved. Området bör också ses i ett större landskapsperspektiv där de myrmarker 
som finns på de två fastigheterna ingår.  

UOF bifogar (bilaga 1) tidigare kommentarer (2018-01-20) som vi anser fortfarande gäller. 
Vår slutsats är fortfarande att det generellt är det svårt att förhålla sig till underlaget då det 
finns begränsad information om arter knutna till området. UOF ser dock att beaktat de värden 
och komplexitet knutet till strukturer (flera större och mindre blötare områden) som finns i det 
större landskapet som den planerade verksamheten ligger i bör man starkt överväga 
lämpligheten av verksamhetens föreslagna placering. Området har pekats ut som ekologisk 
känsligt och utifrån underlaget verkar det finnas en sammanhängande hydrologisk 
komplexitet i ett större område. 

 

För UOF 

 

Jan Wärnbäck, Ordförande 



  2018-01-20 

 

Upplands Ornitologiska Förening – kommentarer på Information inför 
samråd angående planerad ansökan avseende deponiverksamhet på 
fastigheterna Hjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5 i Knivsta kommun 
 
Upplands Ornitologiska Förening (UOF) har getts möjlighet att inkomma med kommentarer i ett 
tidigt skede på planerad deponiverksamhet på två fastigheter i Knivsta kommun. 

Ur ett ornitologiskt perspektiv är området tämligen okänt då det utifrån Artportalen helt saknas 
rapporter.  Det går dock inte att dra några slutsatser om områdets värde för känsliga arter som kan 
påverkas negativt av den planerade verksamheten utifrån avsaknad av information. 

UOF är kritiska till de slutsatser som dras i underlaget om områdets värde. Speciellt ställer vi oss 
frågande till följande slutsatser ur ett ornitologiskt perspektiv: 

 ”Utöver de förekommande våtmarkerna inhyser området och omkringliggande mark inga 
särskilda intressen för friluftslivet eller dokumenterade naturvärden i form av skyddsvärd 
natur eller hotade arter.”  
Kommentar: Eftersom information saknas så kan man inte dra denna slutsats. Det vore 
lämpligt att vara tydlig med att det saknas information och kunskap om eventuella 
skyddsvärda arter i området. 

 ”I dag består området av kärrsumpskogar med en total yta om ca 9,5 ha, som omges av skog. 
Skogsstyrelsen har gjort en preliminär naturvärdesklassning av dessa våtmarker utifrån 
flygbilder och då kommit fram till att den utgör Naturvärdesklass 2, vilket innebär att 
området har ett högt naturvärde. Miljötypen är dock inte särskilt ovanlig i närområdet, då 
det finns ett flertal mossar av betydande storlek. Käringmossen (nordväst om 
verksamhetsområdet) utgör den största (ca 30 ha) inom 1 km från verksamhetsområdet.” 
Kommentar: Ur ett ornitologiskt perspektiv är det just miljötypens vanlighet i området som 
utgör det stora värdet. Sammanhängande våtmarksområden i skogen utgör viktiga refuger 
för utsatta arter som kräver komplexa skogsstrukturer som i stort saknas i det moderna 
brukade skogslandskapet. Våtmarker hyser generellt mer död ved och mer lövinslag vilket är 
viktigt för flera arter av hackspett och hönsfågel. 

 ”Samtliga dessa utgörs av kärrsumpskogar som befinner sig i olika stadier av igenväxning. 
Detta innebär att myrarna långsamt håller på att övergå till ordinär skogsmark även om de 
inte förefaller vara påverkade av lokala mänskliga aktiviteter i någon större utsträckning.” 
Kommentar: Detta är processer som kan ta många 100 år och det är en märklig slutsats som 
görs och som inte ställer kärrsumpskogarnas ekologiska funktion i rätt dager. Dessa områden 
innehåller ofta mer löv och död ved än omkringliggande skog och det är i den egenskapen 



[Skriv text] 
 

marktypen bör bedömas – inte vilken annan marktyp den inom en längre framtid kommer 
övergå till.  

Generellt är det svårt att förhålla sig till underlaget då det finns begränsad information om arter 
knutna till området. UOF ser dock att beaktat de värden och komplexitet knutet till strukturer (flera 
större och mindre blötare områden) som finns i det större landskapet som den planerade 
verksamheten ligger i bör man överväga lämpligheten av verksamhetens föreslagna placering. 
Området har pekats ut som ekologisk känsligt och utifrån underlaget verkar det finnas en 
sammanhängande hydrologisk komplexitet i ett större område. Det finns ett stort behov av att 
inventera ett större område för att bedöma ornitologiska värden. 

 

För UOF 

 

Jan Wärnbäck    Mikael Malmaeus 

Ordförande    UOFs Fågelskyddsgrupp 
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Yttrande gällande beslutsförslag gällande anmälan om 
återvinning på fastigheten Hjälmsta 3:3, Knivsta kommun 

 

2020-12-17 

Ärendet 
Östuna T & ÅV AB (sökanden) har för avsikt att etablera en återvinningsanläggning inom fastigheten 

Hjälmsta 3:3, Knivsta kommun. 

Återvinningen avser 200 000 årston schakt- och rivningsmassor som återvinns genom 

krossning/sortering av jord, sten, asfalt, betong, armeringsjärn, klinker, tegel och entreprenadberg. 

Sortering och återvinning kommer även att innefatta trä och byggavfall. 

Verksamheten omfattas av verksamhetskod 90.110 C, 10.50 C samt 20.40 C enligt 

Miljöprövningsförordning 2013:251. 

Bygg- och miljönämnden (nämnden) i Knivsta kommun har kommunicerat ett beslutsförslag 

(diarienummer MI.2020.146) om att de överväger att, med stöd i §24 Förordningen om miljöfarlig 

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

Sökanden anser att detta ärende utgörs av borde kunna hanteras av kommunen, varför sökanden 

motsätter sig att ärendet remitteras till Länsstyrelsen. Sökanden utvecklar grunderna för detta 

nedan. 

 

Bygg- och miljönämndens skäl till beslut 
Nämnden hänvisar till att samråd pågår för en eventuell framtida deponi för icke-farligt avfall på 

platsen. Denna verksamhet innefattar vattenverksamhet, torvbrytning, återvinning mm. 

Nämnden menar att den anmälda verksamheten sannolikt är en del av framtida verksamhet som 

kommer ha minst miljöpåverkan. De menar att deponi, torvbrytning och vattenverksamhet kan 

förväntas ha större påverkan både lokalt och regionalt. 

Nämnden menar att delar av en verksamhet inte kan bedömas separat, då det förekommer synergier 

mellan olika delmoment. Vidare menar nämnden att potentiell påverkan inte kan begränsas till 

Hjälmsta 3:3, utan måste ses i ett större sammanhang då ianspråktagande av våtmarkerna kan 

påverka hydrologi samt naturvärden samt påverka vattenkvalitet. 

Prövningen blir ofullständig om inte samtliga verksamheter som kommer att verka på området tas i 

beaktande. I denna samlade bedömning bör anläggningen för återvinning av avfall som anmäldes till 

kommunen ingå. Det är av ovan nämnda skäl och med stöd i §24 förordningen om miljöfarlig 

verksamhet som ärendet överlämnas till länsstyrelsen för prövning. 

Denna paragraf kungör; ”Om det finns särskilda skäl, får den kommunala nämnden överlämna 

anmälningsärendet till länsstyrelsen”. 
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Sökandens synpunkter gällande beslutsförslaget 
Sökanden anser att det är felaktigt att blanda in eventuella konsekvenser av en annan verksamhet i 

den aktuella prövningen.  

Det stämmer att sökanden har för avsikt att ansöka om deponi- och återvinningsverksamhet inom 

den aktuella fastigheten. Denna ansökan är i skrivande stund ännu inte inlämnad, men samråd har 

bedrivits. När ansökningshandlingarna är färdigställda kommer dessa att lämnas in till mark- och 

miljödomstolen. 

Sökanden vill betona att verksamhetsområdet för deponiverksamheten innefattar den yta som 

anmälan om återvinning avser, varför den anmälda verksamheten kommer bli en del av den 

tillståndsgivna om den beviljas. Verksamheterna kan därför aldrig existera parallellt, varför det inte 

kan förekomma oväntade synergieffekter. Deponiverksamheten är en A-verksamhet, varför dess 

underlag kommer innefatta redovisning och utvärdering av miljökonsekvenser på regional nivå. 

Det är dock i dagsläget oklart om och när den planerade deponin blir av, varför sökanden har för 

avsikt att bedriva en fristående återvinningsverksamhet i avvaktan på beslut. Om deponin inte 

medges avser sökanden fortsätta driva återvinningsanläggningen, då det finns ett lokalt behov för 

denna. 

Sökanden anser därmed att den anmälda verksamheten bör prövas som en fristående verksamhet, 

då den aldrig kommer utgöra en del eller existera parallellt med den planerade deponin. 

Miljöprövningsförordning (2013:251) 1 kap. 10 § kungör; ”Om det i fråga om en verksamhet eller 

åtgärd som beskrivs i 2-32 kap. anges att anmälningsplikt gäller, får verksamheten eller åtgärden inte 

bedrivas eller vidtas utan att vara anmäld till tillsynsmyndigheten. För sådana verksamheter och 

åtgärder anges uttrycket "anmälningsplikt C". 

Samtliga anmälda verksamhetskoder utgör C-verksamheter, vilket innebär att de inte kräver tillstånd 

(såsom A och B-verksamheter). Anmälningspliktiga verksamheter skall prövas av kommunen, så länge 

särskilda skäl inte föreligger. Om särskilda skäl föreligger kan den kommunala nämnden överlämna 

anmälningsärendet till länsstyrelsen. 

I kommunen beslutsförslag uppges att särskilda skäl föreligger till följd av risk för framtida kumulativa 

effekter, i samband med att deponin eventuellt beviljas. Ett eventuellt framtida deponitillstånd 

medför automatiskt kommunens beslut upphävs, då återvinningsytan då blir en del av en A-

verksamhet som regleras av dennas villkor. 

Därmed föreligger inte särskilda skäl utan ärendet borde kunna prövas som den C-verksamhet den 

är. 

C-verksamheter prövas hos kommunerna då de huvudsakligen har lokal betydelse och deras 

miljökonsekvenser inte har regional omfattning. Tanken är också att sådana enklare verksamheter 

skall kunna etableras och omlokaliseras mer dynamiskt, vartefter behov uppkommer. 

Länsstyrelsen hanterar normalt prövning av B-verksamheter, vilka medför mer omfattande 

miljökonsekvenser inom ett större geografiskt område. Då dessa prövningar är mer omfattande har 

länsstyrelserna generellt en hög belastning, varför de sällan har tid att pröva C-verksamheter.  
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Sökanden ser därför en betydande risk att remittering av ärendet till länsstyrelsen enbart kommer 

resultera i att länsstyrelsen återhänvisar ärendet till kommunen, vilket medför längre 

handläggningstid och slöseri med myndighetsresurser. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis avser den föreliggande C-anmälan återvinningsverksamhet inom fastigheten 

Hjälmsta 3:3. Återvinningsverksamheten kan komma att tas upp i framtida verksamhet där deponi, 

torvtäkt mm inkluderas, om sådan beviljas av mark- och miljödomstolen. I sådant fall kommer 

därmed den nu anmälda verksamheten upphöra och den nya verksamheten ta vid, verksamheterna 

kommer aldrig existera parallellt. 

Nu föreliggande C-anmälan kommer bedrivs fram till dessa att tillstånd medges för framtida större 

verksamheten, samt även framgent om den större verksamheten skulle avslås. Då nu anmäld 

verksamhet inte kommer bedrivas samtidigt som annan verksamhet finns inga synergieffekter att ta 

hänsyn till.  

Synergieffekter mellan återvinningsverksamhet, deponi och torvätkt mm i eventuellt framtida 

tillstånd prövas av mark- och miljödomstolen, dvs inte inom det nu aktuella anmälningsärendet. 

Inom ramen för den nu anmälda verksamheten har verksamhetsområdet och planerade ytor för 

återvinning planerats så att dessa helt ligger inom produktionsskog med låga naturvärden (se 

naturvärdesbedömning) samt utanför myrmarker, samt avrinning från ytorna hanteras utanför 

myrmarkerna.  
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Yttrande från Park- och naturenheten gällande Anmälan om återvinningsanläggning 
på fastigheten Hjälmsta 3:3 i Knivsta kommun 

 

Våtmarkslandskapet i Uppland är extremt påverkat av mänsklig aktivitet. Den totala arealen 

våtmark i länet har mer än halverats sedan mitten av 1800-talet och över 90 procent av alla 

våtmarker har skadats genom sjösänkningar, utdikning och dränering i syfte att 

tillgängliggöra och förbättra intilliggande marker för jord- och skogsbruk (se åtgärdsprogram 

för biologisk mångfald, Länsstyrelsen Uppsala, 2020). Pågående markanvändning på berörda 

fastigheter är skogsbruk, vilket innebär stora ingrepp i naturmiljön, men inte samma 

permanenta förändring som den planerade verksamheten innebär. En analys av 

sumpskogarnas värde på landskapsnivå och över tid, är nödvändig för att avgöra platsens 

lämplighet för en annan markanvändning än den pågående. Att sumpområden är i en 

igenväxningsfas som kan vara självförstärkande försvårar bedömningen av sumpområdenas 

långsiktiga värde, men även vad gäller det är osäkerheterna stora.  

 

Ett flertal naturvärdesobjekt har identifierats på de berörda fastigheterna. Kommunen saknar i 

dagsläget fördjupade kunskaper om naturvärden i fastigheternas närområde.  

 

I den av Samhällsutvecklingsnämndens antagna Grönstrukturplanen (2016) är sumpskogarna 

utpekade som att ha högt skyddsvärde, vilket innebär att stora försiktighetsmått och åtgärder 

bör tas för att bibehålla värdet.  I en eventuell framtida detaljplaneprocess kommer detta att 

beaktas.  
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Handläggare 
Gabriel Winter 
Tf. miljöchef 

Tjänsteskrivelse 
2021-01-18 

Diarienummer 
BMN-2021/21 

   
 

Bygg- och miljönämnden 

Uppräkning av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
 
Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att höja avgifterna i taxa för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken med 2,1% för 2021 enligt PKV. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2018 § 173 om en ny taxa för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken. I beslutet om taxan ingick att bygg- och miljönämnden på årsbasis 
får göra en indexuppräkning i enlighet med Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2018 § 173 om en ny taxa för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken. I beslutet om taxan ingick att bygg- och miljönämnden på årsbasis 
får göra en indexuppräkning i enligt PKV. 
 
PKV är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas 
utveckling i fasta löner och priser. Indexjustering bygger på möjlighet till kontinuerlig 
anpassning av ett grundpris till en viss kostnadsutveckling. PKV tas fram genom att priserna 
för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. 
 
Den grundläggande tanken bakom att tillämpa indexjustering är att priset för en vara eller en 
tjänst ska följa utvecklingen av det index som priset har knutits till. På så sätt kan ett pris som 
är bestämt till ett visst belopp följa exempelvis den allmänna kostnadsutvecklingen i 
samhället eller inom en viss sektor. 
 
Indexjustering av avgifter i kommunala taxor innebär dels en minskad administration och dels 
att avgifterna i taxan kommer att följa utvecklingen av de kommunala kostnaderna för 
tillhandahållandet av tjänsten. 
 
Ökningen av prisindex för 2021 är 2,1 procent vilket innebär att timavgiften höjs från 1414 kr 
per timme till 1444 kr per timme. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-18 
Knivsta Kommunfullmäktige beslut 18 november 2018 § 173 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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PROTOKOLL 
2018-11-21 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
KS-2018/595 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa timtaxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken till 1 370 kr, med årlig 
uppräkning enligt prisindex för kommunala verksamheter (PKV) 

att anta taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken enligt bygg- och miljönämndens 
förslag. 

Reservation 

Samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot 
beslutet. 

Yrkanden 

49 

Klas Bergström (M), Boo Östberg (C), Rolf Samuelsson (MP) ochThor övrelid (M) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

Pontus Lamberg (KD) och Björn-Owe Björk (KD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Pontus Lambergs och Björn
Owe Björks avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag till beslut. Omröstning begärs. 

Omröstning 

De ledamöter som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA. 

De ledamöter som vill avslå kommunstyrelsens förslag röstar NEJ. 

Klas Bergström (M), Britt-Louise Gunnar (S), Britta Lästh (KNU), Peter Evansson (S), 
Gunnar Ormeus (S), Rolf Samuelsson (MP), Kerstin Umegård (MP), Harriet Swanberg (S), 
Jeanette Meland (M), Bengt-Ivar Fransson (M), Olivia Bergström (M), Johan Eskhult (C), Boo 
Östberg (C), Kerstin Eskhult (C), Thor övrelid (M), Claes Litsner (S), Christer Johansson (V) 
Lennart Lundberg (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Maria Ahlestål (KNU), och Pierre 
Janson (KNU) röstar JA. 

Synnöve Adell (KD), Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund (KD), 
Anna Koskela-Lunden (L), Lotta Wiström (L), Gunnar Parnell (SD), Hans Nyberg (SD), 
Monica Lövgren (SD) och Gunnar Larsson (SD) röstar NEJ. 

Med 21 JA-röster mot 10 NEJ-röster bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag. 

Utdragsbestyrkande Justerares signatur 



Kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Knivsta"~
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PROTOKOLL 
2018-11-21 

50 

Kommunens nuvarande timtaxa för tillsyn enligt miljöbalken täcker inte kommunens 
kostnader i den mån som lagstiftningen tillåter. Omfattande ändringar har skett i lagstiftning 
sedan den nu gällande taxan togs fram och den är därmed föråldrad. I förslaget har de 
verkliga kostnader som Knivsta kommun har, och som får inkluderas i beräkningen av 
timtaxan, tagits med i SKL:s Excelverktyg för framräkning av kommunala taxor. Syftet med 
SKL:s nya modell för taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken är att den ska vara 
enklare att förstå för verksamheter och för myndigheter och bidra till större jämförbarhet och 
rättssäkerhet mellan olika myndigheter. För mindre verksamheter finns en större följsamhet 
mot kommunens egna behov av prioriteringar. 

Underlag i ärendet 

Beslut från kommunstyrelsen, § 180, 2018-10-15, beslut från bygg- och miljönämnden, 
§ 143, 2018-09-25, Bygg- och miljönämndens tjänsteskrivelse, 2018-09-18, Förslag på taxa, 
taxebilaga 1-3 samt information om beräkningsunderlag, handläggningskostnad per timme, 
har varit utsända. 

Utdragsbestyrkande Justerares signatur 
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