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Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2023-01-09 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-12-19 Datum när anslaget tas ner 2023-01-10 

Sammanträde med bygg- och miljönämnden 

Tid: Tisdag den 13 december 2022, kl. 13:30-16:45 
Plats: Kvallsta, Knivsta kommunhus 
Beslutande: Claes Litsner (S), ordförande 

Ann-Charlotte Fransson (M), 1:a vice ordförande, 
Ivan Krezić (KNU), 2:e vice ordförande 
Jonas Gönczi (MP) 
Björn-Owe Björk (KD) 

Ersättare: Leif Eriksson (C) 

Övriga deltagare: Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef 
Christofer Mattsson, byggnadsinspektör 
Marie Sandström, bygglovshandläggare §§ 95 - 98 
Geli Lytter, verksamhetscontroller § 99 
Karin Reuterdahl, verksamhetscontroller § 99 
Henri Lehtonen, bygglovschef §§ 95 – 98 c 
Johan Glad, miljöinspektör, §§ 98 c-98 d 
Edvin Borgestrand, förvaltningsekonom, §§ 99 - 100 
Mattias Norrby (KNU), tillträdande ledamot av nämnden 
Daniel Boström (KNU), tillträdande ersättare av nämnden 
Peter Wester (SD), tillträdande ledamot av nämnden 
Benny Borgman (C), tillträdande ledamot av nämnden 
Maria Klang (S), tillträdande ledamot av nämnden §§ 95 – 99 
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§ 95 

Justering 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Protokollet justeras den 16 december 2022 av ordföranden och Ivan Krezić (KNU). 
 
 
§ 96 
 

Godkännande av dagordning 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden lägger till nya informationsärenden, punkt 5 d) Hantering av massor 
i Ledinge och e) Pågående bygglovsärenden vid Margaretahemmet.  
Nämnden lägger även till två nya beslutsärenden; Ändring av stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten för Monkeymountain Brewery AB och Yttrandemöjlighet i 
ärende kring takhöjd, Nor 48:2. 
Nämnden noterar att punkt 8 utgår från dagordningen då rättelse gjorts.  
I övrigt godkänns dagordningen.  
 

 
 
 

 
 

Mötessekreterare Sigrid Erwall, nämndsekreterare 
 
 

Justering, se sista 
sida för digital 
underskrift: 

Protokollet justeras med digital signatur den 16 december 2022 av:  
Claes Litsner (S), ordförande, och Ivan Krezić (KNU), justerare. 
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§ 97 

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

 
a) Delegationsbeslut bygg med flera, november 2022  
b) Delegationsbeslut Public 360 2022-11-01 till 2022-12-05 

 
 
 
§ 98 
 
Informationsärenden 
 

a) Segerstaskolan, Mark- och miljööverdomstolen 
Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef, informerade.  
 

b) Yttrandemöjlighet i ärende kring takhöjd, Nor 48:2 
Marie Sandström, bygglovshandläggare, informerade.  
 

c) Mandatbokslut 
Henri Lehtonen, bygglovschef, informerade.  
Mattias Norrby (KNU), tillträdande ledamot i nämnden, gavs möjlighet att ställa frågor.  
Benny Borgman (C), tillträdande ledamot i nämnden, gavs möjlighet att ställa frågor.  
 

d) Hantering av massor i Ledinge 
Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef, och Johan Glad, miljöinspektör, informerade. 
Peter Wester (SD), tillträdande ledamot i nämnden, yttrade sig under ärendet.  
Mattias Norrby (KNU), tillträdande ledamot i nämnden, gavs möjlighet att ställa frågor. 
 

e) Pågående bygglovsärenden vid Margaretahemmet 
Marie Sandström, bygglovshandläggare, informerade. 
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§ 99   DNR: BMN-2022/196 
 
Uppföljning av bygg- och miljönämndens interna kontrollplan 2022 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Bygg- och miljönämnden godkänner rapporterna 

Uppföljning av Bygg- och miljönämndens intern kontrollplan 2022 kontrollområde Resurser 
och kompetens 
Uppföljning av Bygg- och miljönämndens intern kontrollplan 2022 kommunövergripande 
kontrollområden  

2. Bygg- och miljönämnden uppdrar till samhällsbyggnadskontoret att åtgärda de 
åtgärdspunkter som identifierats i rapporterna ovan 

 
Propositionsordning 
Ordförande frågar om bygg- och miljönämnden kan besluta i enlighet med förslaget. 
Ordförande finner att utskickat förslag vinner bifall.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen 6 kapitlet 6 § ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan 
författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Nämnden har för 2022 antagit en intern kontrollplan som utifrån ett antal kontrollområden 
anger risker som ska kontrolleras och återkopplas till nämnden. Nämnden ansvarar för att vidta 
åtgärder utifrån identifierade brister och för att ständigt förbättra och utveckla den interna 
verksamheten.  
 
Karin Reuterdahl och Geli Lytter, verksamhetscontrollers, föredrog ärendet.  
Benny Borgman (C), tillträdande ledamot i nämnden, gavs möjlighet att ställa frågor.  
 
Underlag för beslut 

• Tjänsteutlåtande 2022-10-27 
• Rapport Uppföljning av Bygg- och miljönämndens intern kontrollplan 2022, 

kontrollområde Resurser och kompetens  
• Rapport Uppföljning av Bygg- och miljönämndens intern kontrollplan 2022, 

kommunövergripande kontrollområden  

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Samhällsbyggnadschef 
Verksamhetscontroller 
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§ 100   DNR: BMN-2022/5 
 
Ekonomisk uppföljning per oktober för bygg- och miljönämnden 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 

1. Bygg- och miljönämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per sista oktober 2022. 

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Propositionsordning 
Ordförande frågar bygg- och miljönämnden kan besluta i enlighet med utskickat förslag. 
Ordförande finner att utskickat förslag vinner bifall.  
Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämndens årsprognos per sista oktober visar ett överskott på 150 tusentals 
kronor, vilket är en försämring med 50 tusentals kronor jämfört med prognosen per augusti. 
Avskrivningskostnaderna för stadsbyggnad förväntas öka med 550 tusentals kronor till följd 
av förändrad nyttjandeperiod av GIS-systemet. Lägre lönekostnader och högre intäkter för 
verksamheten medför att effekten av de ökade avskrivningskostnaderna blir en försämrad 
prognos med 100 tusentals kronor. Nämndens övriga verksamheter visar mindre 
förändringar eller samma prognos som senast.  
 
Edvin Borgestrand, förvaltningsekonom, föredrog ärendet.  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-11-22 
Rapport Ekonomisk uppföljning per oktober 2022 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Handläggare 
Ekonomichef 
 
Efter punkten ajournerades mötet i 15 minuter.   
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§ 101  DNR: BMN-2022/210 
 
Tillsyn av enbostadshus som tagits i bruk utan slutbesked, Morby 3:13 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 

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

(2010:900) samt 9 kap. 18 § punkt 1, plan- och byggförordningen (2011:338) påföra 
 samt  

 ägare till fastigheten Morby 3:13, solidariskt en 
byggsanktionsavgift om 16 866 kronor avseende att enbostadshus i ärende BMK 
2021-4 tagits i bruk utan slutbesked. 
 

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

 
Yrkanden 
Ivan Krezić yrkar att beloppet sätts ned till ¼ av beloppet med hänsyn till särskilda skäl.  
Björn-Owe Björk yrkar bifall till Ivan Krezićs förslag.  
Claes Litsner yrkar bifall till utskickat förslag.  
 
Reservation 
Ivan Krezić (KNU) och Björn-Owe Björk (KD) reserverar sig mot beslutet.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden frågar bygg- och miljönämnden om den beslutar i enlighet med utskickat 
förslag.  
Därefter frågar ordförande om bygg- och miljönämnden om den beslutar i enlighet med Ivan 
Krezićs förslag.  
Ordförande finner att nämnden beslutat i enlighet med utskickat förslag.  
 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller byggsanktionsavgift om 16 866 kronor gällande att ett enbostadshus tagits i 
bruk utan slutbesked på fastigheten Morby 3:13. 
 
Motiv 
Se tjänsteskrivelse.  
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Christofer Mattsson, byggnadsinspektör, föredrog ärendet.  
 
Beslutet delges med besvärshänvisning och mottagningsbevis 
Fastighetsägare 
 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2022-11-17  
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§ 102  DNR: BMN-2022/216 
 
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för Nova Park AB 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg-och miljönämnden beslutar att enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2012:1622) bevilja Nova 
Park AB, org nr 559256-8108, Gredelbyvägen 138, 741 71 Knivsta med serveringsställe 
Nova Park ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten gällande starköl, vin, 
spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat på 
serveringsställe enligt i ansökan bifogad ritning. Serveringstillståndets gäller från och med 1 
januari 2023 enligt ansökan. 
 
Propositionsordning 
Ordförande frågade om bygg- och miljönämnden kan besluta i enlighet med utskickat förslag. 
Ordförande fann att utskickat förslag vinner bifall.  
 
Sammanfattning 
Nova Park AB med serveringsställe Nova Park ansöker om stadigvarande serveringstillstånd 
till allmänheten gällande starköl, vin spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker och 
alkoholdrycksliknande preparat på serveringsstället mellan kl 11:00-03:00. 
 
Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef, föredrog ärendet.  
 

Underlag för beslut  
Karta över serveringsstället med markerade områden där servering av alkohol är tillåtet, 
2022-10-27 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-24 
Remissvar Polisen, 2022-11-22 
Remissvar Skatteverket, 2022-11-08 

Beslutet ska skickas till  
Akten  
Sökande 
Polisen 
Länsstyrelsen 
Folkhälsomyndigheten 
  



 
 

 
Bygg- och miljönämnden  

 
PROTOKOLL 9 (10)  
Sammanträdesdatum  
2022-12-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 103  DNR: BMN-2022/211 
 
Ändring av sammanträdesdag - januari 2023 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden flyttar sammanträdet i januari 2023 från tisdag 17 januari till onsdag 
18 januari.  
 
Propositionsordning 
Ordförande frågar om bygg- och miljönämnden kan besluta i enlighet med utskickat förslag. 
Ordförande finner att utskickat förslag vinner bifall.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen föreslår att byta dag för nämnden så att berörda politiker kan delta i budgetdag 
17 januari.  
 
Underlag för beslut 
Bygg- och miljönämnden 2022, beslut § 80 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 104 
 
Ändring av stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för Monkeymountain 
Brewery AB 
 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2012:1622) bevilja 
Monkeymountain Brewery AB, org nr 559019-6738, med serveringsställe Beer Monkey 
ändrat stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten gällande starköl, vin, spritdrycker 
och andra jästa alkoholdrycker på serveringsställe Beer Monkey med serveringsområde 
enligt i ansökan bifogad ritning. Serveringstillståndet gäller från och med beslutsdatum. 
 
Propositionsordning 
Ordförande frågar om bygg- och miljönämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens 
förslag. Ordförande finner att förvaltningens förslag vinner bifall. 
 
Sammanfattning 
Monkeymountain Brewery AB driver serveringsstället Beer Monkey på Centralvägen 19 D i 
Knivsta. Bolaget ansöker om att utöka det befintliga serveringstillståndet med 
serveringsområde inomhus och utomhus. 
 
Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef, föredrog ärendet.  

Underlag för beslut  
Karta över serveringsstället med markerade områden där servering av alkohol är tillåtet, 
2022-10-27 
Tjänsteskrivelse, 2022-12-08 
Remissvar Polisen, 2022-12-05 
Remissvar Brandkåren Attunda, 2022-12-06 

Beslutet ska skickas till  
Akten  
Sökande 
Polisen 
Länsstyrelsen 
Folkhälsomyndigheten 
 




