
Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 1 (11) 
Sammanträdesdatum 
2022-10-04 §§ 72-81

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-11-02 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-10-12 Datum när anslaget tas ner 2022-11-03 

Sammanträde med bygg- och miljönämnden 

Tid: 
Plats: 
Beslutande: 

Ersättare: 

Tisdag den 4 oktober 2022, kl. 13:00-15:45 
Mötet ägde rum digitalt. 
Claes Litsner (S), ordförande 
Ann-Charlotte Fransson (M), 1:a vice ordförande 
Ivan Krezić (KNU), 2:e vice ordförande 
Jonas Gönzci (MP) 
Björn-Owe Björk (KD) 

Leif Eriksson (C), anmält jäv under § 76 
Lotta Wiström (L) 
Johannes Thernström (M) 

Övriga deltagare: Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef 
Christofer Mattsson, byggnadsinspektör 
Johan Glad, miljöinspektör, under § 79 
Edvin Borgestrand, förvaltningsekonom, under § 78 
Melanie Dorougidenis, bygglovshandläggare, under § 76 
Gustav Fridlund, näringslivschef, under § 75 
Pernilla Westerback, under § 75 
Marie Sandström, bygglovshandläggare 

Mötessekreterare Sigrid Erwall, nämndsekreterare 

Justering, se sista 
sida för digital 
underskrift: 

Protokollet justeras med digital signatur den 11 oktober 2022 av: 
Claes Litsner (S), ordförande, och Ivan Krezić (KNU), justerare. 



Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 2 (11) 
Sammanträdesdatum 
2022-10-04 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 72

Justering 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Protokollet justeras den 11 oktober 2022 av ordföranden och Ivan Krezić (KNU). 

§ 73

Godkännande av dagordning 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Informationsärende d behandlas först. Nytt beslutsärende, Återkallande av delegation, läggs 
till.  
I övrigt godkänns dagordningen. 

§ 74

Anmälan av delegationsbeslut 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Följande delegationsbeslut är anmälda till bygg- och miljönämnden: 

a) Delegationsbeslut miljö, juni-augusti 2022
b) Delegationsbeslut bygg med flera, augusti 2022
c) Delegationsbeslut Public360, 2022-08-16 till 2022-09-15



Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 3 (11) 
Sammanträdesdatum 
2022-10-04 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 75

Pågående och kommande projekt 

a) Trafikföreskrifter Särstavägen
Alexander Jonsson, gatuchef, informerade.

b) Uppdatering om legionellautbrottet
Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef, informerade.

c) Segerstaskolan
Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef, informerade.

d) Pilotprojekt mellan miljö- och näringslivsenheterna
Gustav Fridlund, näringslivschef, och Pernilla Westerback, näringslivsstrateg, 
informerade.

e) Återkoppling sommardelegation
Marie Sandberg, bygglovshandläggare, informerade.

f) Information om Margarethahemmet
Christofer Matsson, byggnadsinspektör, informerade.

g) Kommande större ärenden
Christofer Matsson, byggnadsinspektör, informerade.



Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 4 (11) 
Sammanträdesdatum 
2022-10-04 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 76

Förhandsbesked för nybyggnad av två stall samt ändrad 
användning från stall och ridhus till industriverksamhet 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Bygg- och miljönämnden ger positivt förhandsbesked för nybyggnad av två stall

samt ändrad användning från stall och ridhus till industriverksamhet på fastigheten
Gurresta 3:8 med stöd av 9 kap. 17 och 31 §§ plan- och bygglagen (PBL).

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

Jäv 
Leif Eriksson meddelar jäv och lämnar mötet under ärendets behandling och beslut. 

Propositionsordning 
Ordförande genomför teknikkontroll. 
Ordförande ställer utskickat mot avslag. Utskickat förslag vinner bifall. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två stall samt ändrad användning från 
stall och ridhus till industriverksamhet på fastigheten Gurresta 3:8 som beläget utanför 
detaljplanerat område. Den nya verksamheten bedöms inte vara en olägenhet för 
omgivningen med anledning av buller och trafik. Det finns parkeringsmöjligheter och 
möjlighet för större fordon att vända. De två nya stallen anses vara ett naturligt inslag i 
omgivningen som består av befintlig betesmark för hästar och befintlig ridbana.  
Berörda grannar har yttrat sig och ägare till fastigheten Gurresta 6:12 har invändningar mot 
den tilltänkta industriverksamheten som kan orsaka buller med tanke på att det aktuella 
området inte längre omfattas av Riksintresse Arlanda (flygbuller). Fastighetsägaren anser 
även att åtgärden är olämplig då fastigheten ligger i anslutning till kulturmiljöområde och en 
golfbana. Bygg- och miljönämnden bedömer att platsen är lämplig för föreslagen 
verksamhet och stall. En lätt industri ska bedrivas som inte bedöms bli en olägenhet för 
omgivningen. 

Melanie Dorougidenis informerade. 



 
 

 
Bygg- och miljönämnden  

 
PROTOKOLL 5 (11)  
Sammanträdesdatum  
2022-10-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Övriga underlag för beslut 
Antal       Typ                         Inkommen 
1             Situationsplan         2022-07-10  
 
Beslutet ska skickas till 
Sökande 
Fastighetsägare Gurresta 3:8 
 
Underrättelse om beslutet per brev 
Berörda sakägare enligt sändlista 
 
Kungörelse 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do 
 
Beslutet delges med besvärshänvisning och förenklad delgivning 
Fastighetsägare Gurresta 6:12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do


Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 6 (11) 
Sammanträdesdatum 
2022-10-04 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 77

Tillsyn av växthus (tagit i bruk utan slutbesked), SÄRSTA 38:16, BMK 2022-000247 

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 4, plan- och byggförordningen (2011:338) påföra
Sisyfos Walloxen AB, organisationsnummer 556040-8519, byggherre till ärende
BMK 2020-532, en byggsanktionsavgift om 40 668 kronor avseende tagit byggnaden
i bruk utan slutbesked.

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

Yrkande 
Ivan Krezić (KNU) yrkar nedsättning av avgiften till en fjärdedel, 10 167 kr. Bilaga 1. 
Björn-Owe (KD) yrkar bifall till Ivan Krezićs förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande genomför teknikkontroll 
Ordförande ställer utskickat förslag mot Ivan Krezićs förslag. Omröstning begärd.  

Omröstning 
De ledamöter som röstar för att beslut ska tas i enlighet med utskickat förslag röstar JA. 
De ledamöter som röstar för att beslut ska tas i enlighet med Ivan Krezićs förslag röstar 
NEJ.  

Claes Litsner (S), Ann-Charlotte Fransson (M) och Jonas Gönczi (MP) röstar JA.  
Ivan Krezic (KNU) och Björn-Owe (KD)  och röstar NEJ.  
Med 3 ja-röster mot 2 nej-röster finner ordföranden att utskickat förslag vunnit bifall. 

Reservation 
Ivan Krezić (KNU) reserverar sig för eget yrkande. 
Björn-Owe Björk (KD) reserverar sig för Ivan Krezićs (KNU) yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller byggsanktionsavgift gällande att byggnad tagits i bruk utan slutbesked. 



Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 7 (11) 
Sammanträdesdatum 
2022-10-04 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Christofer Matsson informerade. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Fastighetsägare 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-06-27 
Yrkande från KNU, bilaga 1. 



Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 8 (11) 
Sammanträdesdatum 
2022-10-04 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 78

Delårsbokslut för bygg- och miljönämnden 2022 

Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Bygg- och miljönämnden godkänner verksamhetsberättelse och delårsbokslut för bygg- 
och miljönämndens verksamheter.

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

Propositionsordning 
Ordförande genomför teknikkontroll.  
Ordförande ställer utskickat mot avslag. Utskickat förslag vinner bifall. 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljönämndens ekonomiska helårsprognos per augusti visar på ett överskott på 
0,2 miljoner kronor, budgetavvikelsen per sista augusti uppgår till två miljoner kronor. 
Prognosen är en förbättring med 0,7 miljoner kronor jämfört med prognosen per april. För 
verksamhetsberättelse, delårsbokslut samt uppfyllelse av mål och uppdrag – se bilaga.  

Edvin Borgestrand och Jenny Rydåker informerade. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-09-26 
Verksamhetsberättelse och delårsbokslut 2022 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomichef 
Kommunstyrelse  
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 



Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 9 (11) 
Sammanträdesdatum 
2022-10-04 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 79

Svar - Ledamotsinitiativ gällande säkerställande av skydd för grundvattnet i centrala 
Knivsta  

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden anser ledamotsinitiativet besvarat. 

Propositionsordning 
Ordförande genomför teknikkontroll.  
Ordförande ställer utskickat mot avslag. Utskickat förslag vinner bifall. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamotsinitiativ väcktes av Ivan Krezic (KNU) under nämndens sammanträde den 13 juni 
2022. Det löd: Knivsta.nu önskar att ge förvaltningen i uppdrag att kontrollera och 
säkerställa hur grundvattnet på fastighet Gredelby 21:1 påverkas av de byggen som byggs 
för tillfället och de byggen som planeras i framtiden på samma fastighet. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-09-26 

Beslutet ska skickas till 
Akten 



Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 10 (11) 
Sammanträdesdatum 
2022-10-04 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 80

Bygg- och miljönämndens sammanträdestider 2023, med plan för 2024 

Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Bygg- och miljönämnden sammanträder år 2023 på tisdagar klockan 13.00 den 17
januari, 14 februari, 21 mars, 18 april, 30 maj, 20 juni, 22 augusti, 3 oktober, 14 november
och 12 december.

2. Bygg- och miljönämnden antar följande plan för sammanträden år 2024: 16 januari, 13
februari, 19 mars, 16 april, 21 maj, 18 juni, 20 augusti, 1 oktober, 5 november och 10
december.

Propositionsordning 
Ordförande genomför teknikkontroll.  
Ordförande ställer utskickat mot avslag. Utskickat förslag vinner bifall. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har beslutat om sammanträdestider för 2023, 
varefter övriga nämnder fattar beslut om sina. Förslaget till sammanträdesplanering har 
anpassats efter kommunens ekonomiska årsplanering, som också står under vissa lagkrav. 
Dessutom har hänsyn tagits till helgdagar och skollov. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-09-14 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Bygg- och miljökontoret 
Kommunikationsenheten 



Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 11 (11) 
Sammanträdesdatum 
2022-10-04 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 81

Återkallande av delegation  

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden återkallar delegation som gavs på sammanträdet 21 juni 2022 i 
följande ärenden: Vrå 1:241 (BMK 2022-055), Tagsta 6:6 (BMK 2022-043) och Ledingehem 
33:4 (BMK 2022-046). 

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden gav genom beslut §61 delegation i sex ärenden. Besluten skulle tas 
under sommaren då nämnden inte sammanträder. I tre ärenden togs inga beslut under 
sommaren. Bygg- och miljönämnden vill därför återkalla den givna delegationen. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Bygglovsenheten 



Yrkande i ärende Tillsyn av växthus (tagit i bruk utan slutbesked) 
BMK 2022-000247 

Jag yrkar på att vi sätter ned avgiften till en fjärdedel då 11 kap. 53 a § PBL tillåter en nedsättning av 
avgiften om avgiften är oproportionerlig och om överträdelsen kan anses vara av mindre allvarlig art vilket 
jag också anser att det så är i detta fallet. 

Ivan Krezić 2:e vice ordförande i bygg- & miljönämnden för (KNU) 

Bilaga 1.
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