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Dnr

1.

Upprop

2.

Justering (förslag fredag 18 december)

3.

Godkännande av dagordning

4.

Anmälan av delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut miljö oktober-november
2020
b) Delegationslista tunga transporter oktobernovember 2020
d) Delegationsbeslut bygg m.fl. oktobernovember 2020
c) Delegationsbeslut Public 360 oktobernovember 2020

5.

Informationsärenden
a) Information om tillsyn enligt alkohollagen
(2010:1622) och lagen (2018:2088) om tobak
och liknande produkter i Knivsta kommun
(Gabriel Winter)
b)Information om klagomål under 2020 (Gabriel
Winter)
Beslutsärenden

6.

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus
(413 lgh), ÄNGBY 1:135, BMK 2020-000217

BMN-2020/245

7.

Förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus,
BMK 2020000313

BMN-2020/324

8.

Förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus,
BMK 2020-000417

BMN-2020/327
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22.

Tillsynsplan för alkohol, handel med tobak
och liknande produkter och vissa receptfria
läkemedel för 2021 och 2022

BMN-2020/287

23.

Riktlinjer för alkoholservering i Knivsta
kommun

BMN-2020/288

24.

Tillfälligt undantag från riktlinjer för
alkoholservering i Knivsta kommun
gällande uteservering

BMN-2020/336
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Handläggare
Marie Sandström

Tjänsteskrivelse
2020-11-25

Diarienummer
BMK 2020-000217

Bygg- och miljönämnden

Tjänsteutlåtande bygglov
Fastighetsbeteckning:
Adress:
Sökande:

ÄNGBY 1:135

Box 5853
102 40 Stockholm

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (413 lgh)
Förslag till beslut
1. Bygg-och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (413 lgh)
med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL).
2. Bygg- och miljönämnden anser att kontrollansvarig krävs med stöd av 10 kap. 9 §
PBL.
3. Bygg och miljönämnden tar ut en avgift enligt kommunens fastställda taxa med stöd
av 12 kap. 8 § PBL.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus på fastigheten Ängby 1:135,
som ligger inom detaljplanerat område. Föreslagen byggnation bedöms vara planenlig och
lämpligt utformad med hänsyn till omgivningen. Parkeringsplatser bedöms bli tillräckligt
många enligt 8 kap. 9 § PBL och parkeringsnormen uppfylls gällande antalet
parkeringsplatser för bilar och cyklar. Friytan bedöms vara tillräckligt stor och lämplig för lek
och utevistelse.

Bakgrund
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus i två halvslutna bostadskvarter med
totalt 413 lägenheter på fastigheten Ängby 1:135, som ligger inom detaljplanerat område.
Bilparkeringsplatser kommer att förläggas längst ner i byggnaden. Friyta kommer att finnas
på de gröna, bullerskyddade innergårdarna samt på balkonger. Eftersom bostäderna
kommer att byggas nära järnvägen kommer en bullervall och bullerplank att uppföras under
2021, ansökan om bygglov har ännu inte inkommit.
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Ängby 1:135 ligger, enligt Knivsta kommuns parkeringsnorm, inom zon 1. Den bruttoarea
som är över mark är 22 987 kvadratmeter och enligt parkeringsnormen ska det för dessa
bostäder finnas minst 138 parkeringsplatser för bilar och minst 575 parkeringsplatser för
cyklar. Sökande anger att de kommer att ha 144 bilparkeringsplatser i garage samt 580
cykelplatser, varav 242 platser inomhus och 338 platser utomhus. De planerar inte att ha
någon bilpool.
Ansökan avsåg från början garage endast i ett plan, inte två, och parkeringsnormen
uppfylldes då inte gällande antalet bilparkeringsplatser. Bygg- och miljönämnden ansåg att
både parkeringsnorm och tillräckligt stor och säker friyta skulle uppnås. Sökande ändrade
därför ansökan så att det blev två garageplan.
Enligt inkommen bullerutredning bedöms bullerriktvärdena klaras för samtliga lägenheter
under förutsättning av vissa bullerskyddsåtgärder görs för 16 lägenheter (4 procent av
lägenheterna).
Enligt inkommen dagsljusutredning uppfyller samtliga byggnader kravet för dagsljus enligt
BBR, Boverkets byggregler.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig har byggherren
anmält:
Olena Bjervner
Bjerking AB
Box 1351
751 43 Uppsala
Den kontrollansvarige är certifierad till och med 2022-03-30, har behörighetsnivå K
(komplicerad art) och behörighetsnummer SC0426-17.
Motiv
Bygg- och miljönämnden bedömer att föreslagen byggnation är förenlig med gällande
detaljplan och anser att den är lämpligt utformad med hänsyn till omgivningen. Material och
kulörer bedöms vara väl anpassade till flerbostadshusen norr om Gredelbyleden och
centrumbebyggelsen på östra sidan om järnvägen. Fasaderna bedöms vara tillräckligt
varierade för att uppfylla planens syfte avseende utformningen.
Enligt 8 kap. 9 § PBL ska en tomt ordnas så att det på tomten eller i närheten av den i skälig
utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon. Knivsta
kommun har en parkeringsnorm som en vägledning för att kunna bedöma lämpligt antal
parkeringsplatser för olika platser och storlek på projektet. För de planerade bostäderna
kommer det att finnas 144 bilparkeringsplatser i garage samt 580 cykelparkeringsplatser,
varav 242 platser inomhus och 338 platser utomhus. För denna storlek på projekt (ljus
bruttoarea 22 987 kvadratmeter) och placering (zon 1) krävs minst 138 bilparkeringsplatser
och minst 575 cykelparkeringsplatser. Därmed uppfylls parkeringsnormen. Bygg- och
miljönämnden ser positivt på att bilparkeringsplatserna är förlagda i garage i två våningar
istället för att placera många platser på innergårdarna. Nu finns det möjlighet att ha några
enstaka tillgängliga parkeringsplatser på innergårdarna, men den största ytan blir friyta för de
boende.
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Avgift
Bygglov m.m.
424 281 kronor
Avgiften beräknas på åtgärdens bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA): 25 904 m²
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
I avgift ingår tekniskt samråd, startbesked, slutsamråd och slutbesked. Ett arbetsplatsbesök
ingår, om det inte är obehövligt.
Planbestämmelser m.m.
Ängby 1:135 ligger inom detaljplanerat område. Gällande detaljplan är ”Centrala Ängby” som
vann laga kraft 2019-03-21. Aktuellt område är planlagt för bostads- och centrumändamål.
Yttranden
Bygg- och miljönämnden bedömer att föreslagen åtgärd är planenlig och har därmed inte
skickat ärendet på grannehörande. Bygg- och miljönämnden har dock haft kontakt med
avfallsenheten och gatuenheten för att höra om de hade några synpunkter gällande
parkeringslösningen.
Gatuenheten skriver bland annat de inte har några synpunkter på höjdsättning och
uppställning för sopbilar. Deras synpunkter om antalet parkeringsplatser anses inte relevant
eftersom sökande nu uppfyller parkeringsnormen. Gatuenheten svarade på remissen när
antalet parkeringsplatser inte uppfyllde parkeringsnormen. Yttrandet går att läsa i sin helhet i
bilaga 3.
Upplysningar
Observera att åtgärderna inte får påbörjas förrän fyra veckor efter att lovbeslutet har
kungjorts i Post- och inrikes Tidningar enligt 9 kap. 42 a § PBL. Detta gäller även om
startbesked har meddelats.
Åtgärderna får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked, enligt 10
kap. 3 § PBL. Bygg- och miljönämndens beslut om startbeskedet upphör att gälla den dag då
beslut om lov upphör att gälla.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Handläggande byggnadsinspektör kommer kontakta
er för tidsbokning.
I detta ärende krävs utstakning (finutstakning). Behörighet krävs. Kostnaden debiteras
separat om de utförs av Knivsta kommuns kart- och gisenhet. Beställning ska göras i god tid
på blankett för utstakning, som finns på Knivsta kommuns webbsida. Om du önskar få
blankett med post eller behöver mer information, kontakta Knivsta kommuns kart- och
gisenhet, telefon kontaktcenter 018-34 70 00.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL.
Observera att om byggnation påbörjas innan ni fått startbesked eller om byggnaden tas i
bruk innan bygg- och miljönämnden har gett slutbesked/interimistiskt slutbesked kommer
byggsanktionsavgift att tas ut. Storleken på byggsanktionsavgiften varierar beroende av
vilken åtgärd som har gjorts.
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Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare.
Lovet upphör att gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft, enligt 9 kap. 43 § PBL.
Enligt 10 kap. 2 § PBL ska en åtgärd som avser ett byggnadsverk, en tomt eller en allmän
plats genomföras så att åtgärden inte strider mot det lov som getts för åtgärden.
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga. Om du har fått startbesked kan
du påbörja sökt åtgärd först fyra veckor efter lovet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om
lovet inte fått laga kraft efter dessa fyra veckor sker påbörjade åtgärder på egen risk.
Övriga underlag för beslut
Enligt handlingsförteckning inkommen 2020-12-04, förutom bilagorna benämnda
illustrationsbilaga, avfallshantering, bostadskomplement och projektbeskrivning.
Beslutet ska skickas till
Sökande
Fastighetsägare Ängby 1:135
Kontrollansvarig
Akten
Underrättelse om beslutet per brev
Berörda sakägare enligt sändlista
Kungörelse
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do

Jessica Fogelberg
Bygg- och miljöchef
Bilagor
Bilaga 1 - Fastställda handlingar
Bilaga 2 - Hur man överklagar
Bilaga 3 - Yttrande från gatuenheten
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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:
Besöksadress:

Bygg- och miljönämnden
741 75 KNIVSTA
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.

Översikt Ängby 1:135

16 september 2020
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Upprättad

Uppdragsnummer

Status

2020-06-29

P8944

Granskningshandling

Reviderad

Version

1.0

1. Allmänt
1.1. Kontaktinformation
Projekt:

Kv Ångloket, Knivsta

Uppdragsgivare:

Serneke Bygg AB
Rosenlundsgatan 50
118 63 Stockholm
Claes Pettersson
070-081 93 62
Claes.pettersson@serneke.se

Uppdraget utfört av:

Markus Eriksson
Miljökonsult
Dry-IT AB
Vaksalagatan 28
753 31 Uppsala
www.dry-it.se
018 430 58 03
070 142 81 93
Markus.eriksson@dry-it.se

1.2. Uppdragsbeskrivning
Dry-IT AB har fått i uppdrag att utföra en beräkning av tillgången till dagsljus för nyproduktionen
av Kv Ångloket som ska uppföras i Knivsta. Ångloket består av tre huskroppar innehållandes
bostäder.
Syftet med beräkningen är att kontrollera om byggnaderna med dess nuvarande förutsättningar
uppfyller kravet för dagsljus i Boverkets byggregler, BBR samt Silver i Miljöbyggnad 3.0.

1.3. Tid för genomförandet
2020-06-29

Dagsljusrapport – Kv Ångloket, Knivsta

3(16)

OWC
2020.12.04

RITNINGSFÖRTECKNING BYGGLOVSHANDLING

Projekt
ÅNGLOKET - KNIVSTA

Datum
2020.07.03
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2020.12.04

Fastighetsbeteckning
ÄNGBY 1:135

Sign
Amir Aman
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Sida

Diarienummer
BMK 2020-000217
Ritningsnr

Bet Ritningsnamn

Skala A1 Status Datum

Rev. Datum

A0-01 SAMMANSATT REDOVISNING
A0-01-0-00001

B

SITUATIONSPLAN

1:300

BL

2020.07.03

2020.12.04

A1-40 SAMMANSATT REDOVISNING Kv1
A1-40-1 Översiktsplaner Kv1
A1-40-1-00100

A

PLAN 01 / DEL AV GARAGE

1:150

BL

2020.07.03

2020.11.23

A1-40-1-00200

A

PLAN 02 / DEL AV GARAGE

1:150

BL

2020.07.03

2020.11.23

A1-40-1-00300

A

PLAN 03

1:150

BL

2020.07.03

2020.11.23

A1-40-1-00400

A

PLAN 04

1:150

BL

2020.07.03

2020.11.23

A1-40-1-00500

A

PLAN 05

1:150

BL

2020.07.03

2020.11.23

A1-40-1-00600

-

PLAN 06

1:150

BL

2020.07.03

A1-40-1-00700

-

PLAN 07

1:150

BL

2020.07.03

A1-40-1-00800

-

PLAN 08

1:150

BL

2020.07.03

A1-40-1-00900

-

PLAN 09 / FLÄKTRUM & KALLVIND

1:150

BL

2020.07.03

A1-40-1-01000

-

PLAN 10 / TAKPLAN

1:150

BL

2020.07.03

2020.07.28

A1-40-2-00001

A

SEKTION 1A & SEKTION 1B

1:150

BL

2020.07.03

2020.11.23

A1-40-2-00002

A

SEKTION 1C & SEKTION 1D

1:150

BL

2020.07.03

2020.11.23

A1-40-2 Sektioner Kv1

A1-40-3 Fasader Kv1
A1-40-3-00001

A

FASADER MOT SÖDER & ÖSTER / GATA

1:150

BL

2020.07.03

2020.11.23

A1-40-3-00002

A

FASADER MOT NORR & VÄSTER / GATA

1:150

BL

2020.07.03

2020.11.23

A1-40-3-00003

A

FASADER MOT SÖDER & ÖSTER / GÅRD

1:150

BL

2020.07.03

2020.11.23

A1-40-3-00004

A

FASADER MOT NORR & VÄSTER / GÅRD

1:150

BL

2020.07.03

2020.11.23
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studio@owc.se www.owc.se Org nr 556724-9866
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BMK 2020-000217
Ritningsnr

Bet Ritningsnamn

Skala A1 Status Datum

Rev. Datum

A2-40 SAMMANSATT REDOVISNING Kv2
A2-40-1 Översiktsplaner Kv2
A2-40-1-00000

A

PLAN 00 / KÄLLARPLAN

1:150

BL

2020.07.03

2020.11.23

A2-40-1-00100

A

PLAN 01 / DEL AV GARAGE

1:150

BL

2020.07.03

2020.11.23

A2-40-1-00200

B

PLAN 02 / DEL AV GARAGE

1:150

BL

2020.07.03

2020.11.23

A2-40-1-00300

A

PLAN 03

1:150

BL

2020.07.03

2020.11.23

A2-40-1-00400

A

PLAN 04

1:150

BL

2020.07.03

2020.11.23

A2-40-1-00500

A

PLAN 05

1:150

BL

2020.07.03

2020.11.23

A2-40-1-00600

-

PLAN 06

1:150

BL

2020.07.03

A2-40-1-00700

-

PLAN 07

1:150

BL

2020.07.03

A2-40-1-00800

-

PLAN 08

1:150

BL

2020.07.03

A2-40-1-00900

-

PLAN 09

1:150

BL

2020.07.03

A2-40-1-01000

-

PLAN 10 / FLÄKTRUM & KALLVIND

1:150

BL

2020.07.03

A2-40-1-01100

-

PLAN 11 / TAKPLAN

1:150

BL

2020.07.03

2020.07.28

A2-40-2 Sektioner Kv2
A2-40-2-00001

A

SEKTION 2A & SEKTION 2B

1:150

BL

2020.07.03

2020.11.23

A2-40-2-00002

A

SEKTION 2C & SEKTION 2D

1:150

BL

2020.07.03

2020.11.23

A2-40-2-00003

-

SEKTION 2E & SEKTION 2F

1:150

BL

2020.12.04

A2-40-3 Fasader Kv2
A2-40-3-00001

A

FASADER MOT SÖDER & ÖSTER / GATA

1:150

BL

2020.07.03

2020.11.23

A2-40-3-00002

A
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Sammanfattning:
Byggnaderna utsätts för bullernivåer från väg- och spårtrafik. Värst utsatta fasader får över 60 dBA ekvivalent ljudnivå.

För bostäder i Kv. Ångloket med fasad mot Gredelbyleden samt tågspåren blir ekvivalent ljudnivå vid fasad över 60 dBA.
Med föreslagna genomgående planlösningar får flertalet lägenheter minst hälften av bostadsrummen högst 55 dBA
ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå nattetid utan ytterligare åtgärder. För 4% av lägenheterna i Kv. Ångloket krävs
dock bullerskyddsåtgärder, förslag till åtgärder lämnas i rapporten.
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PM BULLER

INLEDNING
Nya fastigheter med bostäder samt planeras i den norra delen av Centrala Ängby i Knivsta. I denna rapport belyses, med
avseende på trafikbuller förutsättningarna för de planerade bostäderna i Kv. Ångloket.

FIGUR 1. ILLUSTRATION, KV. ÅNGLOKET

UNDERLAG
Underlaget till rapporten utgörs av:
•

Ritningsunderlag via Byggnet – Juni 2020

•

Fastighetkarta och höjddata via Metria - Jan 2019

•

Trafikuppgifter avsedda för bullerberäkning spårtrafik - Trafikverket
”Trafikuppgifter_buller_prognos_och_t20” – Juni 2020

•

Trafikbullerutredning av WSP ”26 Bullerutredning Ångloket 20180215.pdf”.

•

Dp ”Centrala Ängby, del av Ängby 1:1 m.fl.”

•

Ritning på bullerskyddsskärm och vall – Knivsta kommun, December 2019
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BERÄKNADE LJUDNIVÅER FRÅN VÄG- OCH SPÅRTRAFIK
Beräkningarna har utförts enligt den samnordiska beräkningsmodellen för vägtrafik (Naturvårdsverkets
rapport 4653) och den nordiska beräkningsmodellen för spårtrafik (Naturvårdsverkets rapport 4935). De ekvivalenta
och maximala bullernivåerna på grund av trafiken har beräknats och redovisas i steg om 5 dBA. I samtliga fall där
ekvivalent ljudnivå redovisas är ljudnivån från de olika trafikslagen sammanslagen.
Observera att ljudnivåer i ljudutbredningskartor påverkas av reflektioner och därför ej representerar frifältsvärden i alla
punkter. För jämförelse mot riktvärde vid fasad samt fasaddimensionering se redovisade ljudnivåer på fasadvyer.
Fasadnivåer har beräknats med 5 m mellanrum mellan varje fasadmottagare, enligt ”Anvisningar för kartläggning av
buller enligt 2002/49/EG”. Ljudnivå redovisas som ljudutbredning för att bedöma ljudmiljön utomhus och för vägledning
vid placering och utformning av uteplatser och eventuella bullerskydd för att innehålla riktvärden vid uteplats.
Ljudutbredning över mark avser höjden 1,5 m och 2 reflexer har använts.
Observera att redovisade nivåer under 40 dBA kan påverkas av bullerregn från vägar och leder belägna >300 m från
fastigheten.
De maximala ljudnivåerna för vägtrafikbuller har beräknats som 5:e högsta nattetid.
De maximala ljudnivåerna för järnvägstrafiken har beräknats för passerande godståg. Det är den 5:e högsta passagen
nattetid som gäller för dimensionering av fasad eftersom det går mer än 5 st godståg/dag år 2040 och vi inte kan utesluta
att samtliga går nattetid. Vid beräkning av maximala ljudnivåer på uteplats används ljuddata från tågtypen X50-54.

Samtliga beräkningar i rapporten förutsätter en bullervall med höjden på krönet 2 meter ovan befintlig räls. På vallen
står också en bullerskyddsskärm med skärmkrönet 4 meter ovan räls.

EKVIVALENT LJUDNIVÅ FRÅN VÄG- SPÅRTRAFIK.
Värst utsatta fasad beräknas få ekvivalenta ljudnivåer upp 65 dBA.

MAXIMAL LJUDNIVÅ FRÅN VÄGTRAFIK
Värst utsatta fasad beräknas få maximala ljudnivåer från vägtrafik upp mot 81 dBA.

MAXIMAL LJUDNIVÅ FRÅN SPÅRTRAFIK
Värst utsatta fasad beräknas få maximala ljudnivåer från spårtrafik upp mot 86 dBA.
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förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus. Därefter ansåg inte bygg- och
miljönämnden att det fanns något behov av dricksvattenutredning eller detaljplan.
Bygg- och miljönämnden har besökt platsen. Det bedöms gå att anordna infart,
postleveranser, slamtömning, avfallshämtning, anläggningar för vatten och avlopp på
platsen. Befintliga bostadshus anses ha en varierande utformning. Beroende på hur många
träd som avverkas på platsen kommer bostadshuset helt eller delvis bli synligt från det öppna
landskapet i norr och från väster.
Sökande anger att dricksvatten kommer att tas från befintlig brunn. Sökande har tänkt att
avloppsanläggningen kommer att bestå av ett minireningsverk och att det skulle placeras i
västra delen av den tilltänkta fastigheten, där finns ett dike dit minireningsverket kan ansluta.
Motiv
Bygg- och miljönämnden anser att önskad bebyggelse uppfyller de krav som kan ställas
enligt 2 kap. PBL och miljöbalkens allmänna bestämmelser om lämplig utveckling och
lokalisering av ny bebyggelse. Bebyggelsen bedöms ha förutsättningar att uppfylla de krav
som kan ställas på nya byggnader enligt 8 kap. PBL och bedöms gå att förena med den för
området gällande kommunala översiktsplanen.
Med hänsyn till att bebyggelsen delvis kommer att placeras i ett område av riksintresse för
kulturmiljö bör huset anpassas till den äldre småskaliga bebyggelsen och till
landskapsbilden. De närmsta bostadshusen är utformade med sadeltak. Bygg- och
miljönämnden ser positivt på om träd kan sparas i norr och anser att byggnader ska placeras
med hänsyn till befintlig topografi så att det inte blir för hög uppfyllnad mot öppen mark.
Detaljplaneläggning enligt 4 kap. 2 § PBL anses inte behövligt eftersom ansökan endast
gäller ett enbostadshus och föreslagen åtgärd anses inte behövas regleras genom en
detaljplan eftersom nya bostadshuset inte skulle placeras på åker/betesmark och endast
skulle ligga i anslutning till ett befintligt bostadshus.
Dricksvatten och avlopp bedöms gå att ordna på platsen utan att det blir en väsentlig
olägenhet för omgivningen.
Villkor
Bostadshuset ska utformas i 1-1,5 plan med sadeltak och i övrigt harmoniera i färg och
material med omgivande bebyggelse. Tak och fasader ska ha dova (mörka) kulörer eftersom
läget är relativt exponerat och med tanke på det lantliga läget.
Slutlig placering och utformning hanteras i ansökan om bygglov. Skriften ”Bygga på landet”
bör användas för råd och inspiration inför bygglovsansökan.
Avgift
Förhandsbesked, positivt 10 576 kronor
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
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Bilaga 4 - Yttrande från grannar med synpunkter
Bilaga 5 – Sökandens svar på yttranden
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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:
Besöksadress:

Bygg- och miljönämnden
741 75 KNIVSTA
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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Enskilt avlopp
Viktig information från Miljöenheten i samband med bygglov
Innan Bygg- och miljönämnden tar beslut om bygglov måste tillstånd för enskilt avlopp
vara ordnat. För att bygglovet ska kunna handläggas på bästa sätt är det därför viktigt
att en ansökan om enskilt avlopp skickas in samtidigt som, eller gärna innan,
bygglovsansökan.
Här kommer några punkter som är viktiga för att handläggningen av avloppsansökan
inte ska dra ut på tiden och kanske försena hela bygglovärendet:

1. Fullständigt ifylld ansökan
2. En situationsplan i skala 1:450 – 1:1 000 som visar
-

fastighetsgränser
bostadshusets läge
läget för det enskilda avloppet (även slamavskiljare om sådan ingår)
utsläppspunkt från anläggningen, d.v.s. var röret går ut (gäller inte infiltration)
dricksvattenbrunnar inom 100 meter från avloppsanläggningen
uppställningsplats för slambil (inte mer än 20 meter från anläggningen)
namn på entreprenör (kunnig i anläggande av avlopp)

3. Om ansökan gäller infiltration ska provgrop (2,5-3 meter djup) grävas på
platsen för den tänkta anläggningen.

När Miljöenheten fått in dessa uppgifter tas beslut om det enskilda avloppet inom 45
dagar, men oftast snabbare.

OBS! Det krävs lov från markägaren att inrätta en avloppsanläggning på annans mark.
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Vad roligt att ni valt att bygga hus i Knivsta kommun!
Nu när du har fått ditt förhandsbesked beviljat och du ska gå vidare mot att bygga ett nytt
hus finns det många val du kan göra som innebär att du väljer mer långsiktigt. Ett
långsiktigt val är i slutänden det bästa för både miljön, samhället och din plånbok och du
kommer aldrig ha så stor chans att påverka ditt hus som du har i samband med
nybyggnationen av det.
När du väljer ditt hus finns det många saker att ta i betänkande, framförallt ska huset
passa er och er familj men det finns också möjligheter att ställa krav vid valet av hus.
Fasadmaterial
Det finns många olika fasadmaterial att välja på. De har alla sina fördelar och nackdelar
och vissa material är mer beprövade än andra. Att läsa på om de olika materialvalen och
deras för- och nackdelar är att ge sig själv möjligheten att påverka husets livslängd och
dess nivå av skötsel.
Fasaden består av flera delar, bland annat fönster och dörrar. Valet av dessa påverkar
inte bara din energiförbrukning utan även hur ofta dessa delar behöver bytas och
skötselnivåer.
Placering av huset
När du väl valt ditt hus så kommer du till det knepiga i att placera huset på din fastighet. I
och med ditt förhandsbesked har du fått en ungefärlig placering av huset men det är
även viktigt att tänka på hur huset placeras i förhållande till omgivning. Att vrida huset på
ett sånt sätt att ena långsidan av huset är vridet åt söderläge möjliggör en framtida
eventuell investering i solpaneler som placeras på taket. Solpaneler är ett effektivt sätt
att minska sin elförbrukning och även om installationen av dessa i vissa fall kan kräva
bygglov är detta ingenting du behöver betala för.
Det är inte alltid det är möjligt att placera huset på ett sånt sätt att det möjliggör
användandet av solpaneler, men då kan det vara värt att titta på möjligheten att placera
huset på ett sådant sätt på fastigheten att det finns möjlighet att placera solpaneler på
marken utan att detta krockar med den soliga uteplats ni med största sannolikhet
kommer vilja ha framöver.
Vid placering av huset är det även bra att tänka på olika hälsoaspekter. Genom att
placera huset på ett sådant sätt att minst hälften av alla boningsrum hamnar mot husets
tysta sida ger ni er själva möjlighet att få en bra inomhusmiljö.
Långsiktighet
Ekonomin är viktig för alla familjer och även om det inte är möjligt att välja alla de ”bästa”
alternativen vid nybyggnationen kan man tänka på framtiden vid sin planering av huset.
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Kanske funderar ni på att i framtiden bli en större familj, då kan det vara bra att tänka på
att huset ska vara placerat på ett sånt sätt att det går att bygga till i framtiden utan att en
eventuell tillbyggnad hamnar för nära tomtgräns.
Att välja ett uppvärmningssystem som i framtiden går att byta ut utan stora ingrepp på
byggnaden är också det ett bra sätt att ge sig själv möjligheten att energieffektivisera sitt
boende.
Passivhus m.m.
Du får aldrig så stora möjligheter att påverka ditt boende som under själva byggstadiet.
Ta tillvara chansen och påverka ert boende så mycket ni kan så att ni blir så nöjda med
resultatet som möjligt. Ett sätt som du kan påverka är genom att välja energiklassning av
det hus du bygger. Passivhus är en av de många olika standarder som finns för
energiklassning av nybyggda hus och det finns i dagsläget husleverantörer som
tillhandahåller hus enligt standarden för Passivhus i sitt standardsortiment.
Det finns hjälp att få när det gäller valet av material, placering och hållbarhet på
byggnationen. För att läsa mer om hur ni kan tänka vid valet av hus, placeringen och
utformningen läs vidare på några av följande platser eller hör av er till kommunen.

Energimyndigheten
www.energimyndigheten.se
Energirådgivarna
http://www.energiradgivningen.se
Boverket – Myndigheten för boende och byggande
www.boverket.se
Energirådgivningen i Knivsta kommun
www.knivsta.se
018-34 70 00
Sveriges centrum för nollenergihus
www.nollhus.se
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90 meter djup. Ansökan avser ett enbostadshus, sökande har angett att hon är flexibel
gällande antal bostadshus samt placering av infarter.
Motiv
Eftersom det råder nybyggnadsförbud på platsen anser inte bygg- och miljönämnden att
ansökan kan beviljas. Nämnden anser att en tillbyggnad av bostadshuset skulle kunna göras
eller att ersätta bostadshuset mot ett bostadshus med liknande storlek och placering
eftersom det då fortfarande skulle finnas endast ett enbostadshus på fastigheten. Men
ytterligare bostadshus på fastigheten medför att fler personer kan bo där vilket i sin tur
medför att avloppsanläggningen kan behöva bli större. Detta anses strida mot
nybyggnadsförbudet.
Även om nybyggnadsförbudet inte skulle finnas på platsen anser bygg- och miljönämnden att
detaljplanekrav råder enligt 4 kap. 2 § PBL. Det bedöms råda stort bebyggelsetryck i
området, det ligger nära Knivsta tätort, det anses finnas många olika intressen såsom närhet
till natur och Valloxen och intresset av att reglera/dimensionera kommunalt vatten och
avlopp. Fler bostäder bör inte beviljas i området innan det finns detaljplan och kommunalt
vatten och avlopp på platsen. Antalet nya bostadshus eller skicket på det enskilda avloppet
anses inte spela någon roll.
Avgift
Förhandsbesked, negativt 5 534 kronor
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Platsen berörs av följande intressen enligt översiktsplanen
Tätortsnära områden
Utbyggnadsområde vatten och avlopp (Nor)
Planbestämmelser m.m.
Utanför detaljplanerat område
Inom sammanhållen bebyggelse
Nybyggnadsförbud från 1981 enligt § 110 byggnadslagen
Yttranden
Förslag till beslut har skickats till sökande för möjlighet till synpunkter. Yttrande inkom
2020-11-30. Sökande skriver bland annat bygglov tidigare har beviljats i området trots
nybyggnadsförbud, att sökande har en nyare avloppsanläggning, att fastigheten är för stor
att sköta, att hon och hennes barn har ett stort enskilt intresse av att bo kvar på platsen, att
detaljplanen har tagit väldigt lång tid att ta fram. Sökande anser att nybyggnadsförbudet från
1981 är gammalt och att hennes ansökan borde beviljas. Hon är även flexibel gällande
placering av infarter och antal bostadshus. Sökandes synpunkter går att läsa i sin helhet i
bilaga 3.

Sida 3 av 4

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
2
Situationsplaner

Inkommen
2020-11-27

Beslutet delges med besvärshänvisning och mottagningsbevis
Sökande
Kopia till övriga
Akten

Jessica Fogelberg
Bygg- och miljöchef

Bilagor
Bilaga 1 - Fastställda handlingar
Bilaga 2 - Hur man överklagar
Bilaga 3 – 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:
Besöksadress:

Bygg- och miljönämnden
741 75 KNIVSTA
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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Motiv
Förvaltningen finner att önskad bebyggelse uppfyller de krav som kan ställas enligt PBL 2
kap. och miljöbalkens allmänna bestämmelser om lämplig utveckling och lokalisering av ny
bebyggelse. Bebyggelsen har förutsättningar att uppfylla de krav som kan ställas på nya
byggnader enligt 8 kap. PBL och går att förena med den för området gällande kommunala
översiktsplanen.
Med hänsyn till att bebyggelsen kommer att placeras i direkt anslutning till område av
riksintresse för kulturmiljö samt ligger väl exponerad mot Storåns dalgång, bör huset
anpassas till den befintliga bebyggelsen och till landskapsbilden.

Villkor
Enbostadshusen ska utformas i 1-1 ½ plan, träfasad med dova, matta färger, sadeltak och
ha en så pass låg taklutning att taken inte blir för dominerande i landskapet. Utformning,
kulörval och materialval ska harmoniera med omgivande bebyggelse. Bostadshuset och
komplementbyggnader ska placeras så att de anpassas till tomtens topografi och
förutsättningar.
Bostadshus ska utformas så att riktvärdena för buller inomhus klaras.
Slutlig placering och utformning hanteras i ansökan om bygglov. Skriften ”Bygga på landet”
bör användas för råd och inspiration inför bygglovansökan.
Avgift
Förhandsbesked
10 576 kronor
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Platsen berörs av följande intressen enligt översiktsplanen
Utanför detaljplanerat område
Det finns inga speciella intressen enligt översiktsplanen på platsen
Yttranden
Miljöenheten anser att platsen ligger i ett område med tämligen god vattentillgång. Enligt
jordartskartan består marken av glacial lera samt storblockig yta och sandig morän. Det kan
därför finnas vissa svårigheter med att anordna enskilt avlopp och sökande föreslås anlita en
kunnig konsultfirma för att hitta bästa lösningen.
Roslagsvatten AB påpekar att fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för allmänna
vatten- och avloppsledningar, och har därför inget att invända mot byggnationen.
Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra.
Ärendet har varit utsänt till berörda grannar, vilka getts möjlighet att lämna synpunkter på
ansökan. Inga synpunkter har inkommit med anledning av föreslagen.
Upplysningar
Tillstånd för anläggande av enskilt avlopp söks hos Knivsta kommun.
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Bygg- och miljönämndens beslut är bindande vid prövning av bygglov, om ansökan görs
inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap 39§ PBL.
Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla.
Bygg- och miljönämndens beslut om förhandsbesked medför ingen rätt att påbörja den sökta
åtgärden innan bygglov beviljats och startbesked har getts.
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 2020-10-01
Beslutet ska skickas till
Sökande
Akten
Underrättelse om beslutet per brev
Berörda sakägare enligt sändlista
Kungörelse
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do

Jessica Fogelberg
Bygg- och miljöchef

Bilagor
Bilaga 1 - Fastställda handlingar
Bilaga 2 - Hur man överklagar
Bilaga 3 - Yttrande från remissinstanser med synpunkter
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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:
Besöksadress:

Bygg- och miljönämnden
741 75 KNIVSTA
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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Enskilt avlopp
Viktig information från Miljöenheten i samband med bygglov
Innan Bygg- och miljönämnden tar beslut om bygglov måste tillstånd för enskilt avlopp
vara ordnat. För att bygglovet ska kunna handläggas på bästa sätt är det därför viktigt
att en ansökan om enskilt avlopp skickas in samtidigt som, eller gärna innan,
bygglovsansökan.
Här kommer några punkter som är viktiga för att handläggningen av avloppsansökan
inte ska dra ut på tiden och kanske försena hela bygglovärendet:

1. Fullständigt ifylld ansökan
2. En situationsplan i skala 1:450 – 1:1 000 som visar
-

fastighetsgränser
bostadshusets läge
läget för det enskilda avloppet (även slamavskiljare om sådan ingår)
utsläppspunkt från anläggningen, d.v.s. var röret går ut (gäller inte infiltration)
dricksvattenbrunnar inom 100 meter från avloppsanläggningen
uppställningsplats för slambil (inte mer än 20 meter från anläggningen)
namn på entreprenör (kunnig i anläggande av avlopp)

3. Om ansökan gäller infiltration ska provgrop (2,5-3 meter djup) grävas på
platsen för den tänkta anläggningen.

När Miljöenheten fått in dessa uppgifter tas beslut om det enskilda avloppet inom 45
dagar, men oftast snabbare.

OBS! Det krävs lov från markägaren att inrätta en avloppsanläggning på annans mark.
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Vad roligt att ni valt att bygga hus i Knivsta kommun!
Nu när du har fått ditt förhandsbesked beviljat och du ska gå vidare mot att bygga ett nytt
hus finns det många val du kan göra som innebär att du väljer mer långsiktigt. Ett
långsiktigt val är i slutänden det bästa för både miljön, samhället och din plånbok och du
kommer aldrig ha så stor chans att påverka ditt hus som du har i samband med
nybyggnationen av det.
När du väljer ditt hus finns det många saker att ta i betänkande, framförallt ska huset
passa er och er familj men det finns också möjligheter att ställa krav vid valet av hus.
Fasadmaterial
Det finns många olika fasadmaterial att välja på. De har alla sina fördelar och nackdelar
och vissa material är mer beprövade än andra. Att läsa på om de olika materialvalen och
deras för- och nackdelar är att ge sig själv möjligheten att påverka husets livslängd och
dess nivå av skötsel.
Fasaden består av flera delar, bland annat fönster och dörrar. Valet av dessa påverkar
inte bara din energiförbrukning utan även hur ofta dessa delar behöver bytas och
skötselnivåer.
Placering av huset
När du väl valt ditt hus så kommer du till det knepiga i att placera huset på din fastighet. I
och med ditt förhandsbesked har du fått en ungefärlig placering av huset men det är
även viktigt att tänka på hur huset placeras i förhållande till omgivning. Att vrida huset på
ett sånt sätt att ena långsidan av huset är vridet åt söderläge möjliggör en framtida
eventuell investering i solpaneler som placeras på taket. Solpaneler är ett effektivt sätt
att minska sin elförbrukning och även om installationen av dessa i vissa fall kan kräva
bygglov är detta ingenting du behöver betala för.
Det är inte alltid det är möjligt att placera huset på ett sånt sätt att det möjliggör
användandet av solpaneler, men då kan det vara värt att titta på möjligheten att placera
huset på ett sådant sätt på fastigheten att det finns möjlighet att placera solpaneler på
marken utan att detta krockar med den soliga uteplats ni med största sannolikhet
kommer vilja ha framöver.
Vid placering av huset är det även bra att tänka på olika hälsoaspekter. Genom att
placera huset på ett sådant sätt att minst hälften av alla boningsrum hamnar mot husets
tysta sida ger ni er själva möjlighet att få en bra inomhusmiljö.
Långsiktighet
Ekonomin är viktig för alla familjer och även om det inte är möjligt att välja alla de ”bästa”
alternativen vid nybyggnationen kan man tänka på framtiden vid sin planering av huset.
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Kanske funderar ni på att i framtiden bli en större familj, då kan det vara bra att tänka på
att huset ska vara placerat på ett sånt sätt att det går att bygga till i framtiden utan att en
eventuell tillbyggnad hamnar för nära tomtgräns.
Att välja ett uppvärmningssystem som i framtiden går att byta ut utan stora ingrepp på
byggnaden är också det ett bra sätt att ge sig själv möjligheten att energieffektivisera sitt
boende.
Passivhus m.m.
Du får aldrig så stora möjligheter att påverka ditt boende som under själva byggstadiet.
Ta tillvara chansen och påverka ert boende så mycket ni kan så att ni blir så nöjda med
resultatet som möjligt. Ett sätt som du kan påverka är genom att välja energiklassning av
det hus du bygger. Passivhus är en av de många olika standarder som finns för
energiklassning av nybyggda hus och det finns i dagsläget husleverantörer som
tillhandahåller hus enligt standarden för Passivhus i sitt standardsortiment.
Det finns hjälp att få när det gäller valet av material, placering och hållbarhet på
byggnationen. För att läsa mer om hur ni kan tänka vid valet av hus, placeringen och
utformningen läs vidare på några av följande platser eller hör av er till kommunen.

Energimyndigheten
www.energimyndigheten.se
Energirådgivarna
http://www.energiradgivningen.se
Boverket – Myndigheten för boende och byggande
www.boverket.se
Energirådgivningen i Knivsta kommun
www.knivsta.se
018-34 70 00
Sveriges centrum för nollenergihus
www.nollhus.se
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Motiv
Förvaltningen finner att önskad bebyggelse uppfyller de krav som kan ställas enligt PBL 2
kap. och miljöbalkens allmänna bestämmelser om lämplig utveckling och lokalisering av ny
bebyggelse. Bebyggelsen har förutsättningar att uppfylla de krav som kan ställas på nya
byggnader enligt 8 kap. PBL och går att förena med den för området gällande kommunala
översiktsplanen.
Bedömningen görs att det finns goda möjligheter att ordna dricksvatten, avlopp,
avfallshantering m.m. på platsen och bedömer att bostadshuset tillsammans med nya
bostadshus på grannfastigheterna inte kommer att medföra en sådan stor påverkan att
detaljplanering behövs.
Föreslagna marknivåförändringar bedöms lämpliga, men slutgiltig anpassning till
omgivningen bör hanteras inom bygglovsprövningen. Miljöenheten bedömer att
dagvattenhanteringen kan lösas på ett lämpligt sätt.
Sammantaget bedöms det lämpligt att tillåta ny bostadsbebyggelse på fastigheten.
Villkor
Enbostadshuset ska anpassas till platsen. Husens placering i höjdled ska anpassas till vägen
och marken ska anordnas så att nivåskillnader utformas som naturliga och flacka slänter.
Byggnadernas utformning ska harmoniera med kringliggande bebyggelse.
Bostadshus ska utformas så att riktvärdena för buller inomhus klaras.
Slutlig placering och utformning hanteras i ansökan om bygglov. Skriften ”Bygga på landet”
bör användas för råd och inspiration inför bygglovansökan.
Avgift
Förhandsbesked
10 576 kronor
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Platsen berörs av följande intressen enligt översiktsplanen
Utanför detaljplanerat område
Det finns inga speciella intressen enligt översiktsplanen på platsen
Yttranden
Miljöenheten anser att platsen ligger i ett område med tämligen god vattentillgång, men att
vattenutredning bör göras. Tillstånd finns för anläggande av gemensamt avlopp.
Roslagsvatten AB påpekar att fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för allmänna
vatten- och avloppsledningar, och har därför inget att invända mot byggnationen.
Vattenfall Eldistribution AB har ingen erinran
Ärendet har varit utsänt till berörda grannar, vilka getts möjlighet att lämna synpunkter på
ansökan. Ägare till fastigheten
skriver i sitt yttrande att man önskar att marknivån
på fastigheten anpassas till vägen för att begränsa insyn på
. Vidare att kommande
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reningsverk ska ha föreskrivet skyddsavstånd till dricksvattenbrunn på Kasby 3:8 samt inte
leder till luktstörningar. Dessutom önskar man att huset inte placeras närmare
fastighetsgränsen än 25 meter för att begränsa insyn.
Ägare till fastigheten
skriver att beslut om förhandsbesked inte ska tas innan ett
pågående ärende hos länsstyrelsen är avgjort. Ärendet gäller tippning av massor på
fastigheterna
. Vidare menar man att villkor i tidigare förhandsbesked ska gälla
även framöver.
Upplysningar
Bygg- och miljönämndens beslut är bindande vid prövning av bygglov, om ansökan görs
inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap 39§ PBL.
Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla.
Bygg- och miljönämndens beslut om förhandsbesked medför ingen rätt att påbörja den sökta
åtgärden innan bygglov beviljats och startbesked har getts.
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
1st situationsplan 2020-10-07
1st situationsplan 2020-10-22
Beslutet ska skickas till
Sökande/fastighetsägare
Underrättelse om beslutet per brev
Berörda sakägare enligt sändlista
Kopia till övriga
Akten
Kungörelse
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do
Beslutet delges med förenklad delgivning

Jessica Fogelberg
Bygg- och miljöchef
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Bilagor
Bilaga 1 - Fastställda handlingar
Bilaga 2 - Hur man överklagar
Bilaga 3 - Yttrande från remissinstanser med synpunkter
Bilaga 4 - Yttrande från grannar med synpunkter
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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:
Besöksadress:

Bygg- och miljönämnden
741 75 KNIVSTA
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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Vad roligt att ni valt att bygga hus i Knivsta kommun!
Nu när du har fått ditt förhandsbesked beviljat och du ska gå vidare mot att bygga ett nytt
hus finns det många val du kan göra som innebär att du väljer mer långsiktigt. Ett
långsiktigt val är i slutänden det bästa för både miljön, samhället och din plånbok och du
kommer aldrig ha så stor chans att påverka ditt hus som du har i samband med
nybyggnationen av det.
När du väljer ditt hus finns det många saker att ta i betänkande, framförallt ska huset
passa er och er familj men det finns också möjligheter att ställa krav vid valet av hus.
Fasadmaterial
Det finns många olika fasadmaterial att välja på. De har alla sina fördelar och nackdelar
och vissa material är mer beprövade än andra. Att läsa på om de olika materialvalen och
deras för- och nackdelar är att ge sig själv möjligheten att påverka husets livslängd och
dess nivå av skötsel.
Fasaden består av flera delar, bland annat fönster och dörrar. Valet av dessa påverkar
inte bara din energiförbrukning utan även hur ofta dessa delar behöver bytas och
skötselnivåer.
Placering av huset
När du väl valt ditt hus så kommer du till det knepiga i att placera huset på din fastighet. I
och med ditt förhandsbesked har du fått en ungefärlig placering av huset men det är
även viktigt att tänka på hur huset placeras i förhållande till omgivning. Att vrida huset på
ett sånt sätt att ena långsidan av huset är vridet åt söderläge möjliggör en framtida
eventuell investering i solpaneler som placeras på taket. Solpaneler är ett effektivt sätt
att minska sin elförbrukning och även om installationen av dessa i vissa fall kan kräva
bygglov är detta ingenting du behöver betala för.
Det är inte alltid det är möjligt att placera huset på ett sånt sätt att det möjliggör
användandet av solpaneler, men då kan det vara värt att titta på möjligheten att placera
huset på ett sådant sätt på fastigheten att det finns möjlighet att placera solpaneler på
marken utan att detta krockar med den soliga uteplats ni med största sannolikhet
kommer vilja ha framöver.
Vid placering av huset är det även bra att tänka på olika hälsoaspekter. Genom att
placera huset på ett sådant sätt att minst hälften av alla boningsrum hamnar mot husets
tysta sida ger ni er själva möjlighet att få en bra inomhusmiljö.
Långsiktighet
Ekonomin är viktig för alla familjer och även om det inte är möjligt att välja alla de ”bästa”
alternativen vid nybyggnationen kan man tänka på framtiden vid sin planering av huset.
Kanske funderar ni på att i framtiden bli en större familj, då kan det vara bra att tänka på
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att huset ska vara placerat på ett sånt sätt att det går att bygga till i framtiden utan att en
eventuell tillbyggnad hamnar för nära tomtgräns.
Att välja ett uppvärmningssystem som i framtiden går att byta ut utan stora ingrepp på
byggnaden är också det ett bra sätt att ge sig själv möjligheten att energieffektivisera sitt
boende.
Passivhus m.m.
Du får aldrig så stora möjligheter att påverka ditt boende som under själva byggstadiet.
Ta tillvara chansen och påverka ert boende så mycket ni kan så att ni blir så nöjda med
resultatet som möjligt. Ett sätt som du kan påverka är genom att välja energiklassning av
det hus du bygger. Passivhus är en av de många olika standarder som finns för
energiklassning av nybyggda hus och det finns i dagsläget husleverantörer som
tillhandahåller hus enligt standarden för Passivhus i sitt standardsortiment.
Det finns hjälp att få när det gäller valet av material, placering och hållbarhet på
byggnationen. För att läsa mer om hur ni kan tänka vid valet av hus, placeringen och
utformningen läs vidare på några av följande platser eller hör av er till kommunen.

Energimyndigheten
www.energimyndigheten.se
Energirådgivarna
http://www.energiradgivningen.se
Boverket – Myndigheten för boende och byggande
www.boverket.se
Energirådgivningen i Knivsta kommun
www.knivsta.se
018-34 70 00
Sveriges centrum för nollenergihus
www.nollhus.se
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Motiv
Förvaltningen finner att önskad bebyggelse uppfyller de krav som kan ställas enligt PBL 2
kap. och miljöbalkens allmänna bestämmelser om lämplig utveckling och lokalisering av ny
bebyggelse. Bebyggelsen har förutsättningar att uppfylla de krav som kan ställas på nya
byggnader enligt 8 kap. PBL och går att förena med den för området gällande kommunala
översiktsplanen.
Bedömningen görs att det finns goda möjligheter att ordna dricksvatten, avlopp,
avfallshantering m.m. på platsen och bedömer att bostadshuset tillsammans med nya
bostadshus på grannfastigheterna inte kommer att medföra en sådan stor påverkan att
detaljplanering behövs.
Föreslagna marknivåförändringar bedöms lämpliga, men slutgiltig anpassning till
omgivningen bör hanteras inom bygglovsprövningen. Miljöenheten bedömer att
dagvattenhanteringen kan lösas på ett lämpligt sätt.
Sammantaget bedöms det lämpligt att tillåta ny bostadsbebyggelse på fastigheten.
Villkor
Enbostadshuset ska anpassas till platsen. Husens placering i höjdled ska anpassas till vägen
och marken ska anordnas så att nivåskillnader utformas som naturliga och flacka slänter.
Byggnadernas utformning ska harmoniera med kringliggande bebyggelse.
Bostadshus ska utformas så att riktvärdena för buller inomhus klaras.
Slutlig placering och utformning hanteras i ansökan om bygglov. Skriften ”Bygga på landet”
bör användas för råd och inspiration inför bygglovansökan.
Avgift
Förhandsbesked
10 576 kronor
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Platsen berörs av följande intressen enligt översiktsplanen
Utanför detaljplanerat område
Det finns inga speciella intressen enligt översiktsplanen på platsen
Yttranden
Miljöenheten anser att platsen ligger i ett område med tämligen god vattentillgång, men att
vattenutredning bör göras. Tillstånd finns för anläggande av gemensamt avlopp.
Roslagsvatten AB påpekar att fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för allmänna
vatten- och avloppsledningar, och har därför inget att invända mot byggnationen.
Vattenfall Eldistribution AB har ingen erinran
Ärendet har varit utsänt till berörda grannar, vilka getts möjlighet att lämna synpunkter på
ansökan. Ägare till fastigheten
skriver att beslut om förhandsbesked inte ska tas
innan ett pågående ärende hos länsstyrelsen är avgjort. Ärendet gäller tippning av massor
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på fastigheterna
gälla även framöver.

. Vidare menar man att villkor i tidigare förhandsbesked ska

Upplysningar
Bygg- och miljönämndens beslut är bindande vid prövning av bygglov, om ansökan görs
inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap 39§ PBL.
Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla.
Bygg- och miljönämndens beslut om förhandsbesked medför ingen rätt att påbörja den sökta
åtgärden innan bygglov beviljats och startbesked har getts.
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
1st situationsplan 2020-10-07
1st situationsplan 2020-10-22
Beslutet ska skickas till
Sökande/fastighetsägare
Underrättelse om beslutet per brev
Berörda sakägare enligt sändlista
Kopia till övriga
Akten
Kungörelse
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do
Beslutet delges med förenklad delgivning

Jessica Fogelberg
Bygg- och miljöchef

Bilagor
Bilaga 1 - Fastställda handlingar
Bilaga 2 - Hur man överklagar
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Bilaga 3 - Yttrande från remissinstanser med synpunkter
Bilaga 4 - Yttrande från grannar med synpunkter
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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:
Besöksadress:

Bygg- och miljönämnden
741 75 KNIVSTA
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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Vad roligt att ni valt att bygga hus i Knivsta kommun!
Nu när du har fått ditt förhandsbesked beviljat och du ska gå vidare mot att bygga ett nytt
hus finns det många val du kan göra som innebär att du väljer mer långsiktigt. Ett
långsiktigt val är i slutänden det bästa för både miljön, samhället och din plånbok och du
kommer aldrig ha så stor chans att påverka ditt hus som du har i samband med
nybyggnationen av det.
När du väljer ditt hus finns det många saker att ta i betänkande, framförallt ska huset
passa er och er familj men det finns också möjligheter att ställa krav vid valet av hus.
Fasadmaterial
Det finns många olika fasadmaterial att välja på. De har alla sina fördelar och nackdelar
och vissa material är mer beprövade än andra. Att läsa på om de olika materialvalen och
deras för- och nackdelar är att ge sig själv möjligheten att påverka husets livslängd och
dess nivå av skötsel.
Fasaden består av flera delar, bland annat fönster och dörrar. Valet av dessa påverkar
inte bara din energiförbrukning utan även hur ofta dessa delar behöver bytas och
skötselnivåer.
Placering av huset
När du väl valt ditt hus så kommer du till det knepiga i att placera huset på din fastighet. I
och med ditt förhandsbesked har du fått en ungefärlig placering av huset men det är
även viktigt att tänka på hur huset placeras i förhållande till omgivning. Att vrida huset på
ett sånt sätt att ena långsidan av huset är vridet åt söderläge möjliggör en framtida
eventuell investering i solpaneler som placeras på taket. Solpaneler är ett effektivt sätt
att minska sin elförbrukning och även om installationen av dessa i vissa fall kan kräva
bygglov är detta ingenting du behöver betala för.
Det är inte alltid det är möjligt att placera huset på ett sånt sätt att det möjliggör
användandet av solpaneler, men då kan det vara värt att titta på möjligheten att placera
huset på ett sådant sätt på fastigheten att det finns möjlighet att placera solpaneler på
marken utan att detta krockar med den soliga uteplats ni med största sannolikhet
kommer vilja ha framöver.
Vid placering av huset är det även bra att tänka på olika hälsoaspekter. Genom att
placera huset på ett sådant sätt att minst hälften av alla boningsrum hamnar mot husets
tysta sida ger ni er själva möjlighet att få en bra inomhusmiljö.
Långsiktighet
Ekonomin är viktig för alla familjer och även om det inte är möjligt att välja alla de ”bästa”
alternativen vid nybyggnationen kan man tänka på framtiden vid sin planering av huset.
Kanske funderar ni på att i framtiden bli en större familj, då kan det vara bra att tänka på
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att huset ska vara placerat på ett sånt sätt att det går att bygga till i framtiden utan att en
eventuell tillbyggnad hamnar för nära tomtgräns.
Att välja ett uppvärmningssystem som i framtiden går att byta ut utan stora ingrepp på
byggnaden är också det ett bra sätt att ge sig själv möjligheten att energieffektivisera sitt
boende.
Passivhus m.m.
Du får aldrig så stora möjligheter att påverka ditt boende som under själva byggstadiet.
Ta tillvara chansen och påverka ert boende så mycket ni kan så att ni blir så nöjda med
resultatet som möjligt. Ett sätt som du kan påverka är genom att välja energiklassning av
det hus du bygger. Passivhus är en av de många olika standarder som finns för
energiklassning av nybyggda hus och det finns i dagsläget husleverantörer som
tillhandahåller hus enligt standarden för Passivhus i sitt standardsortiment.
Det finns hjälp att få när det gäller valet av material, placering och hållbarhet på
byggnationen. För att läsa mer om hur ni kan tänka vid valet av hus, placeringen och
utformningen läs vidare på några av följande platser eller hör av er till kommunen.

Energimyndigheten
www.energimyndigheten.se
Energirådgivarna
http://www.energiradgivningen.se
Boverket – Myndigheten för boende och byggande
www.boverket.se
Energirådgivningen i Knivsta kommun
www.knivsta.se
018-34 70 00
Sveriges centrum för nollenergihus
www.nollhus.se
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Motiv
Förvaltningen finner att önskad bebyggelse uppfyller de krav som kan ställas enligt PBL 2
kap. och miljöbalkens allmänna bestämmelser om lämplig utveckling och lokalisering av ny
bebyggelse. Bebyggelsen har förutsättningar att uppfylla de krav som kan ställas på nya
byggnader enligt 8 kap. PBL och går att förena med den för området gällande kommunala
översiktsplanen.
Bedömningen görs att det finns goda möjligheter att ordna dricksvatten, avlopp,
avfallshantering m.m. på platsen och bedömer att bostadshuset tillsammans med nya
bostadshus på grannfastigheterna inte kommer att medföra en sådan stor påverkan att
detaljplanering behövs.
Föreslagna marknivåförändringar bedöms lämpliga, men slutgiltig anpassning till
omgivningen bör hanteras inom bygglovsprövningen. Miljöenheten bedömer att
dagvattenhanteringen kan lösas på ett lämpligt sätt.
Sammantaget bedöms det lämpligt att tillåta ny bostadsbebyggelse på fastigheten.
Villkor
Enbostadshuset ska anpassas till platsen. Husens placering i höjdled ska anpassas till vägen
och marken ska anordnas så att nivåskillnader utformas som naturliga och flacka slänter.
Byggnadernas utformning ska harmoniera med kringliggande bebyggelse.
Bostadshus ska utformas så att riktvärdena för buller inomhus klaras.
Slutlig placering och utformning hanteras i ansökan om bygglov. Skriften ”Bygga på landet”
bör användas för råd och inspiration inför bygglovansökan.
Avgift
Förhandsbesked
10 576 kronor
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Platsen berörs av följande intressen enligt översiktsplanen
Utanför detaljplanerat område
Det finns inga speciella intressen enligt översiktsplanen på platsen
Yttranden
Miljöenheten anser att platsen ligger i ett område med tämligen god vattentillgång, men att
vattenutredning bör göras. Tillstånd finns för anläggande av gemensamt avlopp.
Roslagsvatten AB påpekar att fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för allmänna
vatten- och avloppsledningar, och har därför inget att invända mot byggnationen.
Vattenfall Eldistribution AB har ingen erinran
Ärendet har varit utsänt till berörda grannar, vilka getts möjlighet att lämna synpunkter på
ansökan. Ägare till fastigheten
skriver att beslut om förhandsbesked inte ska tas
innan ett pågående ärende hos länsstyrelsen är avgjort. Ärendet gäller tippning av massor
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på fastigheterna
gälla även framöver.

. Vidare menar man att villkor i tidigare förhandsbesked ska

Upplysningar
Bygg- och miljönämndens beslut är bindande vid prövning av bygglov, om ansökan görs
inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap 39§ PBL.
Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla.
Bygg- och miljönämndens beslut om förhandsbesked medför ingen rätt att påbörja den sökta
åtgärden innan bygglov beviljats och startbesked har getts.
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
1st situationsplan 2020-10-07
1st situationsplan 2020-10-22
Beslutet ska skickas till
Sökande/fastighetsägare
Underrättelse om beslutet per brev
Berörda sakägare enligt sändlista
Kopia till övriga
Akten
Kungörelse
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do
Beslutet delges med förenklad delgivning
Husby 2:1

Jessica Fogelberg
Bygg- och miljöchef

Bilagor
Bilaga 1 - Fastställda handlingar
Bilaga 2 - Hur man överklagar
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Bilaga 3 - Yttrande från remissinstanser med synpunkter
Bilaga 4 - Yttrande från grannar med synpunkter
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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:
Besöksadress:

Bygg- och miljönämnden
741 75 KNIVSTA
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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Vad roligt att ni valt att bygga hus i Knivsta kommun!
Nu när du har fått ditt förhandsbesked beviljat och du ska gå vidare mot att bygga ett nytt
hus finns det många val du kan göra som innebär att du väljer mer långsiktigt. Ett
långsiktigt val är i slutänden det bästa för både miljön, samhället och din plånbok och du
kommer aldrig ha så stor chans att påverka ditt hus som du har i samband med
nybyggnationen av det.
När du väljer ditt hus finns det många saker att ta i betänkande, framförallt ska huset
passa er och er familj men det finns också möjligheter att ställa krav vid valet av hus.
Fasadmaterial
Det finns många olika fasadmaterial att välja på. De har alla sina fördelar och nackdelar
och vissa material är mer beprövade än andra. Att läsa på om de olika materialvalen och
deras för- och nackdelar är att ge sig själv möjligheten att påverka husets livslängd och
dess nivå av skötsel.
Fasaden består av flera delar, bland annat fönster och dörrar. Valet av dessa påverkar
inte bara din energiförbrukning utan även hur ofta dessa delar behöver bytas och
skötselnivåer.
Placering av huset
När du väl valt ditt hus så kommer du till det knepiga i att placera huset på din fastighet. I
och med ditt förhandsbesked har du fått en ungefärlig placering av huset men det är
även viktigt att tänka på hur huset placeras i förhållande till omgivning. Att vrida huset på
ett sånt sätt att ena långsidan av huset är vridet åt söderläge möjliggör en framtida
eventuell investering i solpaneler som placeras på taket. Solpaneler är ett effektivt sätt
att minska sin elförbrukning och även om installationen av dessa i vissa fall kan kräva
bygglov är detta ingenting du behöver betala för.
Det är inte alltid det är möjligt att placera huset på ett sånt sätt att det möjliggör
användandet av solpaneler, men då kan det vara värt att titta på möjligheten att placera
huset på ett sådant sätt på fastigheten att det finns möjlighet att placera solpaneler på
marken utan att detta krockar med den soliga uteplats ni med största sannolikhet
kommer vilja ha framöver.
Vid placering av huset är det även bra att tänka på olika hälsoaspekter. Genom att
placera huset på ett sådant sätt att minst hälften av alla boningsrum hamnar mot husets
tysta sida ger ni er själva möjlighet att få en bra inomhusmiljö.
Långsiktighet
Ekonomin är viktig för alla familjer och även om det inte är möjligt att välja alla de ”bästa”
alternativen vid nybyggnationen kan man tänka på framtiden vid sin planering av huset.
Kanske funderar ni på att i framtiden bli en större familj, då kan det vara bra att tänka på
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att huset ska vara placerat på ett sånt sätt att det går att bygga till i framtiden utan att en
eventuell tillbyggnad hamnar för nära tomtgräns.
Att välja ett uppvärmningssystem som i framtiden går att byta ut utan stora ingrepp på
byggnaden är också det ett bra sätt att ge sig själv möjligheten att energieffektivisera sitt
boende.
Passivhus m.m.
Du får aldrig så stora möjligheter att påverka ditt boende som under själva byggstadiet.
Ta tillvara chansen och påverka ert boende så mycket ni kan så att ni blir så nöjda med
resultatet som möjligt. Ett sätt som du kan påverka är genom att välja energiklassning av
det hus du bygger. Passivhus är en av de många olika standarder som finns för
energiklassning av nybyggda hus och det finns i dagsläget husleverantörer som
tillhandahåller hus enligt standarden för Passivhus i sitt standardsortiment.
Det finns hjälp att få när det gäller valet av material, placering och hållbarhet på
byggnationen. För att läsa mer om hur ni kan tänka vid valet av hus, placeringen och
utformningen läs vidare på några av följande platser eller hör av er till kommunen.

Energimyndigheten
www.energimyndigheten.se
Energirådgivarna
http://www.energiradgivningen.se
Boverket – Myndigheten för boende och byggande
www.boverket.se
Energirådgivningen i Knivsta kommun
www.knivsta.se
018-34 70 00
Sveriges centrum för nollenergihus
www.nollhus.se
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Motiv
Förvaltningen finner att önskad bebyggelse uppfyller de krav som kan ställas enligt PBL 2
kap. och miljöbalkens allmänna bestämmelser om lämplig utveckling och lokalisering av ny
bebyggelse. Bebyggelsen har förutsättningar att uppfylla de krav som kan ställas på nya
byggnader enligt 8 kap. PBL och går att förena med den för området gällande kommunala
översiktsplanen.
Bedömningen görs att det finns goda möjligheter att ordna dricksvatten, avlopp,
avfallshantering m.m. på platsen och bedömer att bostadshuset tillsammans med nya
bostadshus på grannfastigheterna inte kommer att medföra en sådan stor påverkan att
detaljplanering behövs.
Föreslagna marknivåförändringar bedöms lämpliga, men slutgiltig anpassning till
omgivningen bör hanteras inom bygglovsprövningen. Miljöenheten bedömer att
dagvattenhanteringen kan lösas på ett lämpligt sätt.
Sammantaget bedöms det lämpligt att tillåta ny bostadsbebyggelse på fastigheten.
Villkor
Enbostadshuset ska anpassas till platsen. Husens placering i höjdled ska anpassas till vägen
och marken ska anordnas så att nivåskillnader utformas som naturliga och flacka slänter.
Byggnadernas utformning ska harmoniera med kringliggande bebyggelse.
Bostadshus ska utformas så att riktvärdena för buller inomhus klaras.
Slutlig placering och utformning hanteras i ansökan om bygglov. Skriften ”Bygga på landet”
bör användas för råd och inspiration inför bygglovansökan.
Avgift
Förhandsbesked
10 576 kronor
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Platsen berörs av följande intressen enligt översiktsplanen
Utanför detaljplanerat område
Det finns inga speciella intressen enligt översiktsplanen på platsen
Yttranden
Miljöenheten anser att platsen ligger i ett område med tämligen god vattentillgång, men att
vattenutredning bör göras. Tillstånd finns för anläggande av gemensamt avlopp.
Roslagsvatten AB påpekar att fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för allmänna
vatten- och avloppsledningar, och har därför inget att invända mot byggnationen.
Vattenfall Eldistribution AB har ingen erinran
Ärendet har varit utsänt till berörda grannar, vilka getts möjlighet att lämna synpunkter på
ansökan. Ägare till fastigheten
skriver att beslut om förhandsbesked inte ska tas
innan ett pågående ärende hos länsstyrelsen är avgjort. Ärendet gäller tippning av massor
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på fastigheterna
gälla även framöver.

. Vidare menar man att villkor i tidigare förhandsbesked ska

Upplysningar
Bygg- och miljönämndens beslut är bindande vid prövning av bygglov, om ansökan görs
inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap 39§ PBL.
Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla.
Bygg- och miljönämndens beslut om förhandsbesked medför ingen rätt att påbörja den sökta
åtgärden innan bygglov beviljats och startbesked har getts.
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
1st situationsplan 2020-10-07
1st situationsplan 2020-10-22
Beslutet ska skickas till
Sökande/fastighetsägare
Underrättelse om beslutet per brev
Berörda sakägare enligt sändlista
Kopia till övriga
Akten
Kungörelse
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.
https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do
Beslutet delges med förenklad delgivning

Jessica Fogelberg
Bygg- och miljöchef

Bilagor
Bilaga 1 - Fastställda handlingar
Bilaga 2 - Hur man överklagar
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Bilaga 3 - Yttrande från remissinstanser med synpunkter
Bilaga 4 - Yttrande från grannar med synpunkter
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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:
Besöksadress:

Bygg- och miljönämnden
741 75 KNIVSTA
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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Vad roligt att ni valt att bygga hus i Knivsta kommun!
Nu när du har fått ditt förhandsbesked beviljat och du ska gå vidare mot att bygga ett nytt
hus finns det många val du kan göra som innebär att du väljer mer långsiktigt. Ett
långsiktigt val är i slutänden det bästa för både miljön, samhället och din plånbok och du
kommer aldrig ha så stor chans att påverka ditt hus som du har i samband med
nybyggnationen av det.
När du väljer ditt hus finns det många saker att ta i betänkande, framförallt ska huset
passa er och er familj men det finns också möjligheter att ställa krav vid valet av hus.
Fasadmaterial
Det finns många olika fasadmaterial att välja på. De har alla sina fördelar och nackdelar
och vissa material är mer beprövade än andra. Att läsa på om de olika materialvalen och
deras för- och nackdelar är att ge sig själv möjligheten att påverka husets livslängd och
dess nivå av skötsel.
Fasaden består av flera delar, bland annat fönster och dörrar. Valet av dessa påverkar
inte bara din energiförbrukning utan även hur ofta dessa delar behöver bytas och
skötselnivåer.
Placering av huset
När du väl valt ditt hus så kommer du till det knepiga i att placera huset på din fastighet. I
och med ditt förhandsbesked har du fått en ungefärlig placering av huset men det är
även viktigt att tänka på hur huset placeras i förhållande till omgivning. Att vrida huset på
ett sånt sätt att ena långsidan av huset är vridet åt söderläge möjliggör en framtida
eventuell investering i solpaneler som placeras på taket. Solpaneler är ett effektivt sätt
att minska sin elförbrukning och även om installationen av dessa i vissa fall kan kräva
bygglov är detta ingenting du behöver betala för.
Det är inte alltid det är möjligt att placera huset på ett sånt sätt att det möjliggör
användandet av solpaneler, men då kan det vara värt att titta på möjligheten att placera
huset på ett sådant sätt på fastigheten att det finns möjlighet att placera solpaneler på
marken utan att detta krockar med den soliga uteplats ni med största sannolikhet
kommer vilja ha framöver.
Vid placering av huset är det även bra att tänka på olika hälsoaspekter. Genom att
placera huset på ett sådant sätt att minst hälften av alla boningsrum hamnar mot husets
tysta sida ger ni er själva möjlighet att få en bra inomhusmiljö.
Långsiktighet
Ekonomin är viktig för alla familjer och även om det inte är möjligt att välja alla de ”bästa”
alternativen vid nybyggnationen kan man tänka på framtiden vid sin planering av huset.
Kanske funderar ni på att i framtiden bli en större familj, då kan det vara bra att tänka på
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att huset ska vara placerat på ett sånt sätt att det går att bygga till i framtiden utan att en
eventuell tillbyggnad hamnar för nära tomtgräns.
Att välja ett uppvärmningssystem som i framtiden går att byta ut utan stora ingrepp på
byggnaden är också det ett bra sätt att ge sig själv möjligheten att energieffektivisera sitt
boende.
Passivhus m.m.
Du får aldrig så stora möjligheter att påverka ditt boende som under själva byggstadiet.
Ta tillvara chansen och påverka ert boende så mycket ni kan så att ni blir så nöjda med
resultatet som möjligt. Ett sätt som du kan påverka är genom att välja energiklassning av
det hus du bygger. Passivhus är en av de många olika standarder som finns för
energiklassning av nybyggda hus och det finns i dagsläget husleverantörer som
tillhandahåller hus enligt standarden för Passivhus i sitt standardsortiment.
Det finns hjälp att få när det gäller valet av material, placering och hållbarhet på
byggnationen. För att läsa mer om hur ni kan tänka vid valet av hus, placeringen och
utformningen läs vidare på några av följande platser eller hör av er till kommunen.

Energimyndigheten
www.energimyndigheten.se
Energirådgivarna
http://www.energiradgivningen.se
Boverket – Myndigheten för boende och byggande
www.boverket.se
Energirådgivningen i Knivsta kommun
www.knivsta.se
018-34 70 00
Sveriges centrum för nollenergihus
www.nollhus.se
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Handläggare
Elin Yilmaz
Verksamhetscontroller

Tjänsteskrivelse
2020-12-03

Diarienummer
BMN-2020/258

Bygg- och miljönämnden

Intern kontrollplan 2021 för Bygg- och miljönämnden
Förslag till beslut
1.Bygg-och miljönämnden antar intern kontrollplan för nämndens verksamheter för år
2021.
2. Den interna kontrollplanen anmäls till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Fem kommunövergripande interna kontroller genomförs för alla nämnder/styrelser med
separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, upphandling/inköp, bisysslor,
ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut.
De nämndspecifika kontrollområdena för 2021 är Efterlevnad av beslutade policies,
Oegentligheter och Kontorets uppdrag utökas medan resurserna minskar.
Bakgrund
Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden se till att
den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.
Intern kontrollplanen är baserad på en riskanalys utförd av Bygg-och miljönämndens
arbetsutskott i samarbete med förvaltningen.
Ekonomisk konsekvensanalys
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig
budgetram.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Övriga underlag för beslut
Intern kontrollplan 2021 Bygg-och miljönämnden, rapport.
Beslutet ska skickas till
Akten
Handläggaren

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

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Bygg- och miljönämndens intern kontrollplan för 2021 syftar till att säkerställa
ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, att
lagar, regler och beslut efterlevs och att allvarliga brister upptäcks. Beslutet om att godkänna
Bygg-och miljönämndens interna kontrollplan bedöms inte påverka barn på ett direkt sätt,
utan handlar om att vidmakthålla ett fungerande intern kontrollsystem och i förlängningen
bidra till en hög kvalitet i verksamheterna.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Intern kontrollplan 2021 för
Bygg- och miljönämnden

Antagen av Bygg-och miljönämnden
December månad 2021

Innehållsförteckning
Intern kontroll i Knivsta kommun ......................................................................................3
Intern kontrollplanen ........................................................................................................4
Riskmatris ...................................................................................................................4
Övergripande uppföljningar.........................................................................................5
Nämndspecifika uppföljningar .....................................................................................8
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Intern kontroll i Knivsta kommun
En tydlig och tillräcklig intern kontroll i Knivsta kommun syftar till att säkerställa:
ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet,
efterlevnad av lagar och regler samt att allvarliga brister upptäcks och hanteras.
Varje nämnd och styrelse ska årligen anta en intern kontrollplan som beskriver vad som ska
kontrolleras under året. Varje intern kontrollplan ska följas upp och analyseras och intern
kontrollen är en del av nämndens utvecklingsarbete och ingår i ledningssystemet. Detta innebär
att varje nämnd ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister och
utvecklingsområden för att ständigt förbättra och utveckla den interna verksamheten i
kommunen.
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Intern kontrollplan
Riskmatris
1

4

5

6

7

8

4

2

3

3

Konsekvens

2

1

1

2

3

4

Sannolikhet

8

Kritisk
Medium
Låg

4
3

2
1

Kritisk Totalt: 8

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig - är så stor konsekvens att
det helt enkelt inte får hända
Kännbar - Uppfattas som besvärande
av berörda personer (internt och
externt)
Lindrig - Uppfattas som liten av
berörda
Försumbar - Uppfattas som obetydlig
av berörda

Sannolik - Det är mycket troligt att fel
kan uppstå
Möjlig - Det finns en möjlig risk för att
fel kan uppstå
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obefintlig att fel kan uppstå
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Kontrollområde

Risk

Riskvärde

Ekonomisk förvaltning

1

Upphandling och inköp

2
Att kommunens inköp och upphandlingar inte
genomförs enligt ingångna avtal och kommunens
styrdokument.

12

Bisysslor

3
Att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i
Knivsta kommun.

12

Anmälan av
delegationsbeslut

4
Att beslut inte fattas inom ramen för gällande
delegationsordning.

12

Arbetsmiljö

5
Att brister i arbetsmiljö påverkar medarbetare och
kvaliteten i kommunens verksamheter.

16

Efterlevnad av beslutade
policies

6

12

Oegentligheter

7
Otillräckliga rutiner för att förebygga att förekomsten
av oegentligheter i verksamheten.

12

Kontorets uppdrag utökas
medan resurserna minskar

8
Att resurser på kontoret inte räcker till för att
verkställa den politiska viljan.

16

Att en god ekonomisk förvaltning inte efterlevs.

Den politiska viljan får inte genomslag

12

Övergripande uppföljningar
Ekonomisk förvaltning
Risk: Att en god ekonomisk förvaltning inte efterlevs.

Kontrollmoment

Beskrivning

Att regler och riktlinjer för ekonomisk
förvaltning efterlevs.

Kontrollmetod (hur?)
Via stickprov
Redovisning till nämnd
Hösttermin
Kontrollansvarig/Funktion
Förvaltningsekonom och redovisningsekonom
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Upphandling och inköp
Risk: Att kommunens inköp och upphandlingar inte genomförs enligt ingångna avtal och
kommunens styrdokument.

Kontrollmoment

Beskrivning

Kontroll av avtalstrohet och efterlevnad av
kommunens riktlinjer.

Kontrollmetod (hur?)
Stickprov av inkomna fakturor i ekonomisystemet och sedan analys
av genomförda stickprov.
A)Kontroll av avtalstrohet genom andel inköp som görs där det finns
ett avtalsförhållande vid inköpstillfället.
B) Kontroll av att köp utan avtal genomförs i enlighet med gällande
lagstiftning och kommunens styrdokument.
Redovisning till nämnd
Hösttermin
Kontrollansvarig/Funktion
Upphandlingssamordnare

Bisysslor
Risk: Att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i Knivsta kommun.

Kontrollmoment

Beskrivning

Kontroll över anställdas bisysslor samt
efterlevnad av regelverk och rutiner
kopplade till bisysslor.

Kontrollmetod (hur?)
Dokumentstudier, statistik och enkät till chefer.
Redovisning till nämnd
Hösttermin
Kontrollansvarig/Funktion
Verksamhetscontroller tillsammans med HR-kontoret.
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Anmälan av delegationsbeslut
Risk: Att beslut inte fattas inom ramen för gällande delegationsordning.

Kontrollmoment

Beskrivning

Uppföljning av nämndens
delegationsordning och kontroll av inkomna
delegationslistor under utvald period.

Kontrollmetod (hur?)
Stickprov och uppföljning
Redovisning till nämnd
Hösttermin
Kontrollansvarig/Funktion
Verksamhetscontroller tillsammans med administrativ service.

Arbetsmiljö
Risk: Att brister i arbetsmiljö påverkar medarbetare och kvaliteten i kommunens
verksamheter.

Kontrollmoment

Beskrivning

Att kommunens arbetsmiljöpolicy,
checklistor och rutiner inom systematiskt
arbetsmiljöarbete används/efterlevs med
fokus på konsekvenser av Covid-19.

Kontrollmetod (hur?)
Genomgång av statistiken kring arbetsmiljö, sjukfrånvaro och
personalomsättning samt huruvida analyser är genomförda på
enhetsnivå.
Redovisning till nämnd
Hösttermin
Kontrollansvarig/Funktion
Verksamhetscontroller tillsammans med HR-kontoret.
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Nämndspecifika uppföljningar
Efterlevnad av beslutade policies
Risk: Den politiska viljan får inte genomslag

Kontrollmoment

Beskrivning

Efterlevnad av beslutade policies, som
exempelvis Stadsbyggnadsprinciper med
arkitekturpolicy för Knivsta kommun är god.
Policies är kända, accepterade och
efterlevda i berörda verksamheter.

Kontrollmetod (hur?)
Dokumentstudie.
Enkät till berörd personal.
Redovisning till nämnd
Under året
Kontrollansvarig/Funktion
Samhällsbyggnadschef
Enhetschef Bygg och miljö

Oegentligheter
Risk: Otillräckliga rutiner för att förebygga att förekomsten av oegentligheter i
verksamheten.

Kontrollmoment

Beskrivning

Rutiner för att hantera förekomst av
oegentligheter i verksamheten finns och är
tillräckliga, kända, accepterade och
efterlevda.

Kontrollmetod (hur?)
Dokumentstudie
Enkät
Redovisning till nämnd
Under året
Kontrollansvarig/Funktion
Verksamhetscontroller
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Kontorets uppdrag utökas medan resurserna minskar
Risk: Att resurser på kontoret inte räcker till för att verkställa den politiska viljan.

Kontrollmoment

Beskrivning

Kontorets resurser är tillräckliga för att
genomföra den politiska viljan

Kontrollmetod (hur?)
Dokumentstudie
Statistisk
Enkät till chefer
Redovisning till nämnd
Under året
Kontrollansvarig/Funktion
Verksamhetscontroller
Förvaltningsekonom
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Handläggare
Elin Yilmaz
Verksamhetscontroller

Tjänsteskrivelse
2020-11-12

Diarienummer
BMN-2020/317

Bygg- och miljönämnden

Intern kontroll av personberoende funktioner inom verksamheten
Förslag till beslut
1. Bygg-och miljönämnden beslutar att godkänna rapporten och dess
utvecklingsområden och åtgärdspunkter.
2. Bygg-och miljönämnden beslutar också att utförd kontroll av kontrollområdet
Personberoende funktioner i verksamheten i internkontrollplanen för kvalitet för
Bygg-och miljökontorets verksamheter 2020 är tillräcklig.
Sammanfattning av ärendet
I nämndens internkontrollplan för kvalitet har vissa särskilda risker i verksamheten
identifierats. Riskerna följs upp i särskilda kontroller. Nämndens godkännande av
uppföljningsrapporten innebär att nämnden anser att den utförda kontrollen av
kontrollområdet är tillräcklig. Med tillräcklig menas att den utförda kontrollen i tillräckligt hög
grad har utrett omständigheterna inom aktuellt kontrollområde.
Utifrån underlagen i ärendet framgår att den bedömda risken att verksamheten påverkas
negativt av enstaka medarbetares frånvaro eller avslut är befogad. Bedömningen blir att
tillvaratagande av kompetens och kunskap har riskerats på grund av sjukskrivningar och
personalomsättning. Genomgången av verksamhetens funktioner och kompetens visar att
verksamheten är personberoende i verksamhetskritiska delar. Samtidigt finns en
handlingsplan för att hantera detta, där verksamheten rapporterar att åtgärderna i
handlingsplanen är tillräckliga.
Ekonomisk konsekvensanalys
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig
budgetram
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Övriga underlag för beslut
Rapport- Särskild uppföljning av personberoende funktioner inom verksamheten
Beslutet ska skickas till
Akten
Handläggaren
Jessica Fogelberg
Bygg-och miljöchef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej x

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument

x

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Inledning
Inför framtagandet av Bygg och miljönämndens internkontrollplan för kvalitet 2020 genomfördes
en riskanalys med nämndens arbetsutskott. Vid riskanalysen bedömde arbetsutskottet att det fanns
sannolikhet för och att konsekvenserna kunde bli allvarliga om verksamheten påverkas negativt av
enstaka medarbetares frånvaro eller avslut , Risken finns att kompetens och kunskap inte tas
tillvara och att organisationen är sårbar för personalförändringar. Med anledning av det har denna
uppföljning genomförts på nämndens uppdrag utifrån den beslutade kontrollmetoden, genomgång
av funktioner och kartläggning av kompetens. Kontrollområdet är personberoende funktioner
inom verksamheten.
Syftet med den interna kontrollen är en inventering av enheternas funktioner och kompetens för
att tydliggöra vilka funktioner som är mest personberoende i och med att organisationen är relativt
liten och vissa funktioner innebär spetskompetens.

Bakgrund
Bygg och miljökontorets uppgifter finns inom området för stadsbyggnad (bygglovshantering,
kontroll av byggande och tillsyn inom byggväsendet, kart- och GIS-verksamhet),
livsmedelstillsyn samt miljö- och hälsoskydd. Arbetet innefattar myndighetsutövning enligt Planoch bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB).
Bygg- och miljökontoret består idag av tre enheter; Bygglovsenheten, Miljöenheten och Kart- och
GISenheten. 1 Under åren 2018 och 2019 framkommer av verksamhetsberättelserna att
verksamheten haft höga sjukskrivningstal och hög personalomsättning. 2 Av verksamhetsplanen
för 2020 framgår att även 2020 kommer påverkas av de tidigare höga sjukskrivningstalen samt
personalomsättning vilket medför att introduktion av nya medarbetare samt rehabilitering åter i
arbete kommer vara en betydande arbetsuppgift under året. Enheterna på kontoret arbetar med
flera områden som kräver specialistkompetens. Organisationen beskrivs som relativt liten utifrån
antal medarbetare. Det betyder att flertalet specialistkompetenser innehas av enbart en
medarbetare. För att balansera detta pågår ett samverkansarbete med Miljösamverkan Uppsala län
(MSU) och inom Bygglovalliansen. 3 Totalt har kontoret 19 anställda,exkl. förvaltningschef.
Enheterna och deras huvudsakliga uppdrag presenteras i tabellform nedan.
Tabell 1 Organisation i tabellform
Huvudverksamhet
Enhet
Bygglovenheten
Kart- och GIS-enheten

Miljöenheten

Tillstånd och tillsyn PBL
•
Mätuppdrag
•
Adressättning
•
GIS-systemetets drift och funktionalitet
Tillstånd och tillsyn Miljö-och livsmedelslagstiftning.

Utöver verksamhetsplanering för kontoret och enheterna görs för miljöenheten en
behovsutredning vart tredje år. Kommunernas tillsyn ska åstadkomma god miljö och säkra
livsmedel. För att detta ska uppnås är det viktigt att prioritera tillsyn där riskerna är störst.. 4
1 Från och med årsskiftet 2020-2021 kommer Bygg-och miljökontoret ingå i samma kontor som Samhällsbyggnadskontoret.
Det gemensamma kontoret kommer fortfarande arbeta på uppdrag av de två nämnderna Bygg-och miljönämnden respektive
Samhällsutvecklingsnämnden.
2 BMN 2019/6 och BMN 2020/5.
3 Uppgifterna hämtade ur verksamhetsplan 2020 BMN 2020/168
4
Kommunala behovsutredningar- en skrift om tillsynsbehov för miljötillsyn och livsmedelskontroll (www.skr.se) 201105.

1

Metod
En genomgång av enheternas funktioner och kompetens hade genomförts av kontorsledningen
under våren med anledning av coronapandemin. Denna genomgång, tillsammans med tidigare
genomförd behovsutredning 5 ligger som underlag för intern kontrollen.
Resultat
En riskanalys kring verksamheten utifrån situationen med covid-19 gjordes i mitten av mars 2020.
Bygg-och miljökontorets ledningsgrupp tog fram en handlingsplan och pekade ut
verksamhetskritiska uppdrag. Samtidigt kartlades också Bygg-och miljökontorets personalbehov i
förhållande till de verksamhetskritiska uppdragen. Kartläggning av del av kontoret, miljöenheten
görs också inom ramarna för kommunal behovsutredning, senast Behovsutredning för
miljöenheten 2020-2022. 6
Tabell 2 Grundbemanning och vakanser
Enhet

Bygglovenheten

Miljöenheten

Övrig kommentar

Bemanning
totalt avdelning

6

Kart och
GIS
enheten
3

Ordinarie
bemanning
2020 (antal
tjänster i
100% åa inkl.
enhetschef)
Varav vakans 7
hel eller delår
2020 (antal
vakanser i
100% åa)

9

Bygglovsenheten:
Förvaltningschef ersätter
enhetschef under
föräldraledighet.

18 åa exkl
förvaltningschef

2* 8

2

1,5

Miljöenheten:
Enhetschef är idag
tillförordnad.
Miljökoordinator 100%
ersätts tillfälligt med
timanställning 10-20 timmar
per vecka.

5,5 åa

Av den kartläggning som gjorts på förvaltningen under våren 2020 bedömdes följande
arbetsuppgifter vara verksamhetskritiska. De presenteras här i tabellform utan inbördes ordning.
Tabell 3Bedömda verksamhetskritiska arbetsuppgifter
Verksamhetskritiska arbetsuppgifter identifierade i förvaltningens kartläggning
Registrera inkomna handlingar
Säkerställ tillgång till kartor
Bygglov (hantering)
Eftersläpande årlig tillsyn
och fungerande GIS-system
Hantera överklaganden

Tillsynsärenden med risk för
liv och hälsa (bygg)

Betala fakturor

Tillsynsärenden med risk för
liv och hälsa (miljö-och hälsa)

Bygg-och miljökontoret står nu inför en sammanslagning, där kontoret slås samman med
Samhällsbyggnadskontoret från 1 januari 2021. Det sammanslagna kontoret kommer arbeta på
uppdrag av två olika nämnder, Bygg- och miljönämnden samt Samhällsutvecklingsnämnden.

Analys och slutsatser
Utifrån underlagen i ärendet framgår att den bedömda risken att verksamheten påverkas negativt av
enstaka medarbetares frånvaro eller avslut är befogad. Bedömningen blir att tillvaratagande av
kompetens och kunskap har riskerats på grund av sjukskrivningar och personalomsättning.
Genomgången av verksamhetens funktioner och kompetens visar att verksamheten är
5

Behovsutredning för miljöenheten 2020-2022 BMN 2020/37
Behovsutredning för miljöenheten 2020-2022 BMN 2020/37
7 Med vakans menas här en sjukskrivning av sådan tid att det påverkar verksamheten alternativt att tjänsten är vakant och ska
ersättningsrekryteras tillfälligt eller tillsvidare.
6

8

*Nyligen har återgång i arbete och nyrekrytering skett vilket gör att siffrorna representerar endast del av år.
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personberoende i verksamhetskritiska delar. Samtidigt finns en handlingsplan för att hantera detta,
där verksamheten rapporterar att åtgärderna i handlingsplanen är tillräckliga. Inventeringen av
funktioner och kompetens har tydliggjort att det är de verksamhetskritiska funktionerna som kan
bedömas som mest relevanta ur ett personberoende-perspektiv. Det är viktigt att förvaltningen
arbetar utifrån att minska risken för personberoende samt öka personalkontinuiteten på nuvarande
Bygg-och miljökontoret, även inför och efter sammanslagningen från och med 1 januari.
Förvaltningen behöver för miljöenheten fortsätta arbetet utifrån Behovsutredningen 2020-2022.
Förvaltningen har ett behov av att fortsätta med att systematiskt utveckla och analysera
verksamheten för att på så sätt se hur uppdraget bäst kan organiseras för att uppfylla de krav som
ställs i lagstiftningen. Där pågår redan positivt utvecklingsarbete med processkartläggning och
deltagande i samverkansforum. Utmaningen i att det är en relativt liten verksamhet utifrån antal
årsarbetare med behov av hög specialisering och prioriterade arbetsuppgifter av hög vikt bedöms
kvarstå oavsett kontorets organisatoriska tillhörighet.

Åtgärdspunkt
Framtagen kartläggning utifrån riskanalysen mars 2020 samt handlingsplan ska ses över i
samband med sammanslagningen. Nya omständigheter ska uppmärksammas och åtgärder ska
vidtas vid behov.
Utvecklingsområde
I syfte att öka personalkontinuitet och kompetens att möta uppdraget ska behov av
arbetsmiljöinsatser och organisatoriska åtgärder utvärderas löpande med berörd personal inom
ramen för det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet.

.
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Handläggare
Karin Allard
Karin Carlsson
Elin Yilmaz
Verksamhetscontrollers

Tjänsteskrivelse
2020-11-19

Diarienummer
BMN-2020/68

Bygg- och miljönämnden

Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden, redovisade
för bygg- och miljönämnden
Förslag till beslut
1. Bygg-och miljönämnden godkänner uppföljningen och rapportens åtgärdspunkter och
utvecklingsområden av kommunövergripande kontrollområden i styrelsens intern
kontrollplan.
2. Utförd kontroll av de fem övergripande kontrollområdena i intern kontrollplanen för
Bygg-och miljönämndens verksamheter 2020 är tillräcklig.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för intern kontroll ska styrelsen se till att
den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.
Under 2020 identifierades fem kommunövergripande interna kontroller som genomförts för
samtliga nämnder/styrelser med separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö,
upphandling/inköp, bisysslor, ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut.
I uppföljningen av de kommunövergripande kontrollområdena framkom utvecklingsområden
och åtgärdspunkter, vilka redovisas i rapporten Uppföljning av kommunövergripande
kontrollområden, redovisade för Bygg-och miljönämnden (BMN 2020/68-1).
Ekonomisk konsekvensanalys
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig
budgetram.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Övriga underlag för beslut
Rapport Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden, redovisade för Bygg-och
miljönämnden.
Beslutet ska skickas till
Akten
Handläggaren
Jessica Fogelberg
Bygg-och miljöchef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

x

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Uppföljningen de fem övergripande kontrollområdena enligt intern kontrollplanen för 2020
syftar till att visa hur förvaltningen arbetar med dessa områden.. Beslutet om att
godkänna uppföljningen bedöms dock inte påverka barn på ett direkt sätt, utan handlar
snarare om att vidmakthålla ett fungerande internkontrollsystem och i förlängningen bidra
till en hög kvalitet i verksamheterna.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument

x

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Uppföljning av
kommunövergripande
kontrollområden, redovisade
för bygg- och miljönämnden

Uppföljning inom nämndens interna kontrollplan för 2020
BMN 2020/68
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Anmälan om delegationsbeslut
Inledning
Inför framtagandet av bygg- och miljönämnden interna kontrollplan för 2020 identifierades fem
kommunövergripande områden, varav Anmälan av delegationsbeslut var ett. Risken för
delegationsbeslut är att beslut inte fattas inom ramen för gällande delegationsordning. Med
anledning av det har denna uppföljning av nämndens anmälan av delegationsbeslut genomförts.
Kontrollmoment: Uppföljning av nämndens delegationsordning och kontroll av inkomna
delegationslistor under utvald period.

Bakgrund
Former för beslut i kommuner är reglerat i kommunallagens kapitel 6 paragraferna 33-37. Beslut
kan fattas i nämnd eller på delegation. Delegation innebär att nämnden har delegerat till annan att
fatta beslut i nämndens namn och med nämndens ansvar för beslutet. Nämnden kan delegera till
utskott, ledamot, ersättare eller till anställd inom förvaltningen att fatta beslut på nämndens
vägnar. Delegationsbesluten får normalt omedelbart rättslig verkan. För att ett beslut skall vinna
laga kraft krävs dock att de anmäls på nämnden. Syftet med anmälan är att delegationsbesluten
skall redovisas i nämndens protokoll och därmed ”offentliggöras” så att medborgare kan ta del av
besluten. Invånaren har därmed en möjlighet att laglighetspröva det fattade beslutet.
Metod
Vid tre tillfällen har registraturen genomfört stickprov från verksamhetssystem och diariet.
Stickproven är ärendetyper där det finns beslut som fattas på delegation. Besluten har jämförts
mot delegationslistor och kontroll har varit huruvida besluten anmälts till nämnd, om det är gjort
inom skälig tid samt om delegationspunkten är hänvisad i beslutet.
Resultat

Nämnd
BMN- maj
BMN- juli
BMN- aug/sep

Antal
stickprov
6
8
8

Antal ärenden
anmält till nämnd
6
8
6

Antal ärenden anmält Antal hänvisningar till
till nämnd i skälig tid delegationspunkt i beslut
6
0
8
2
6
0

För bygg- och miljönämnden granskades sex stycken stickprov för maj, åtta stycken i juli och åtta
stycken för augusti/september. Vid två av stickprovstillfällena var besluten inte anmälda till
nämnd och i skälig tid och vid samtliga tillfällen saknades hänvisning till delegationspunkten i
besluten, vilket är en avvikelse.

Analys och slutsatser
Hanteringen av beslut fattade med stöd av nämndens delegationsordning bedöms fungera
tillfredsställande. Delegater som missat att anmäla ärenden har blivit informerade.
Åtgärdspunkter och utvecklingsområden
Beskrivningen hur delegationsbeslut anmäls bör tydliggöras för respektive nämnd.
Kontoret bör se över sina rutiner för hur delegationsbeslut utformas.

2

Arbetsmiljö
Inledning
Inför framtagandet av Bygg- och miljönämndens interna kontrollplan 2020 bedömdes att risken
var hög för att brister i arbetsmiljön påverkar medarbetare och kvaliteten i verksamheten. En icke
välfungerande arbetsmiljö kan leda till stress, samt hög sjukfrånvaro och personalomsättning.
Med anledning av det har denna uppföljning av arbetsmiljön inom nämndens verksamheter
genomförts. Kontrollmoment: Att kommunens arbetsmiljöpolicy, checklistor och rutiner inom
systematiskt arbetsmiljöarbete används/efterlevs.
Bakgrund
Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen på arbetsgivaren. I Knivsta kommun
har Kommunstyrelsen delegerat ansvaret till fyra olika nivåer, från kommundirektör till
biträdande enhetschef/biträdande rektor med flera. Arbetsmiljöansvaret som delegeras till dessa
nivåers respektive ansvarsområden följer av arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och
Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 1
Knivsta kommun arbetar systematisk, både proaktivt och reaktivt, med arbetsmiljöfrågor. Det
förebyggande arbetet sker främst via dialog och skapandet av goda relationer på arbetsplatsen. Det
reaktiva arbetsmiljöarbetet handlar om rehabilitering och att återställa hälsa, för att möjliggöra
återgång till en hälsosam arbetsmiljö. I syfte att stödja cheferna i deras uppdrag utges varje år en
så kallad Arbetsmiljöalmanacka (numera digitalt via Chefsportalen från 2021)
där exempelvis utbildningsinsatser och tips inför lämpliga områden att ta upp vid
arbetsplatsträffar finns. Övriga insatser som stödjer kommunen i det systematiska
arbetsmiljöarbetet är Rehabiliteringsverktyget ADATO 2, KIA 3, Arbetsmiljöfonden 4 och
MedarbetarPulsen. 5 Den här uppföljningen gör nedslag i verksamheternas arbete i KIA och
MedarbetarPulsen, eftersom dessa system tillsammans täcker in både det fysiska och
psykosociala arbetsmiljöarbetet. Utöver detta redovisas statistik för sjukfrånvaro och
personalomsättning.
Knivsta kommun har ett kommunövergripande mål om att sjukfrånvaron ska understiga 6,0 %.
Nivån på kommunens totala sjukfrånvaro låg 2019 på 6,9 procent. Förhoppningen är att
sjukfrånvaron ska minska, samt stabiliseras på en nivå som bedöms vara relevant för
verksamheten. 6
Personalomsättning handlar om medarbetares rörlighet. Knivsta kommuns ambition är att
medarbetare ska välja sin arbetsplats varje dag och att alla ska känna sig viktiga och delaktiga i
kommunens samhällsviktiga verksamhet. För 2019 var det sammanlagda måttet för kommunens
personalomsättning 19,5 procent, vilket var en minskning med fyra procent från 2018.
Kommunen utgår från Nyckeltalsinstitutets 7 definition av personalomsättning, vilken innebär att

1
HR-kontorets dokument Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter med åtföljande arbetsmiljöansvar – nivå 1- 4, daterat 2019-05-06, se
arbetsmiljöförordningen (1977:1166), arbetsmiljölagen (1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt
arbetsmiljöarbete för mer information om arbetsmiljöansvaret.
2
Genom rehabiliteringsverktyget ADATO får chefer en signal när en medarbetare har tre sjuktillfällen under den senaste
sexmånadersperioden, vilket ger signal om att ett Omtankessamtal ska hållas för att förebygga ohälsa och sjukskrivningar.
3
KIA är kommunens webbaserade system för att anmäla och hantera tillbud, olyckor, skador och risker i arbetsmiljön.
4
Arbetsmiljöfonden är en form av ”intern försäkring”, där ekonomiska medel sätts av för åtgärder inom hälsoområdet.
5
Knivsta kommun Personalbokslut 2019.
6
Ibid.
7
För mer information se: http://nyckeltal.se/nyckeltalsportalen/.
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vi söker ut det lägsta antalet månadsanställda medarbetare som börjat eller slutat under året. Detta
tal divideras med antalet anställda vid årtalets början. 8
MedarbetarPulsen är ett forskningsbaserat utvecklingsverktyg som implementerades i kommunen
2018. Resultatet från MedarbetarPulsen ska analyseras av verksamheternas medarbetare under
ledning av chef och handlingsplaner ska tas fram, vilka sedan kontinuerligt kan följas upp med
nya mätningar. Minst två gånger per år sker en mätning av kommunens alla verksamheter, där en
av dessa mätningar sker för samtliga på hösten och den andra mätningen sker på våren då det bäst
passar verksamheten. Utöver dessa mätningar kan verksamheterna själva välja om ytterligare
mätning behövs. 9
KIA är kommunens webbaserade system för att anmäla och hantera tillbud, olyckor, skador och
risker i arbetsmiljön. Systemet utgör också ett stöd vid skyddsronder, eftersom det möjliggör
genomförande av riskhantering. Det är viktigt att arbeta systematiskt för att minska tillbud och
olycksfall i arbetet. KIA stödjer i att skapa en överblick i de händelser som sker, samt i att se vilka
mönster som eventuellt behöver åtgärdas. KIA implementerades i kommunen under 2017. 10

Metod
Följande metoder har använts:
• Redovisning av sjukfrånvaro och personalomsättning.
• Genomgång av statistik kring arbetsmiljö, hämtat från KIA och MedarbetarPulsen, samt
kontroll om analyser är genomförda på enhetsnivå utifrån MedarbetarPulsen.
Resultat
Bygg- och miljönämndens verksamheter:
Sjukfrånvaro första halvåret 2020:
Personalomsättning första halvåret 2020:
Genomförd MedarbetarPuls 2019:*

Bygg- och miljönämndens verksamheter:
Antal medarbetare första halvåret 2020:
Antal rapporter i KIA första halvåret 2020:
Varav status:**
Rapporterad:
Klar:
Förfallen:

Medelvärde Medelvärde
BoM
Knivsta kommun
10,7%
22,0%
100%

Antal BoM
18
0
0
0
0

8,7%
7,6%
100%

Antal Knivsta
kommun
1076
79
53
28
13

*Här redovisas andelen organisatoriska enheter som har gjort MedarbetarPulsen.
**Status för de KIA-rapporter som anmäldes under första halvåret av 2020 är inhämtad under oktober 2020.
Analys och slutsatser

Analys och slutsatser
Generellt har sjukfrånvaron varit relativt hög vid nämndens verksamheter under första halvåret av
2020. Verksamheternas medelvärde för sjukfrånvaron var 10,7 % och överstiger därmed
kommunens övergripande mål om en sjukfrånvaro under 6 %.
I jämförelse med resten av kommunen har verksamheterna haft en relativt hög personalomsättning
på 22,0 %, då Knivsta kommun totalt hade en personalomsättning på 7,6 % under samma period.
8

Knivsta kommun Personalbokslut 2019.
Ibid.
10
Ibid.
9
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Samtliga enheter har gjort MedarbetarPulsen under 2019. Uppgifter finns om att flertalet enheter
har arbetat med en handlingsplan kopplad till MedarbetarPulsen. Uppgifterna är dock inte
registrerade i systemet korrekt för alla enheter och därför kan inga siffror redovisas.
Vid nämndens verksamheter har ingen KIA registrerats under första halvåret av 2020. Detta kan
innebära att kunskap saknas kring vilka rutiner som gäller för när och hur KIA ska användas.

Åtgärdspunkter och utvecklingsområden
De åtgärdspunkter och utvecklingsområden som listas nedan har identifierats inom ramen för
denna uppföljning. Bygg- och miljönämndens verksamheter ska:
•

•

•
•

Analysera orsakerna till den relativt höga sjukfrånvaron under första halvåret av 2020.
Sjukfrånvaron kan ha ett samband med Coronapandemin, vilken ingen visste skulle
drabba Knivsta såväl som resten av landet och världen då det kommunövergripande målet
kring sjukfrånvaron sattes i Knivsta kommun. Orsakerna ska dock ändå analyseras.
Analysera orsakerna till den relativt höga personalomsättningen. En relativt hög
personalomsättning behöver inte vara osund, då orsaker kan vara exempelvis
pensionsavgångar, samt att medarbetare byter arbeten mellan enheter inom
organisationen. Dock har kommunen som mål att dess medarbetare ska välja Knivsta
kommun som arbetsgivare varje dag, varför detta område bör bevakas och undersökas
vidare.
Kontrollera att det arbete som medarbetarna lägger ner på MedarbetarPulsen registreras
rätt i systemet, för att denna mätning ska kunna nyttjas fullt ut och följas upp ordentligt.
Öka kunskapen om KIA hos medarbetarna inom nämndens verksamheter.
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Bisysslor
Inledning
En tydlig och tillräcklig intern kontroll i Knivsta kommun syftar till att säkerställa:
ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet,
efterlevnad av lagar och regler samt att allvarliga brister upptäcks och hanteras.
Inför framtagandet av Bygg- och miljönämndens kontrollplan 2020 bedömdes att risken var hög
för att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i Knivsta kommun. Konkurrerande
verksamhet mellan kommunen och medarbetaren kan leda till förtroendeskada och i
förlängningen till uteblivna intäkter. Med anledning av det har denna uppföljning av nämndens
kontroll av bisysslor genomförts. Kontrollområde: Kontroll över anställdas bisysslor samt
efterlevnad av regelverk och rutiner kopplade till bisysslor
Bakgrund
En bisyssla kan innebära att någon extraarbetar i en annan anställning, utövar uppdrag eller
bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Även ett extraarbete, för
huvudarbetsgivaren, kan vara en bisyssla. En bisyssla behöver inte innebära en ekonomisk
ersättning. Aktiviteter tillhörande privatlivet som att sköta sina och familjens intressen och privata
angelägenheter samt utöva en hobby räknas inte som bisyssla. Bestämmelserna om bisysslor finns
i Allmänna Bestämmelser (AB)8§ a-c 11 och Lagen om offentlig anställning (LOA) 7-7c § 12.
För medarbetare i en kommun gäller som huvudregel att bisysslor är tillåtna. Medarbetarna i
kommuner är fria att ha en bisyssla så länge den inte är konkurrerande, arbetshindrande eller
förtroendeskadlig. Generella förbud mot bisyssla är därför inte tillåtna. Förtroendeuppdrag inom
fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla enligt AB 13.
Förtroendeuppdrag kan däremot utgöra bisyssla enligt LOA. För medarbetare i kommunalt
aktiebolag anslutet till Sobona (tidigare Pacta) gäller inte reglerna om förtroendeskadlig bisyssla i
LOA. Där gäller istället att bisysslan inte får påverka medarbetarens handläggning av ärenden i
sitt arbete hos arbetsgivaren, enligt bestämmelserna i AB §8 c. Arbetsgivare har ingen skyldighet
att fatta beslut om godkända bisysslor enligt varken LOA eller AB. Arbetsgivaren ska känna till
att medarbetaren har en bisyssla. Kännedomen ska vara tillräcklig för att kunna bedöma bisysslan
och förbjuda den om det krävs. Förbud om bisyssla enligt AB ska förhandlas ska
enligt Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) §§ 11‐14. 14
En utblick mot kommuner i Sverige visar att flera kommuner antagit riktlinjer för hur frågan om
bisysslor ska hanteras i kommunen. Det gäller både de arbetsrättsliga frågorna, samt frågor om
kontroll i förhållande till upphandling, för att motverka jäv, korruption och förtroendeskada. 15
I en rapport från Statskontoret, framgår att bisysslor är vanligt förekommande bland
offentliganställda, företeelsen är lite studerad och utvecklingen inom den offentliga verksamheten
har bidragit till att risken för förtroendeskadliga bisysslor har ökat 16 Det finns också uppgifter som
tyder på att det inte alltid är tydligt vad som gäller angående bisysslor i kommunala bolag, också
då bestämmelserna skiljer sig åt beroende på om den anställde arbetar i kommun, eller i
kommunalt bolag. 17

Metod
En genomgång har gjorts av informationen riktad till medarbetare i Knivsta kommun samt
informations-och utbildningsmaterial riktat till chefer i kommunen. En enkätundersökning riktad

11

Allmänna bestämmelser lydelse från och med 1 november 2020
Lag (1994:260) om offentlig anställning (för denna text är det 2§ och 7-7 c§ som är relevanta).
13
Allmänna bestämmelser lydelse från och med 1 november 2020
14
Sveriges kommuner och landsting cirkulär 17:50.
15
Se exempel Ulricehamn Riktlinjer för bisysslor och jäv KF2018:0426 och Umeå Riktlinjer för bisysslor 20181219 antagna av
personalnämnden samt Upplands-Bro riktlinjer.
16
Offentligt anställdas bisysslor-En studie av hanteringen av bisysslor i myndigheter, kommuner och regioner. S10.
17
Offentligt anställdas bisysslor-En studie av hanteringen av bisysslor i myndigheter, kommuner och regioner. S55.
12
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till chefer gjordes med frågeställning utifrån chefens kännedom om bestämmelserna och Knivsta
kommuns rutiner för att hantera frågan om bisyssla.
Utgångspunkt för den interna kontrollen är att
- undersöka kommunens efterlevnad av rutiner och regler kopplade till bisysslor.
- beskriva kommunens kontroll av anställdas bisysslor.

Resultat
Knivsta kommun har en information framtagen 26 juni 2020 Tillämpning av regler gällande
bisyssla i Knivsta kommun som tillsammans med anmälningsblankett hänvisar till AB § 8 och
LOA och beskriver tillämpningen av bestämmelsen inom Knivsta kommun. Till rutinen hör en
anmälningsblankett som avser bestämmelserna i AB och LOA. Blanketten innehåller också en del
som avser utrymme för arbetsgivarens bedömning i medges och förbjuds samt motivering.
Dokumentet och anmälningsblanketten publiceras på intranätet tillsammans med en
informationstext. 18 I Knivsta kommun finns en modell för medarbetarsamtal, ett regelbundet,
förberett och strukturerat samtal mellan chef och medarbetare. Samtalet kan vara ett av flera
tillfällen som medarbetare har möjlighet att informera sin chef om en bisyssla. 19
En enkät skickades till samtliga kommunens chefer i augusti 2020. Svarsprocenten för enkäten
uppgår till 42.5% av kommunens chefer. I enkäten ställdes frågor om chefernas kännedom om de
bestämmelser som reglerar bisysslor samt hur de beskriver att de följer kommunens rutiner för
bisyssla. För Bygg och miljönämndens verksamheter har bara en chef svarat på enkäten vilket gör
att det är svårt att dra slutsatser om svaren. För Bygg och Miljönämnden presenteras därför
kommunens resultat i stort, som nämndens resultat. Av svaren framgår att samtliga chefer som
besvarat enkäten bedömer att de känner till, eller till viss del känner till bestämmelserna om
bisyssla i AB. På frågan om de känner till bestämmelserna i LOA framkommer att ca 10% av
cheferna inte alls känner till de bestämmelserna, medan ca 48% känner till dem till viss del och ca
42% känner väl till bestämmelserna.
I förhållande till följsamhet av rutinen där frågan om bisyssla har varit uppe i något av de samtal
cheferna haft med sina medarbetare det senaste året, tex. på MedarbetarDialog eller i andra samtal
har totalt 21% av cheferna inte haft samtalsämnet uppe alls, medan 79% av cheferna haft
samtalsämnet uppe med samtliga eller med några medarbetare. För de chefer som svarat ”annat”
har det funnits möjlighet att lämna fritextsvar. För kommunen totalt framgår att ett hinder kan
vara att chefen själv är nyanställd och inte hunnit ha den typ av samtal som menas, att frågan inte
aktualiserats på chefsdag eller liknande och därför glömts bort, att det inte tas upp på nytt med
medarbetare som arbetat länge, eller att det inte varit aktuellt.
På frågan om chefen skickat in bisysslablanketten till HR för arkivering samt registrerat bisysslan
för sina medarbetare i Winlas är resultatet för kommunen totalt att 12% har skickat in blanketten
för arkivering och registrerat i Winlas medan 30% har planerat in arbetsmomentet. Resterande
58% har uppgett ”annat” och kompletterat med fritextsvar. Som fritextsvar har de svarande
cheferna bland annat uppgett att de inte kände till att man skulle skicka in blanketten och
registrera i Winlas, att inga bisysslor förekommer eller att samtliga medarbetare har bisysslor,
eller att man planlagt samtal senare och räknar med att ta tag i frågan då.

Sammanfattande analys
Av utredningen framkommer att kommunövergripande information, riktad till både medarbetare
och chefer publiceras på intranätet, tillsammans med en blankett för anmälan av bisyssla och en
fördjupning av tillämpning av regelverk i kommunen. Chefer ska enligt informationen rapportera
in anmälda bisysslor i kommunens system Winlas. Enkäten för Bygg- och miljönämndens
verksamheter (vilket jämställs med kommunen totalt på grund av låg svarsfrekvens på Bygg- och
18

http://navet.knivsta.se/Arbetsmilj%C3%B6%20och%20anst%C3%A4llning/Rekrytering%20och%20anst%C3%A4llning/Bisyssla.
(201112)
19
http://navet.knivsta.se/Arbetsmilj%C3%B6%20och%20anst%C3%A4llning/Arbetsmilj%C3%B6/MedarbetarDialog (201112)
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miljönämndens verksamheter) visar att cheferna har kännedom, eller viss kännedom, om
bestämmelserna för bisyssla. Chefens kännedom, behöver inte inkludera att bestämmelserna är
lika tydliga för medarbetarna. Där är den information som publiceras på intranätet viktig
tillsammans med dialog mellan chef och medarbetare. Samtidigt framgår att cheferna inte följt
instruktionen att se till att anställda skickar in blanketten, och som chef registrera resultatet. Det är
viktigt för arbetsgivarens kontroll över anställdas bisysslor, att uppgift om bisyssla dokumenteras
och registreras.
Utgångspunkt för den interna kontrollen var att
undersöka kommunens efterlevnad av rutiner och regler kopplade till bisysslor
beskriva kommunens kontroll av anställdas bisysslor
Sammanfattningsvis för Bygg och-miljönämndens verksamheter blir bedömningen att
efterlevnaden av rutiner och regler kopplade till bisysslor inte är tillräcklig, då arbetsgivaren av
olika skäl inte har stämt av bisysslor, tagit in uppgifter och rapporterat detta i Winlas. Då detta
inte gjorts, är inte kommunens kontroll av anställdas bisysslor tillräcklig. Även om gemensam
information om bisysslor finns, så finns inte riktlinjer, rutiner eller arbetssätt beskrivna som
sammanhåller det arbetsrättsliga perspektivet, med perspektivet utifrån att motverka jäv och
korruption. En balans är nödvändig mellan å ena sidan tillit och kontroll, där rutinerna behöver ta
hänsyn till den enskilde medarbetarens integritet och arbetsgivarens behov av kontroll av de
anställdas bisysslor å andra sidan.

Utvecklingsområden och åtgärdspunkter
Följande utvecklingsområde har identifierats:
Bygg-och miljönämndens verksamheter behöver fortsatt verka för att skyldigheten att rapportera
in bisysslor är känd både hos medarbetare och chefer samt för en god efterlevnad av rutiner och
regler kopplade till bisysslor.
Följande åtgärdspunkt har identifierats:
Bygg-och miljönämndens verksamheter behöver säkerställa att tillräckliga rutiner gällande
kontroll av anställdas bisysslor, särskilt till identifierade riskområden, finns så att chefer eller
medarbetares bisysslor inte riskerar att skada förtroendet för kommunen.

8

Ekonomisk förvaltning
Inledning
Inför framtagandet av bygg- och miljönämnden interna kontrollplan för 2020 identifierades fem
kommunövergripande områden, varav Ekonomisk förvaltning var ett. Risken för den ekonomiska
förvaltningen inte fungerar bedöms som möjlig medan konsekvenserna kan bli allvarliga.
Med anledning av det har denna uppföljning av nämndens ekonomiska förvaltning genomförts.
Kontrollmoment: Att instruktionen för attest efterlevs, att momsregler efterlevs korrekt, att
riktlinjer för resor i tjänsten är kommunicerade och efterlevs samt att kundfakturor är rätt
konterade.
Kontrollmoment har under årets justerats till att kontrollera korrekt attest vid representation, att
utgifter konterat på investeringsprojekt överensstämmer med investeringsriktlinjer samt korrekt
kontering.

Bakgrund
Risker inom detta kontrollområde avser främst brister inom ekonomiadministrationen.
Uppföljningen fokuserar framförallt på ekonomisk skada, förtroende skada och att ej tillförlitlig
redovisning kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder.
I kommunallagen beskrivs att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet
och fullmäktige ska besluta kring riktlinjer för detta. Ordning och reda i ekonomin är en
förutsättning för kvalitetsutveckling i verksamheterna.

Metod
Stickprov genomfördes slumpmässigt av fakturor sorterat på datum för respektive nämnd.
Resultat
Kontroll
Korrekt attest vid
representation
Kontering investeringsprojekt
Rätt kontering

Antal stickprov
3

Bygg- och miljönämnden
Ingen avvikelse

4

Inga konteringar återfanns
Ingen avvikelse

Analys och slutsatser
Hanteringen av kontrollmoment ovan bedöms fungera tillfredsställande. För bygg- och
miljönämndens verksamheter så återfanns inga avvikelser under granskningen.
Åtgärdspunkter och utvecklingsområden
Kontrollområdet lämnas utan åtgärdspunkter och utvecklingsområden.
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Upphandling och inköp
Inledning
Inför framtagandet av Bygg- och miljönämndens interna kontrollplan 2020 bedömdes att risken
var hög för att inköp och upphandlingar inte genomförs enligt ingångna avtal och kommunens
styrdokument. Risken är då att kommunen bryter mot lagen om offentlig upphandling (LOU) 20
och att kommunen tvingas betala upphandlingsskadeavgift och tappar förtroende mot
allmänheten, samt att kommunen bryter mot ingångna avtal och tvingas betala skadestånd och
tappar förtroende i sina relationer med leverantörer. Med anledning av det har denna uppföljning
av nämndens arbete med upphandling och inköp genomförts. Kontrollmoment: Kontroll av
avtalstrohet och efterlevnad av kommunens riktlinjer.
Bakgrund
Knivsta kommun måste som offentlig myndighet på bästa sätt tillvarata konkurrensen på
marknaden och hushålla med skattemedlen och ska därför följa gällande regler för offentlig
upphandling vid inköp. Upphandling inom den offentliga sektorn regleras främst av lagen om
offentlig upphandling (LOU) 21, lagen om valfrihetssystem (LOV) 22, lagen om upphandling inom
försörjningssektorerna (LUF) 23 samt lagen om upphandling av koncessioner. 24 Grundläggande
principer för offentlig upphandling är ickediskriminering, likabehandling, ömsesidigt erkännande,
proportionalitet och transparens.
Alla varor och tjänster som införskaffas mot ekonomisk ersättning är så kallade inköp. Inköp kan
antingen göras genom offentlig upphandling eller genom avrop på ett ramavtal. Ett ramavtal är en
överenskommelse som fastställer ramarna för kommande inköp. Ramavtal ska upphandlas enligt
LOU. När behov av inköp uppkommer ska det först kontrolleras om kommunen har ett gällande
ramavtal som kan tillgodose behovet. Om detta finns ska inköpet göras genom avrop på
ramavtalet för att kommunen ska leva upp till avtalstrohet.
Om det saknas ett ramavtal ska en upphandling genomföras. Det finns flera olika
upphandlingsförfaranden. Vilket förfarande som kan användas beror på avtalets värde samt på
vilken typ av tjänst som ska upphandlas. De så kallade Tröskelvärdena är de beloppsgränser som
avgör vilket upphandlingsförfarande som är lämpligt. Tröskelvärdena ändras kontinuerligt. 25
Inköp och upphandling ska också utföras i enlighet med kommunens styrdokument. De viktigaste
styrdokumenten inom området är Inköps- och upphandlingspolicy, Riktlinjer för inköp och
upphandling, Riktlinjer för direktupphandling, samt Riktlinjer för upphandling av livsmedel.
Enligt riktlinjerna ska kommunen sträva efter att ställa så långtgående krav som möjligt för att
främja social rättvisa och minska negativ miljöpåverkan, i sina upphandlingar.
Det är varje verksamhets skyldighet att genomföra upphandlingar och avrop på ramavtal enligt
LOU, samt i enlighet med kommunens styrdokument inom området. Det är viktigt att kommunen
följer gällande regler. Konsekvenserna om vi inte gör det kan bli kostsamma, dels på grund av
20

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling.
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling.
22
Lag (2008:962) om valfrihetssystem.
23
Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.
24
Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner.
25
Aktuella tröskelvärden finns i Svensk Författningssamling och publiceras på bland annat Konkurrensverkets webbplats.
21
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högre priser men också på grund av att kommunen kan bli skadeståndsskyldig, samt tappar
förtroende gentemot en leverantör som gått miste om en försäljning. Mot bakgrund av detta har
den här uppföljningen av varsamhetens arbete med upphandling och inköp genomförts.

Metod
Stickprov har utförts på inkomna fakturor i kommunens ekonomisystem Agresso och dessa har
analyserats. Urvalet har skett efter fakturornas storlek, där sammanlagt 10 fakturor över 50 tkr
som inkommit under 2020 har granskats. Det som analyserats är om kraven är uppfyllda enligt lag
eller kommunens styrdokument, alternativt genom avtalstrohet.
Resultat
Bygg- och miljönämndens verksamheter:
Kraven är uppfyllda, varav:
Upphandling/inköpet uppfyller kraven genom avtalstrohet
Upphandlingen/inköpet uppfyller kraven genom lag eller kommunens styrdokument
Kraven är inte uppfyllda, varav:
Upphandling/inköpet bryter mot avtalstrohet
Upphandlingen/inköpet bryter mot lag eller kommunens styrdokument

Antal BoM
6
6
0
4
0
4

Antal Knivsta
kommun
35
35
0
15
0
15

Analys och slutsatser
Av de 10 granskade fakturorna uppfyller 6 kraven för inköp eller upphandling genom avtalstrohet.
De andra 4 fakturorna uppfyller inte dessa krav på grund av:
• Det saknas dokumentation kring hur inköpen har genomförts gällande 2 fakturor. 26
• Det saknas giltigt avtal gällande 2 fakturor, då avtalet hade löpt ut redan 2019-12-31 i
båda fallen och fakturorna avsåg januari 2020.
Åtgärdspunkter och utvecklingsområden
Följande utvecklingsområde har identifierats:
• Bygg- och miljönämndens verksamheter behöver arbeta för att samtliga inköp och
upphandlingar ska uppfylla kraven genom lag, kommunens styrdokument eller genom
avtalstrohet.

26
Det saknas dokumentation i ärendehanteringssystem Public 360 samt i Upphandlingsverktyget Visma Tendsign. Det finns heller inga avtal
i avtalskatalogen.
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Diarienummer
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Bygg- och miljönämnden

Revidering av delegationsordningen med anledning av
kontorssammanslagning
Förslag till beslut
1. Bygg- och miljönämnden antar reviderad delegationsordning daterad 2020-11-25.
2. Delegationsordningen börjar gälla 2021-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljökontoret och samhällsbyggnadskontoret kommer att slås ihop under
samhällsbyggnadskontoret. Denna organisationsförändring gör att delegationsordningen för
bygg- och miljökontoret behöver ändras så att tidigare delegation till bygg- och miljöchef nu
delegeras samhällsbyggnadschef.
För att tydliggöra arbetsfördelning och beslutsmandat görs ändringar i avsnitt 1, 2 och 7 samt
i ärende 3.26.
Kompletteringar görs i delegationsordningens lista över förkortningar av lagar och
förordningar och tidigare felnumrering under avsnitt 7 justeras.
Bakgrund
Samhällsbyggnadskontoret och bygg- och miljökontoret har flera samarbetsområden. För att
möjliggöra för ett ökat samarbete och skapa bra förutsättningar för en hållbar
samhällsbyggnadsprocess kommer kontoren att slås ihop under samhällsbyggnadskontoret.
Organisationsförändringen kommer att träda i kraft 2021-01-01 och förvaltningschef för
samhällsbyggnadskontoret kommer att vara chef för det nya sammanslagna kontoret.
Med anledning av förändringen behöver delegationsordningen för bygg- och miljökontoret
revideras. Revideringen handlar övergripande om att samhällsbyggnadschefen blir delegat i
frågor som tidigare delegerats bygg- och miljöchefen.
Tydliggöra arbetsfördelning och beslutsmandat
För att tydliggöra arbetsfördelning och beslutsmandat föreslår förvaltningen att miljöchef tas
bort som delegat för bygglovsärenden i avsnitt 1, att miljöchef är ensam delegat i beslut om
sanktionsavgift inom nämndens kontrollområde som inte överstiger 10 000 kr (ärende 3.26),
samt att miljösamordnare och registrator tas bort som delegat från avsnitt 2 Miljöärenden och
avsnitt 7 Allmänna ärenden.
Förkortningar och justeringar
Delegationsordningens lista över förkortningar av lagar och förordningar kompletteras med
Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, förkortning DOS-lagen samt Lag
(SFS 2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, förkortning LTSS.
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Tidigare felnumrering under avsnitt 7 justeras.
Ekonomisk konsekvensanalys
Beslutet bedöms vara kostnadsneutralt.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-11-18
Reviderad delegationsordning 2020-11-25
Beslutet ska skickas till
Akten
Samhällsutvecklingsnämnden

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

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Bedömningen är att föreslagna ändringar i delegationsordningen handlar om
arbetsfördelning som inte har direkt påverkan på barn.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Delegationsordning för bygg- och
miljönämnden i Knivsta kommun
Antagen av bygg- och miljönämnden den 24 mars 2020, § 229
Reviderad 19 maj 2020, § 270
Reviderad 8 juni 2020, § 284
Reviderad 3 november 2020, §330
Reviderad 25 november 2020, §

Dokumenttyp:
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Inledning
Delegering – allmänt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Samhällsbyggnadschef inträder som ersättare för samtliga delegater och ersättare och
tillhörande verksamhetsområden.
Avslag

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

Anläggningslagen (SFS 1973:1149)
Alkohollag (2010:1622)
Avfallsförordningen (SFS 2011:927)
Boverkets byggregler
Boverkets föreskrifter
Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service
Europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)
Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988)
Förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425)
Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, (SFS 1998:899)
Förvaltningslagen (SFS 2017:900)
Kommunallagen (SFS 2017:725)
Lokala avfallsföreskrifter (Avfalls föreskrifter för Knivsta kommun 2016-01-01)
Lagen om energideklarationer (SFS 2006:985)
Lagen om färdigställandeskydd (SFS 2014:227)
Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (SFS 1998:814)

Livsmedelsverkets föreskrifter
Ledningsrättslagen (SFS 1973:1144)
Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Knivsta kommun (2013-06-19)
Livsmedelsförordningen (SFS 2006:813)
Livsmedelslagen (SFS 2006:804)
Lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145)
Lokala trafikföreskrifter
Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (SFS 2020:526)
Miljöbalken (SFS 1998:808)
Förordning om miljöriskområden, SFS 1998:930.
Förordning om miljösanktionsavgifter (SFS 2012:259)
Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400)
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338)
Svensk författningssamling
Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)
Trafikförordningen (SFS 1998:1276)
Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105)
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1. Bygglovärenden
1.1 PBL 9 kap.
Ärende
1.1.1

1.1.1a

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

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

1.1.1b

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

1.1.1c

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

1.1.1d

d) Nybyggnad av komplementbyggnad till bostäder eller
verksamheter

1.1.1E

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

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

Delegat
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
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Ärende
1.1.1F

1.1.1G

1.1.1H

1.1.1I

1.1.1J

1.1.1K

1.1.1L

Författning

Delegat

Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
g) Tillbyggnad inom detaljplan
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
h) Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus och fritidshus
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
i) Tillbyggnad av komplementbyggnader
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
j) Tillbyggnad av lokal för befintlig verksamhet
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
k) Tillbyggnad av kiosk, transformatorstation, eller därmed jämförlig
Bygglovchef
byggnad
Bygglovsadministratör
Miljöchef
Bygglovhandläggare
l) Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för väsentligen
Byggnadsinspektör
PBL 9 kap. 2 § första stycket 3 a
annat ändamål
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
f) Nybyggnad av kiosk, transformatorstation, mindre byggnad utan
huvudbyggnad eller därmed jämförlig byggnad
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Ärende

Författning

Delegat

Bygglovhandläggare
m) Inredande av någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal
Byggnadsinspektör
1.1.1M
PBL 9 kap. 2 § första stycket 3 b
för handel, hantverk eller industri
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Bygglovhandläggare
n) Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra
Byggnadsinspektör
PBL 9 kap. 2 § första stycket 3 c
1.1.1N åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende.
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Bygglovhandläggare
o) Anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra upplag och PBL 9 kap. 8 § första stycket 1
Byggnadsinspektör
1.1.1O materialgårdar, fasta cisterner, murar och plank, parkeringsplatser
och 16 kap 7 §
Bygglovchef
utomhus, transformatorstationer, skyltar och ljusanordningar
samt PBF 6 kap. 1 §, 3-4 a §§
Bygglovsadministratör
Bygglovhandläggare
p) Bygglov för åtgärder som omfattas av utökad bygglovplikt i
PBL 9 kap. 8 § första stycket 2- Byggnadsinspektör
1.1.1P
detaljplan eller områdesbestämmelse.
8
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
1.1.1Q q) Bygglov för ärenden av säsongskaraktär
PBL 9 kap. 9 §
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Bygglovhandläggare
Bevilja rivningslov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap.
Byggnadsinspektör
PBL 9 kap 10 §
1.1.2
34 § PBL
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
1.1.3
Bevilja marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 35 § PBL
PBL 9 kap. 11-13 §§
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
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Ärende

Författning

1.1.4

Bevilja bygglov för åtgärder som inte kräver lov

PBL 9 kap. 14 §

1.1.5

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

PBL 9 kap. 18 § och 9 kap. 31 §

1.1.6

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

1.1.7

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

1.1.8

PBL 9 kap. 22 §

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

1.1.9

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

1.1.10

Bevilja tidsbegränsat bygglov

PBL 9 kap. 33 §

Delegat
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Bygglovchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovsadministratör
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
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Ärende
1.1.11

1.1.12

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

Författning
PBL 9 kap. 36 §

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

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

PBL 9 kap. 37 a §

1.1.14

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

PBL 9 kap. 38 §

1.1.15

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

PBL 9 kap. 17 §

1.1.13

Delegat
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
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1.2 PBL 10 kap.
Ärende
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

Författning

Delegat

Byggnadsinspektör
Bygglovhandläggare
PBL 10 kap. 4 §
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Byggnadsinspektör
Bygglovhandläggare
Beslut om att det krävs kontrollansvarig i fråga om små ändringar av
PBL 10 kap. 10 § punkt 1
en- eller tvåbostadshus.
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Byggnadsinspektör
Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har
Bygglovhandläggare
PBL 10 kap. 13 §
lämnat sitt uppdrag.
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Beslut om att tekniskt samråd behövs för sådana åtgärder som avses
Byggnadsinspektör
i 9 kap. 4 a-4 c §§ eller för flyttning av en enstaka enkel byggnad.
Bygglovhandläggare
PBL 10 kap. 14 § andra stycket
Beslut om att tekniskt samråd inte behövs för att flytta flera enkla
Bygglovchef
byggnader.
Bygglovsadministratör
Byggnadsinspektör
Bygglovhandläggare
Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan.
PBL 10 kap. 18 §
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Byggnadsinspektör
Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap. 14 § inte behövs
Bygglovhandläggare
PBL 10 kap. 22 § första stycket 1
något tekniskt samråd.
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Byggnadsinspektör
Beslut att förelägga byggherren att ge in de ytterligare handlingar
Bygglovhandläggare
som behövs för prövningen av frågan om startbesked om det enligt
PBL 10 kap. 22 § första stycket 2
Bygglovchef
10 kap. 14 § PBL inte behövs något tekniskt samråd.
Bygglovsadministratör
Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbesked
lämnats.
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Ärende

Författning

1.2.8

Beslut om vägrat startbesked

PBL 10 kap. 23-24 §§

1.2.9

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

PBL 10 kap. 23-24 §§

1.2.9.1

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

1.2.9.2

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

1.2.9.3

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

1.2.9.4

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

1.2.10

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

PBL 10 kap. 29 §

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

Författning

1.2.11

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

PBL 10 kap. 34-37 §§

1.2.12

Beslut om vägrat slutbesked

PBL 10 kap. 34§

Delegat
Byggnadsinspektör
Bygglovhandläggare
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Byggnadsinspektör
Bygglovhandläggare
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
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1.3 PBL 11 kap.
Ärende

Författning

1.3.1

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

PBL 11 kap. 5 §

1.3.2

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

PBL 11 kap. 7 §

1.3.3

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

PBL 11 kap. 9 §

1.3.4

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

PBL 11 kap. 17 §

1.3.5

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

PBL 11 kap. 18 §

1.3.6

Beslut om åtgärdsföreläggande som inte förenas med vite

PBL 11 kap. 19 §

1.3.7

Beslut om rättelseföreläggande som inte förenas med vite

PBL 11 kap. 20 §

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

Författning

1.3.8

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

1.3.9

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

1.3.10

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

1.3.11

Beslut om produktföreläggande som inte förenas med vite

1.3.12

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

1.3.13

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

PBL 11 kap. 32 a §

1.3.14

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

PBL 11 kap. 33 § 1

PBL 11 kap. 25-26 §§

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

Författning

1.3.15

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

1.3.16

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

1.3.17

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

2.3.18

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

PBL 11 kap. 38 §

1.3.19

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

PBL 11 kap. 39 §

PBL 11 kap. 34 §

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

1.4 PBL 12 kap.

1.4

Ärende

Författning

Delegat

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

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

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

Författning

1.5.1

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

1.5.2

Beslut om särskild besiktning av hissar och andra motordrivna
anordningar.

PBF 8 kap. 6 § och 5 kap. 9 §

Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3 kap. 18 §.

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

1.5.3

1.5.4

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

1.5.6

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

1.5.7

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

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

Boverkets föreskrifter och
allmänna råd (2011:16 – OVK 3)
om funktionskontroll av
ventilationssystem och
certifiering av sakkunniga, PBF
5 kap. 1-7 §§, PBL 11 kap. 19-20
§§.

Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
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Ärende
1.5.8

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

1.5.9

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

Boverkets byggregler BFS 2011:6
Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns
särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt
1.5.10
tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från
annan synpunkt

Författning
Boverkets föreskrifter och
allmänna råd (2011:16 – OVK 3)
om funktionskontroll av
ventilationssystem och
certifiering av sakkunniga, 4 §
Boverkets föreskrifter och
allmänna råd (2011:10 – EKS 8)
om tillämpning av europeiska
konstruktionsstandarder
(eurokoder), 3 §

BBR 1:21

Delegat
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör

Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör

Fastighetsbildningslagen (1970:988)
1.5.11

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

FBL 4 kap. 25-25 a §§

1.5.12

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

FBL 5 kap. 3 § tredje stycket

1.5.13

Besluta att ansöka om fastighetsbestämning

FBL 14 kap. 1 a § första stycket
3-7

Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
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Ärende
1.5.14

Författning

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

Delegat
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör

Anläggningslagen (1973:1149)
1.5.15

Företräda bygg- och miljönämnden vid samråd med
lantmäterimyndigheten

AL 12 §

1.5.16

Rätt att påkalla förrättning

AL 18 §

1.5.17

Godkännande av beslut eller åtgärd

AL 30 §

Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör

Ledningsrättslagen (1973:1144)
1.5.18

Godkännande av beslut eller åtgärd

LL 28 §

Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör

Lagen om färdigställandeskydd (LFS) (2014:227)

1.5.18

Beslut om att färdigställandeskydd inte behövs

LFS 3 §

Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
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Ärende

Författning

Delegat

Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (SFS 1998:814)
1.5.19

Beslut om föreläggande som inte förenas med vite

12 § LGS

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

2.1

Ärende

Författning

Delegat

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

15, 18 b §§

Miljöinspektör
Miljöchef

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

Delegat

2.2.1

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

13 § 1 st FMH samt 2 § LMHF

Miljöinspektör
Miljöchef

2.2.2

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

13 § 2 st FMH samt 2 § LMHF

Miljöinspektör
Miljöchef

2.2.3

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

13 § 3 st FMH samt 3 § LMHF

Miljöinspektör
Miljöchef

2.2.4

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

Miljöinspektör
Miljöchef
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Ärende

Författning

Delegat

2.2.5

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

39 § FMH samt 4 § LMHF

Miljöinspektör
Miljöchef

2.2.6

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

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

2.2.7

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

37 § FMH samt 7 § LMHF

Miljöinspektör
Miljöchef

2.2.8

Besluta i ärende om anmälan av upplag inom strandskyddsområde

8 § LMHF

Miljöinspektör
Miljöchef

2.2.9

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

9 § LMHF

Miljöinspektör
Miljöchef

2.2.10

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

9 § LMHF

Miljöinspektör
Miljöchef

2.2.11

Besluta i ärende om tillstånd för installation av värmepump.

10 § LMHF

Miljöinspektör
Miljöchef

2.2.12

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

LMHF i sin helhet

Miljöinspektör
Miljöchef
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2.3 Miljöbalken 10 kap.
Ärende

Författning

Delegat

2.3.1

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

2-10 §§

Miljöinspektör
Miljöchef

2.3.2

Besluta i ärenden om anmälan om påträffad förorening

11 §

Miljöinspektör
Miljöchef

2.3.3

Besluta i ärenden om anmälan om efterbehandling

12-14 §

Miljöinspektör
Miljöchef

Ärende

Författning

Delegat

Besluta i ärende om tillstånd till spridning av kemiska
bekämpningsmedel.

14 § 14 kap MB samt 40 § FBM

Miljöinspektör
Miljöchef

2.4 Miljöbalken 14 kap.

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

Författning

Delegat

2.5.1

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

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

Miljöinspektör
Miljöchef

2.5.2

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

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

Miljöinspektör
Miljöchef

Ärende

Författning

Delegat

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

8§

Miljöinspektör
Miljöchef

2.6 Miljöbalken 24 kap.

2.6.1

Sida 24 av 35

2.7 Miljöbalken 26 kap.
Ärende

Författning

Delegat

2.7.1

Besluta att meddela föreläggande och förbud.

9§

Miljöinspektör
Miljöchef

2.7.2

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

13 §

Miljöinspektör
Miljöchef

2.7.3

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

14 §

Miljöinspektör
Miljöchef

2.7.4

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

14 §

Miljöchef

2.7.5

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

15§

Miljöinspektör
Miljöchef

2.7.5

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

Miljöinspektör
Miljöchef

2.7.6

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

20 §

Miljöinspektör
Miljöchef

2.7.7

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

1§

Miljöinspektör
Miljöchef
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Ärende
2.7.8

2.7.9

2.7.10

Författning

Delegat

22 §

Miljöchef

22 §

Miljöinspektör
Miljöchef

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

Miljöinspektör
Miljöchef

Besluta att meddela föreläggande om att den som bedriver
verksamhet eller vidtar åtgärd eller som upplåter byggnad för
bostäder eller allmänt ändamål att utföra sådana undersökningar av
verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.
Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess
verkningar i stället ska utföras av någon annan och att utse någon att
göra sådan undersökning.

2.8 Miljöbalken 28 kap.
Ärende

Författning

Delegat

2.8.1

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

Miljöinspektör
Miljöchef

2.8.2

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

Miljöinspektör
Miljöchef

7§
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2.9 Miljöbalken 30 kap.
Ärende

Författning

Delegat

2.9.1

Besluta om miljösanktionsavgifter som inte överstiger 5 000 kr.

3 § 30 kap MB samt MSAF

Miljöinspektör
Miljöchef

2.9.2

Besluta om miljösanktionsavgifter som inte överstiger 10 000 kr.

3 § 30 kap MB samt MSAF

Miljöchef

Ärende

Författning

Delegat

Besluta om skyddsjakt.

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

Miljöchef

2.10

2.10.1

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

Författning

Delegat
Miljöinspektör
Miljöchef

3.1

Beslut i ärende om registrering av livsmedelsanläggning.

3.2

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

F 2017/625 Art 138 2 i

Miljöinspektör
Miljöchef

3.3

Beslut om att beordra att livsmedel destrueras.

F 2017/625 Art 138 2 g

Miljöinspektör
Miljöchef

Beslut att ta hand om en vara som

3.4

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

24 § LML
34 § LMF

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

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

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

Miljöinspektör
Miljöchef

3.6

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

Miljöinspektör
Miljöchef

F 2017/625 Art 138 2 g
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Ärende
3.7

3.8

3.9

Författning

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

Delegat
Miljöinspektör
Miljöchef
Miljöinspektör
Miljöchef
Miljöinspektör
Miljöchef

3.10

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

F 2017/625 Art 138 2 g

Miljöinspektör
Miljöchef

3.11

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

22 § LML.

Miljöinspektör
Miljöchef

3.12

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

23 § LML.

Miljöinspektör
Miljöchef

3.13

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

23 § LML.

Miljöchef

3.14

3.15

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

Miljöinspektör
Miljöchef
Miljöinspektör
Miljöchef
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Ärende

Författning

Delegat

3.16

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

Miljöinspektör
Miljöchef

3.17

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

33 § LML.

Miljöinspektör
Miljöchef

3.18

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

3-6 §§ (SFS 2006:1166)

Miljöinspektör
Miljöchef

3.19

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

Miljöinspektör
Miljöchef

3.20

Beslut om avgift för godkännande och registrering.

Miljöinspektör
Miljöchef

3.21

3.22

13-14 §§ (SFS 2006:1166)

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

Miljöinspektör
Miljöchef

Miljöinspektör
Miljöchef

3.23

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

F 2017/625 Art 138 2 c

Miljöinspektör
Miljöchef

3.24

Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens

F 2017/625 Art 138 2 e

Miljöinspektör
Miljöchef
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Ärende

Författning

Delegat

3.25

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

30 c § LML
39 a – 39 i §§ LMF

Miljöinspektör
Miljöchef

3.26

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

30 c § LML
39 a – 39 i §§ LMF

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

Författning

Delegat

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

4.1

Beslut i fråga om återkallelse av tillstånd vid misskötsamhet

4.2

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

4.3

Beslut i fråga om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Ej delegerat. Beslut fattas
av nämnden.

4.4

Beslut i fråga om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

Miljöinspektör
Miljöchef

4.5

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

Miljöinspektör
Miljöchef

4.6

Beslut i fråga om godkännande av ny bolagsman i befintligt bolag

9 kap § 11 AlkL

Miljöinspektör
Miljöchef

4.7

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

9 kap 18 § AlkL

Miljöinspektör
Miljöchef

4.8

Beslut att begära handräckning från Polisen för att utföra tillsyn

9 kap 9 § AlkL

Miljöinspektör
Miljöchef

8 kap 4 § AlkL

Miljöinspektör
Miljöchef
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Ärende

Författning

Delegat

4.9

Beslut i fråga om att meddela erinran

9 kap 17, 19 § AlkL

Miljöinspektör
Miljöchef

4.10

Beslut i fråga om att meddela varning

9 kap 19 §

Samhällsbyggnadschef

4.11

Beslut i fråga om att meddela förbud mot verksamhet

9 kap 19 §

Ej delegerat. Beslut fattas
av nämnden.

4.12

Beslut i fråga om att avskriva ansökningsärende

8 kap 10 § AlkL
AlkF §§ 5, 6

Miljöinspektör
Miljöchef

4.13

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

8 kap 12 § AlkL

Miljöinspektör
Miljöchef

4.14

Beslut i fråga om att meddela hinder mot att avlägga kunskapsprov

8 kap 12 § AlkL

Miljöinspektör
Miljöchef

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

Beslut att bevilja försäljningstillstånd för detaljhandlare

5 kap 3 § TobaksL

Miljöinspektör
Miljöchef

4.20

Beslut att avslå ofullständig ansökan

5 kap 1 § TobaksL

Miljöinspektör
Miljöchef

4.21

Beslut att avslå ansökan

5 kap 1 § TobaksL

Ej delegerat. Beslut fattas
av nämnden.
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Ärende

Författning

Delegat

4.22

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

7 kap 9 § TobaksL

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

4.23

Beslut att återkalla tillstånd om tillståndet ej längre utnyttjas

7 kap 10 § p 1 TobaksL

Miljöinspektör
Miljöchef

4.24

Beslut att återkalla tillstånd

7 kap 10 § p 2–3 TobaksL

Ej delegerat. Beslut fattas
av nämnden.

4.25

Besluta att meddela varning

7 kap 11 § TobaksL

Samhällsbyggnadschef

4.26

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

7 kap 12 § TobaksL

Miljöinspektör
Miljöchef

4.27

4.28

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

Beslut att förena föreläggande eller förbud med vite

7

kap 13 § TobaksL

7 kap 15 § TobaksL

a) Samhällsbyggnadschef
b) Samhällsbyggnadschef
c) Ej delegerat. Beslut
fattas av nämnden.

Ej delegerat. Beslut fattas
av nämnden.

Sida 34 av 35

4.29

Ärende

Författning

Delegat

Beslut att begära polishandräckning

7 kap 19 § TobaksL

Miljöinspektör
Miljöchef

§ 21 Lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel

Miljöinspektör
Miljöchef

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

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

Författning

Delegat

5.1

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

TrF 10 kap. 1 §

Gatuchef

5.2

Upphävandeföreskrifter

TrF 10 kap.

Gatuchef

5.3

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

TrF 10 kap. 14 §

Gatuchef

5.4

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

TrF 13 kap. 3 §

Driftledare
Gatuchef

5.5

Beslut om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

TrF 13 kap. 8 §

Kommunvägledare
Gatuchef

5.6

Beslut om avslag på ansökan om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade.

Gatuchef

5.7

Återkallande av ärende från sökande

Kommunvägledare
Gatuchef

5.8

Beslut om att återkalla parkeringstillstånd för rörelsehindrade

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

Författning

Delegat

6.1

Besluta om belägenhetsadress för bostad enligt riktlinjer för
adressättning

10 §

Handläggare adressättning

6.2

Besluta i ärenden om fastställande av lägenhetsnummer samt
underrätta fastighetsägare

11 §

Handläggare adressättning

6.3

Förelägga fastighetsägare att rapportera lägenhetsnummer samt
informera boende och anslå lägenhetsnummer

22 §

Handläggare adressättning

6.4

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

Handläggare adressättning
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7. Allmänna ärenden
Ärende

Författning

Delegat

6 kap 39 § KL

BMN:s ordförande
Vid nämndens ordförandes
frånvaro eller förfall;
nämndens vice ordförande

6 kap 15 § KL

Ordförande
Vice ordförande
Bygglovchef
Miljöchef

Brådskande ärenden
7.1

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

Utfärda fullmakt
7.2

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

7.3

Avskrivning av fordringar upp till 10 000 kr

Ekonomichef

Delgivningskvitto

7.4

Rätt att skriva under delgivning ställt till bygg- och miljönämnden

Bygglovchef
Bygglovhandläggare
Bygglovsadministratör
Byggnadsinspektör
Miljöchef
Miljöinspektör
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Ärende

Författning

Delegat

Föreläggande upphör

7.5

Bygglovchef
Bygglovhandläggare
Bygglovsadministratör
Byggnadsinspektör
Miljöchef
Miljöinspektör

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

Förvaltningslagen

7.6

7.7

Avvisa för sent inkommit överklagande

45 § FL (2017:900)

Rättelse av skrivfel

Bygglovchef
Bygglovhandläggare
Bygglovsadministratör
Byggnadsinspektör
Gatuchef
Miljöchef
Miljöinspektör
Delegat i aktuellt ärende

36 § FL (2017:900)

7.8

Rättelse av skrivfel och liknande avseende beslut som inte delegerats

7.9

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

Ordförande
Vice ordförande

37-39 §§ FL (2017:900)

Miljöchef
Bygglovchef
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Ärende

Författning

Delegat

Överklaganden

7.10

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

Bygglovchef
Bygglovhandläggare
Bygglovsadministratör
Byggnadsinspektör
Miljöchef
Miljöinspektör

Yttranden
Bygglovchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Miljöchef
Miljöinspektör
Miljöinspektör
Miljöchef

7.11

Besvara till nämnden ställda skrivelser och frågor från enskilda

7.12

Lämna yttranden till polismyndighet i ärenden enligt ordningslagen.

7.13

Besvara remiss av ärende angående tillfällig lokal trafikföreskrift

Trafikingenjör

7.14

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

Samhällsbyggnadschef
Miljöchef
Bygglovchef

7.15

Avstå att besvara remitterade detaljplaner

Samhällsbyggnadschef

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

Bygglovchef
Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Miljöchef
Miljöinspektör

7.16
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Ärende

Författning

Delegat

7.17

Lämna yttrande till Länsstyrelsen i ärende gällande komplettering av
tillståndsärende.

Miljöinspektör
Miljöchef

7.18

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

Bygglovchef
Miljöchef

7.19

Avstå att lämna yttrande ställt till bygg- och miljönämnden

Samhällsbyggnadschef

Dokumenthanteringsplan
7.20

Antagande av dokumenthanteringsplan

Samhällsbyggnadschef

Energipris
7.21

Besluta om vinnare av bygglovenhetens energipris utifrån inlämnat
material

Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef

Avskrivning
7.22
7.22.1

7.22.2

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

-

Miljöbalken och Livsmedelslagen

Miljöinspektör
Miljöchef

Plan- och bygglagen

Bygglovhandläggare
Byggnadsinspektör
Bygglovchef
Bygglovsadministratör
Sida 41 av 35

Ärende

Författning

Delegat

Utdömande av vite
7.23

Samhällsbyggnadschef
Miljöchef
Bygglovchef

Ansöka om utdömande av vite

Utbildning och ersättning
7.24

Beslut om utbildning av nämndens ledamöter

BMN:s ordförande

7.25

Beslut om utbildning av nämndens ordförande

BMN:s vice ordförande

7.26

Beslut om deltagande och rätt till ersättning enligt ERS för förrättning

BMN:s ordförande

Tillgänglighet
7.27

Neka begäran om tillgängliggörande av digital service

12 § DOS

Samhällsbyggnadschef, får
vidaredelegeras

7 kap. 6 § KL

Samhällsbyggnadschef

Förvaltningschefens vidaredelegering
7.28

Beslut om vidaredelegering av beslutanderätten till annan anställd i
kommunen, i den mån beslutanderätt enligt denna delegationsordning
delegerats till förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde
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8. Inköp och upphandling
Lagen om offentlig upphandling (LOU) (SFS 2016:1145)
Ärende
8.1

8.1.1

8.1.2

8.2

Författning

Delegat

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

Ej delegerat. Beslut fattas
av nämnden.
Budgetansvarig chef

8.2.1

Beslut i fråga om att genomföra upphandling.

Budgetansvarig chef

8.2.2

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

Budgetansvarig chef

Beslut i fråga om avrop från gällande ramavtal.

Budgetansvarig chef

8.3
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9. Tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (SFS 2020:526)
Ärende

Författning

Delegat

Beslut under handläggningen
9.1

Beslut att avskriva ett ärende från vidare handläggning, exempelvis
obefogade klagomål avseende lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen

9.2

Beslut att avvisa en framställning som är så ofullständig eller oklar
att den inte kan tas upp till prövning

20 § andra stycket FL

Miljöinspektör
Miljöchef

9.3

Beslut att begära att den som anlitar ombud ska medverka
personligen vid handläggningen av ett ärende

14 § första stycket FL

Miljöinspektör
Miljöchef

9.4

Beslut att ett ombud eller biträde som är olämpligt för sitt uppdrag
inte längre får medverka i ärendet

14 § andra stycket FL

Miljöchef
Samhällsbyggnadschef

15 § första stycket FL

Miljöinspektör
Miljöchef

15 § andra stycket FL

Miljöinspektör
Miljöchef

21 § FL

Miljöinspektör
Miljöchef

5 § LTSS

Miljöinspektör
Miljöchef

9.5

9.6

9.7

Beslut att begära att ett ombud styrker sin behörighet genom en
skriftlig eller muntlig fullmakt med det innehåll som framgår av 15 §
första stycket FL
Beslut att förelägga part eller ombud att styrka ombudets behörighet
genom en fullmakt med det innehåll som framgår av 15 § första
stycket FL
Beslut att begära att en handling bekräftas av avsändaren

Miljöinspektör
Miljöchef

Upplysningar och tillträde
9.8

Beslut om att av den som driver serveringsställe begära de
upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.
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Ärende

Författning

Delegat

9.9

Beslut om att begära tillträde till sådana lokaler, områden och entréer
som avses i 3 § för att utöva tillsynen.

5 § LTSS

Miljöinspektör
Miljöchef

9.10

Beslut om att hos Polismyndigheten begära sådan hjälp som behövs
för genomförande av åtgärder enligt lagens 5 §.

6 § LTSS

Miljöinspektör
Miljöchef

7 och 8 §§ LTSS

Miljöinspektör
Miljöchef
Samhällsbyggnadschef

7 och 8 §§ LTSS

Miljöchef
Samhällsbyggnadschef

7 och 8 §§ LTSS

Miljöinspektör
Miljöchef
Samhällsbyggnadschef

7 och 8 §§ LTSS

Miljöchef
Samhällsbyggnadschef

7 och 8 §§ LTSS

Miljöinspektör
Miljöchef
Samhällsbyggnadschef

Förelägganden och förbud
9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

Beslut om föreläggande att vidta smittskyddsåtgärder enligt lagens 3
§ och anslutande föreskrifter för att förhindra spridning av det virus
som orsakar covid-19.
Sådant föreläggande får förenas med fast eller löpande vite om
maximalt 5 000 kr per överträdelse.
Beslut om föreläggande att vidta smittskyddsåtgärder enligt lagens 3
§ och anslutande föreskrifter för att förhindra spridning av det virus
som orsakar covid-19.
Sådant föreläggande får förenas med fast eller löpande vite om
maximalt 10 000 kr per överträdelse.
Beslut om förbud mot öppethållande av serveringsställe, för viss
tidsperiod eller tills vidare.
Sådant förbud får förenas med fast eller löpande vite om maximalt
5 000 kr per överträdelse.
Beslut om förbud mot öppethållande av serveringsställe, för viss
tidsperiod eller tills vidare.
Sådant förbud får förenas med fast eller löpande vite om maximalt
10 000 kr per överträdelse.
Beslut om förbud mot öppethållande avseende viss del av
serveringsställe för viss tidsperiod eller tills vidare.
Sådant förbud får förenas med fast eller löpande vite om maximalt
5 000 kr per överträdelse.
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Ärende
9.16

9.17

9.18

Beslut om förbud mot öppethållande avseende viss del av
serveringsställe för viss tidsperiod eller tills vidare.
Sådant förbud får förenas med fast eller löpande vite om maximalt
10 000 kr per överträdelse.
Beslut om förbud mot öppethållande av hela eller del av
serveringsställe under vissa tider på dygnet.
Sådant förbud får förenas med fast eller löpande vite om maximalt
5 000 kr per överträdelse.
Beslut om förbud mot öppethållande av hela eller del av
serveringsställe under vissa tider på dygnet.
Sådant förbud får förenas med fast eller löpande vite om maximalt
10 000 kr per överträdelse.

9.15

Beslut om förordnande att ett föreläggande eller förbud ska börja
gälla vid en annan tidpunkt än den som anges i 7 § tredje stycket

9.16

Återkallelse av ett föreläggande eller förbud som meddelats med
stöd av delegering.

Författning

Delegat

7 och 8 §§ LTSS

Miljöchef
Samhällsbyggnadschef

7 och 8 §§ LTSS

Miljöinspektör
Miljöchef
Samhällsbyggnadschef

7 och 8 §§ LTSS

Miljöchef
Samhällsbyggnadschef

7 § tredje stycket LTSS

Miljöinspektör
Miljöchef
Samhällsbyggnadschef
Miljöinspektör
Miljöchef
Samhällsbyggnadschef

Överklaganden, rättidsprövning och rättelse av beslut
9.17

Överklagande av beslut eller dom som innebär en ändring av
delegatens beslut.

Miljöchef
Samhällsbyggnadschef

Sida 46 av 35

Sida 1 av 3

Handläggare
Edvin Johansson
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse
2020-11-26

Diarienummer
BMN-2020/4

Bygg- och miljönämnden

Ekonomisk uppföljning per oktober för bygg- och miljönämnden
2020
Förslag till beslut
1. Bygg- och miljönämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per sista oktober 2020.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Helårsprognosen för bygg- och miljönämnden per sista oktober visar på ett underskott på
1 120 tkr, vilken är en försämring jämfört med helårsprognosen som presenterades i
delårsbokslutet med -250 tkr. Anledningen till den försämrade prognosen beror på att
intäkterna för verksamheten miljö- och hälsoskydd under senaste månaderna har minskat
negativt jämfört med föregående prognos. Övriga verksamheters prognos samt
investeringsprognosen är oförändrad jämfört med delårsbokslutet.
Bakgrund
I den av kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2020 fastställdes uppföljningsplanen
för 2020. I uppföljningsplanen uppdras bygg- och miljönämnden till att motta ekonomisk
uppföljning sex gånger under 2020 med start per februari och med sista per oktober.
Uppföljningstillfällena innefattar även ett delårsbokslut per augusti.
Ekonomisk konsekvensanalys
Miljö- och hälsoskydd prognostiseras med ett underskott på 1 700 tkr, vilket är en försämring
jämfört med förgående prognos med 250 tkr. Försämring beror på att intäkter senaste
månaderna inte når upp till den tidigare prognostiserade nivån. Verksamhetens intäkter
skulle behövt uppgå till ca 5 650 tkr för att nå en ekonomi i balans vid årets början. Lägre
lönekostnader och en generell återhållsamhet av övriga kostnader medför att verksamhetens
prognostiserade underskott förväntas bli större.
Stadsbyggnad innefattar hantering av bygglov, marklov, rivningslov, nybyggnadskartor,
GISutrustning, GIS-system, mätverksamhet m.m. Verksamheten prognostiseras med ett
överskott på 600 tkr. Bygglovsenhetens intäkter är huvudanledningen till verksamhetens
förväntade överskott. Stadsbyggnads totala intäkter förväntas att uppgå till ca 6,4 mnkr och
det är en ökning jämfört med budget på ca 16% och 13% högre än utfallet 2019. Det är
främst intäkterna för bygglovsenheten som har ökat under 2020, per oktober är utfallet 2020
35% högre än samma period 2019.
Bygg- och miljönämndens verksamheter Trafikplanering, Serveringstillstånd och
Nämndkostnader prognostiseras med mindre avvikelser eller förväntas följa budgeten och
således förväntas ingen större budgetavvikelse per sista december.

Sida 2 av 3

Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Övriga underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-11-26
Nettokostnadsuppställning och investeringsuppställning rapport 2020-12-03
Beslutet ska skickas till
Akten
Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen

Jessica Fogelberg
Bygg- och miljöchef

Sida 3 av 3

Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Beslutet kring ekonomisk uppföljning handlar om att bygg- och miljönämnden mottar
rapporten. Ett negativt prognostiserat resultat ska leda till att en handlingsplan för ekonomi i
balans tas fram. Nämnden har en antagen handlingsplan som ligger till grund för arbetet med
nämndens ekonomi. En handlingsplan kan i teorin påverka barn, men det gäller inte detta
ärende.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

DRIFTBUDGET
Nettokostnad i tkr

Utfall KF-budget
2019
2020

Bygg- och miljönämnd
Nämndkostnader
Stadsbyggnad
Trafikplanering
Serveringstillstånd
Miljö- och hälsoskydd
Effektiviseringsbeting - 0,5%

1 185
5 516
227
-33
4 612
0
11 508

Summa Bygg- och miljönämnd

Tillägg och
avdrag

Prognos
2020

Avvikelse prognos
per oktober

Avvikelse prognos
delårsbokslut

1190
5175
266
57
2987
-72

0
810
0
-91
72

1 220
5 385
256
57
4 597
0

-30
600
10
0
-1 700
0

-30
600
10
0
-1 450
0

9 603

791

11 514

-1 120

-870

0

MoB 2020

Prognostiserad utgift
2020

Mätutrustning
Verksamhetssystem (Bygg)
Digitalisering - innovation

1 000
1 000
500

0
0
0

Summa Bygg- och miljönämnden

2 500

0

Bygg- och miljönämnden

tusentalskronor

Beviljade investeringsmedel
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Handläggare
Edvin Johansson
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse
2020-11-26

Diarienummer
BMN-2020/7

Bygg- och miljönämnden

Verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden 2021
Förslag till beslut
1. Bygg- och miljönämnden tillika trafiknämnden godkänner verksamhetsplanen 2021 för
bygg- och miljönämndens verksamheter.
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsutvecklingsnämnden har tilldelats medel för 2021 i den av kommunfullmäktige
antagna Mål och budget 2021. I bilagd verksamhetsplan beskrivs förutsättningarna för
budgeten, kommunfullmäktiges mål och uppdrag som riktats mot nämnden samt nämndens
egna mål. Nämnden föreslås besluta om två egna nämndmål:
1. Bygg- och miljönämndens verksamheter ska ges förutsättningar för utövandet av en
rättssäker och förutsägbar verksamhetsutövning
2. Bygg- och miljönämndens verksamheter ska ges förutsättningar att sträva efter nöjda
medborgare och företagare
Bakgrund
Inför kommande år ska samtliga nämnder fatta beslut om mål för verksamhetens inriktning
samt budget.
Ekonomisk konsekvensanalys
Bygg- och miljönämnden har tilldelats medel för 2021 i den av kommunfullmäktige antagna
Mål och budget 2021 (MoB). Nämndens totala anslag uppgår till 9 145 tkr vilken är en
minskning av den totala ramen med 458 tkr jämfört med verksamhetsåret 2020. Nämndes
verksamheter har erhållit en indexuppräkning på 1,5 %. Utöver indexuppräkningen har
verksamheter stadsbyggnad samt miljö- och hälsoskydd har erhållit ett avdrag av
budgetramen på 65 tkr respektive 512 tkr. Effektiviseringsbetinget som nämnden är tilldelat
har ökat 26 tkr till 98 tkr för verksamhetsåret 2021, effektiviseringsbetinget är fördelat till
verksamheten stadsbyggnad.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Övriga underlag för beslut
Rapport Verksamhetsplan 2021
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Sida 2 av 3

Jessica Fogelberg
Bygg- och miljöchef

Sida 3 av 3

Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Verksamhetsplan 2021 för
Bygg- och miljönämnden

Antagen av Bygg- och miljönämnden tillika trafiknämnd
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Övergripande beskrivning av nämndens ansvar
Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling och syftar till att utrota fattigdom
och hunger samt förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla. De innehåller tre dimensioner av
hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Knivsta kommun har
beslutat att vara en av de kommuner som tar ansvar för genomförande av Agenda 2030. Agenda
2030 är grunden i Knivsta kommuns styr-och ledningssystem och en del av kommunens DNA.
Bygg- och miljönämnden (BMN) ansvarar för enheterna inom området för stadsbyggnad
(bygglovshantering, kontroll av byggande och tillsyn inom byggväsendet, adressättning och kartoch GIS-verksamhet), livsmedelstillsyn, miljö- och hälsoskydd samt trafikplaneringen. Primär
verksamhet under nämnden är Bygg- och miljökontoret med tillhörande Kart- och GISenhet,
Bygglovenheten samt Miljöenheten.
BMN’s ansvarsområden innefattar myndighetsutövning inom ramen för lagstiftning enligt bland
annat Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB). Dessa ansvarsområden hanteras i
verksamheten av samhällsbyggnadskontorets enheter, miljöenheten, kart- och GISenheten samt
byggenheten. Utöver det bistås nämnden av en trafikingenjör på gatuenheten.
Bygglovenheten hanterar tillstånd och tillsyn inom ramen för plan- och bygglagen. Dessa
uppgifter inkluderar exempelvis bygglov, förhandsbesked, tillsyn av enkelt avhjälpta hinder
(HIN) och obligatoriska ventilationskontroller (OVK).
Miljöenheten hanterar tillstånd och tillsyn inom ramen för bland annat miljöbalken och
livsmedelslagstiftningen i form av tillstånd för anläggande av enskilda avlopp, tillsyn av
strandskyddsdispens och livsmedelstillsyn.
Kart- och GISenheten ansvarar för att genomföra mätuppdrag, huvudsakligen lägeskontroller och
utstakningar, adressättning samt kommunens övergripande GIS-systems drift och funktionalitet.
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Verksamhetsförutsättningar
Bygg- och miljönämndens verksamheter berörs av såväl ekonomiska som organisatoriska
förändringar inför 2021.
Ekonomiskt är det oförändrade förutsättningar för verksamheterna inom blocket stadsbyggnad
(byggenheten samt kart- och GIS), nämndverksamheten, trafikplanering och serveringstillstånd.
Verksamheten inom ramen för miljö- och hälsoskydd har dock en minskad ram om 467 tkr.
Denna minskning av ram motsvarar en minskad ram om 16% vilket riskerar att få en märkbar
effekt på verksamheten. Miljö- och hälsoskyddsverksamheten har haft svårigheter att nå budget i
balans och den minskade delen kommunbidrag riskerar att inte kunna balanseras genom ökade
intäkter.
Organisatoriskt sker förändringar i form av en sammanslagning av bygg- och miljökontoret samt
samhällsbyggnadskontoret. Detta resulterar i bildandet av ett gemensamt
samhällsbyggnadskontor som samlar samtliga enheter knutna till stadsbyggnadsprocessen.
Ambitionen är att denna förändring skapar bättre förutsättningar för samarbete och
kompetensspridning mellan enheterna. Förhoppningsvis kan denna förändring bidra positivt till
att hantera den ekonomiska förändringen inom miljö- och hälsoskydd.
Nämndens verksamheter finansieras primärt genom intäkter och är således väldigt beroende av
förändringar i omvärlden. Då rådande coronapandemi har en osäker påverkan på 2021 i form av
längd och omfattning på restriktioner finns det en osäkerhet i hur väl planerade tillsynstimmar
samt nybyggnadsprojekt kommer kunna genomföras. Långtgående restriktioner riskerar att få en
påverkan såväl direkt på intäkterna kopplade till genomförda tillsynstimmar som en
inbromsningseffekt på bostadsmarknaden som i sin tur leder till minskade intäkter kopplade till
nybyggnationer.
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Kommunfullmäktiges mål
Nedan visas de mål och indikatorer som kommunfullmäktige "skjutit ut" till nämnderna och
styrelsen. För dessa mål ska nämnderna och styrelsen bidra till måluppfyllelsen och ha som
utgångspunkt vid framtagandet av egna nämndmål.
Värde
Agenda 2030
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
16. Fredliga och inkluderande samhällen
Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans

Indikator

Utfall Helår
2019

Utfall Helår
2020

Utfall kvinnor
Helår 2020

Utfall män
Helår 2020

Mål Helår 2021

Nettokostnad
egentlig
verksamhet,
kr/inv

61 534,64

60 000

Låneskuld per
invånare

94 645

83 000

Årets resultat
som andel av
skatt & generella
statsbidrag
kommunkoncern,
(%)

4,16%

2,6%

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad

Indikator

Utfall Helår
2019

Utfall Helår
2020

Utfall kvinnor
Helår 2020

Utfall män
Helår 2020

Mål Helår
2021

Nettokostnadsavvikelse
totalt (exkl. LSS), andel
(%)

10,23%

7%

Självfinansieringsgrad
för kommunens
investeringar, andel
(%)

134,71%

80%
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Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas
tillvara

Utfall Helår
2019

Indikator

Utfall Helår
2020

Utfall kvinnor
Helår 2020

Utfall män
Helår 2020

Mål Helår
2021

Medarbetarengagemang
(HME) totalt kommunen
- Motivationsindex

81%

81%

Medarbetarengagemang
(HME) totalt kommunen
- Ledarskapsindex

81%

81%

Sjukfrånvaro kommunalt
anställda totalt, (%)

6,9

6

Bo och trivas
Agenda 2030
3. Hälsa och välbefinnande
10. Minskad ojämnlikhet
16. Fredliga och inkluderande samhällen
I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och
åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet

Indikator

Utfall Helår
2019

Företagsklimat
enl. ÖJ (Insikt)
- Totalt, NKI

Utfall Helår
2020

70,49

Utfall kvinnor
Helår 2020

Utfall män
Helår 2020

Mål Helår 2021
70

Värna
Agenda 2030
2. Ingen hunger
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna
15. Ekosystem och biologisk mångfald
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Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och ekologisk hållbarhet
optimeras.

Indikator

Utfall Helår
2019

Färdigställda
bostäder i
flerfamiljshus
under året,
antal/1000 inv
Färdigställda
bostäder i
småhus under
året, antal/1000
inv

Utfall Helår
2020

Utfall kvinnor
Helår 2020

Utfall män
Helår 2020

Mål Helår 2021

0

12

1,22%

2,5%

Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun

Indikator
Hushållsavfall som
samlats in för
materialåtervinning,
inkl. biologisk
behandling, andel (%)
Miljöbilar i
kommunorganisationen,
andel (%)

Utfall Helår
2019

Utfall Helår
2020

36%

26,47%

Utfall kvinnor
Helår 2020

Utfall män
Helår 2020

Mål Helår
2021
40%

13,33%

48%

Insamlingen av hushållsavfall som samlas in är en fråga som nämndens verksamheter inte kan
påverka annat än genom tillsyn vid inkomna anmälningar. Då detta är helt händelsestyrt kan
nämndens verksamheter inte aktivt arbeta för att öka andelen.
Nämndens verksamheter har i dagsläget två bilar som båda är miljöbilar. Bidragande till målet
görs genom att även fortsättningsvis använda miljöbilar.
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Nämndens egna mål
De globala målen är beroende av vad som sker lokalt. Knivsta kommun som lokal aktör på en
global arena arbetar för att nå Agenda 2030-målen i välfärdsuppdraget; demokrati-, service-samt
samhällsbyggaruppdraget. I verksamhetsplanen beskriver nämnden sitt bidrag till Agendans
måluppfyllelse, både på kort och lång sikt.
Bygg- och miljönämndens verksamheter ska ges förutsättningar för utövandet av
en rättssäker och förutsägbar verksamhetsutövning
Beskrivning
Nämndens prioriteringar ska sättas utifrån vilka förutsättningar som ges i budget och det ska
tydligt framgå för alla medarbetare inom nämndens verksamhetsområden vilka förväntningar
som finns. Syftet är att ge alla medarbetare bättre förutsättningar att göra rätt saker och på sikt
även ge en budget i balans.
Agenda 2030
3. Hälsa och välbefinnande
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
16. Fredliga och inkluderande samhällen
Indikator

Utfall Helår
2019

Utfall Helår
2020

Sjukfrånvaro

Utfall män
Helår 2020

Mål Helår 2021
6%

Tillsynsplanens
efterlevnad
Budgetavvikelse

Utfall kvinnor
Helår 2020

100 %
-1 164
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Bygg- och miljönämndens verksamheter ska ges förutsättningar att sträva efter
nöjda medborgare och företagare
Beskrivning
Verksamheten ska utföras på ett sådant sätt att vi i kombination med rättssäkerhet även skapar
goda kontakter och för dialoger på ett sådant sätt att medborgare och företagare är nöjda efter
kontakt oavsett beslut.
Agenda 2030
16. Fredliga och inkluderande samhällen
Indikator

Utfall Helår
2019

Utfall Helår
2020

Utfall kvinnor
Helår 2020

Utfall män
Helår 2020

Mål Helår 2021

Företagsklimat enl.
ÖJ (Insikt)
- Bygglov - Totalt,
NKI

82,41

80

Företagsklimat enl.
ÖJ (Insikt)
- Livsmedelskontroll
- Totalt, NKI

59,96

63

Företagsklimat enl.
ÖJ (Insikt) - Miljöoch hälsoskydd
- Totalt, NKI

64,75

70
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden
Uppdrag

Målbild

Styrelse/nämnd

Förändringsarbete – att med
avstamp i Agenda 2030 intensifiera
arbetet för att utveckla nya effektiv
arbetssätt, metoder och partnerskap
samt en ändamålsenlig,
behovsanpassad och
kostnadseffektiv
kommunorganisation.

I Knivsta kommun är Agenda 2030
grunden för styr- och
ledningsprocesserna i
kommunkoncernens verksamheter.
Förändringsarbetet ska leda till en
effektiv och kostnadsanpassad
organisation med effektivare
arbetsprocesser, ökat användande
av nya metoder och tekniker.

Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Samhällsutvecklingsnämnden
Socialnämnden

Syftet är att kunna fortsätta leverera
god välfärd på ett hållbart sätt till fler
invånare i Knivsta till en lägre
kostnad.
Lokaleffektivitet – framtagande av
plan för ökad lokaleffektivitet inom
alla verksamhetsområden

Ökad lokaleffektivitet ska leda till
lägre lokalkostnader om 10 miljoner
kronor i fasta priser och volym
under mandatperioden 2019-2022.

Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Samhällsutvecklingsnämnden
Socialnämnden

Fossilfri/koldioxidneutral kommun –
minimera fossila drivmedel och
plastanvändning i
kommunkoncernens verksamheter
med särskilt fokus på en giftfri
förskola.

Giftfri förskola
Koldioxidneutral kommunkoncern

Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Samhällsutvecklingsnämnden
Socialnämnden

Upphandlingar – med krav på
hållbar konsumtion och handel
inriktad mot cirkulär
resurshushållning och
delningsekonomi, ekologiska
produkter och rättvisa
produktionsvillkor.

Upphandling och inköp av varor och
tjänster ska vara hållbara.

Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Samhällsutvecklingsnämnden
Socialnämnden

Majoritetens politiska program, Kommunens vision, den regionala utvecklingsstrategin och
Agenda 2030 styr verksamheten övergripande. De anger vad som är prioriterat under
mandatperioden och i vilken riktning kommunstyrelsen och nämnder ska bidra och prioritera.
Utifrån detta ska också kommunstyrelsen och nämnderna arbeta fram egna mål och indikatorer
under 2020.

Bygg- och miljönämnden, Verksamhetsplan 2021
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Nämndens uppdrag till kontoren
Uppdrag

Målbild

Kontor

Bygg- och miljönämnden uppdrar till
det nya samhällsbyggnadskontoret
att fortsatt arbeta med att genom
dialog såväl internt som med politik
skapa en bredare förståelse för hur
det dagliga arbetet bidrar till det
långsiktiga byggandet av ett hållbart
samhälle.

Det hållbara byggandet av stad och
landsbygd görs med en realistisk
målsättning och kravställning samt
fokus på ändamålsenlighet och
anpassning till de arkitektoniska
styrdokumenten.

Samhällsbyggnadskontoret

Nämndens verksamheter ska jobba
för att frågor kopplade till
landsbygden blir tydliga och
förståeliga för medborgaren utifrån
den målsättning som satts i Vision
2025.

Bygg- och miljönämndens
verksamheter ska främja en
levande landsbygd i samverkan
med den moderna småstaden

Samhällsbyggnadskontoret

Bygg- och miljönämndens verksamheter tar sig an uppdraget på ett realistiskt sätt för att utifrån
gällande förutsättningar bidra till målbilden på ett så bra sätt som möjligt.

Bygg- och miljönämnden, Verksamhetsplan 2021
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Ekonomiska förutsättningar
Bygg- och miljönämnden har tilldelats medel för 2021 i den av kommunfullmäktige antagna Mål
och budget 2021 (MoB). Nämndens totala anslag uppgår till 9 145 tkr vilken är en minskning av
den totala ramen med 458 tkr jämfört med verksamhetsåret 2020. Nämndes verksamheter har
erhållit en indexuppräkning på 1,5 %. Utöver indexuppräkningen har verksamheter stadsbyggnad
samt miljö- och hälsoskydd har erhållit ett avdrag av budgetramen på 65 tkr respektive 512 tkr.
Effektiviseringsbetinget som nämnden är tilldelat har ökat 26 tkr till 98 tkr för verksamhetsåret
2021, effektiviseringsbetinget är fördelat till verksamheten stadsbyggnad. De ekonomiska
ramarna ställer fortsatt höga krav på egenfinansiering i form av intäkter. Dessa intäkter är tätt
knutna till mängden byggbar mark i kommunen. Mängden byggbar mark avgörs i sin tur bland
annat av takten på framtagandet av detaljplaner, förrättningar och markförsäljningar. Dessa
faktorer skapar alla osäkerhet vid beräkningen av intäkter. De senaste årens förändringar i
belåningsgrad, amorteringskrav och konjunkturförändringar har alla haft påverkan på byggtakten
och även förändringar inom dessa områden kan ha en effekt på verksamheternas intäkter.
Det aktuella kunskapsläget visar inte på någon tydlig tidsplan för när den pågående
coronapandemin kan bedömas upphöra ha en effekt på genomförd verksamhet. Under 2020 har
detta påverkat ekonomin genom såväl en ökad andel icke debiterbara klagomål inom såväl miljö
som bygglov samt en minskad mängd genomförbar tillsyn på miljösidan. Utöver detta har även
ökade krav på tillsyn avseende trängsel på restauranger och caféer påförts miljöverksamheten
och inte heller denna är debiterbar.
Denna påverkan ligger kvar vid ingången till 2021 och bedöms ha en fortsatt negativ effekt på
möjligheten till en ekonomi i balans.

Bygg- och miljönämnden, Verksamhetsplan 2021
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Ekonomisk uppställning
KF-budget 2020

KF-budget 2021

Nämnd-budget
2021

Nämndkostnader

1 190

1 208

1 208

Stadsbyggnad

5 175

5 187

5 089

Trafikplanering

266

270

270

2 987

2 520

2 520

57

58

58

-72

-98

0

9 603

9 145

9 145

Nämndens verksamheter

Miljö- och hälsoskydd
Serveringstillstånd
Effektiviseringsbeting
Summa Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden, Verksamhetsplan 2021
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Investeringar
Bygg- och miljönämndens verksamheter är tilldelade 4 000 tkr i investeringsmedel för
verksamhetsåret 2021, fördelat på två investeringsposter. Stadsbyggnad är beviljade en
investeringsram på 3 500 tkr, vilket delvis avser ett nytt verksamhetssystem för byggenheten.
Den andra investeringsposten på 500 tkr är generella medel för digitalisering och
innovationsprojekt.
Investering
Stadsbyggnad
Digitalisering - innovation
Summa Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden, Verksamhetsplan 2021
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Handläggare
Magnus Malmström
Miljöinspektör

Tjänsteskrivelse
2020-12-04

Diarienummer
MI.2020.390

Bygg- och miljönämnden

Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten
Knivsta kommun

i

Förslag till beslut
1. Bygg- och miljönämnden beviljar dispens
- till befintligt garage/carport på fastigheten
stöd av Miljöbalken 7 kap, 17 § punkt 1 och 2
- till befintligt växthus på fastigheten
Miljöbalken 7 kap, 17 § punkt 1 och 2
- till befintlig brygga på fastigheten
Miljöbalken 7 kap, 18 c § punkt 1
- till befintlig bastu på fastigheten
Miljöbalken 7 kap, 18 c § punkt 1

enligt bilaga 1 och bilaga 2, med

enligt bilaga 1 och bilaga 2, med stöd av

enligt bilaga 1 och bilaga 2, med stöd av

enligt bilaga 1 och bilaga 2, med stöd av

- till nytt uterum med en yta om maximalt 21 kvm på fastigheten
och bilaga 2, med stöd av Miljöbalken 7 kap, 17 § punkt 1 och 2
- till befintlig lekstuga
punkt 1 och 2

enligt bilaga 1

enligt bilaga 3, med stöd av Miljöbalken 7 kap, 17 §

2. Nämnden beslutar om en tomtplatsavgränsning på fastigheten
av hela fastigheten.

som omfattas

Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren sökte den 30 juni 2020 dispens från strandskydd för nybyggnation av
uterum. Dispensansökan avser en nybyggnation samt fem stycken befintliga byggnationer
som har funnits sedan innan 2010 enligt den sökande. 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 fastighetsägarna
utfördes den 9 juli 2020.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-12-04
Bilaga 1 - Beskrivning på sökta åtgärder 2020-11-09
Bilaga 2 - Situationsplan 2020-11-09
Bilaga 3 - Situationsplan 2020-12-03
Bilaga 4 - Översiktskarta 2020-11-26
Bilaga 5 - Flygfoto 1974 2020-11-24
Bilaga 6 - Övriga underlag för beslut

november 2020. Efter inkomna handlingar den 9 november samt tillägg 3 december 2020
omfattas den nya dispensansökan av följande åtgärder;
1. Befintligt garage/carport. Bygglov är beviljat 2010, med diarienummer: 2010/10120-1
2. Befintligt växthus om cirka 14 kvm. Uppfört 2009 och tidigare fanns en lekstuga på platsen.
3. Befintlig brygga. Bryggan är belägen på

Äldre konstruktion från innan 1974.

4. Befintlig bastu om cirka 13 kvm. Byggnad innan 1974 och renoverad av tidigare ägare 2009.
5. Nytt uterum om cirka 21 kvm som uppförs på den befintliga altanens plats.
6. Befintlig lekstuga om cirka 4 kvm. Byggnad från 1980/90-talet.

Bedömning
Dispens från strandskyddet har sökts för nybyggnation av uterum, samt för fem (5) stycken
befintliga byggnader.
Till bedömningen har miljöenheten jämfört flygbilder från olika årtal samt kontrollerat bygglov,
servitut och andra dokument som underlag till bedömningen. Sökande har även inkommit med
uppgifter om befintliga byggnaders utformning och storlek samt fotografier. Ansökan omfattar
också ritningar och beskrivningar på nybyggnation av uterum samt befintliga byggnader.
1. Befintligt garage/carport har bygglov från dec. 2010, med diarienummer: 2010/10120-1.
Garage/carport ligger cirka 35 meter från strandlinjen och bedöms i sin helhet inte vara
privatiserande eller påverka allmänhetens fria och rörliga friluftsliv ytterligare.
Marken kring garage/carport är sedan tidigare tagen i anspråk och bedöms inte förändra
livsvillkoren för djur- och växtlivet väsentligt.
2. Befintligt växthus är beläget mindre än 15 meter från huvudbyggnad och intill jordkällaren
samt mer än 60 meter från strandlinjen där det tidigare funnits en lekstuga. Med tanke på
avstånd från strandlinjen samt topografin, bedömer bygg- och miljönämnden att växthuset inte
är privatiserande och påverkar inte allmänhetens rörliga friluftsliv ytterligare. Växthuset bedöms
inte förändra livsvillkoren för djur- och växtlivet väsentligt.
3. Befintlig brygga ligger inom område för allmänhetens fria rörlighet. Bygg- och miljönämnden
bedömer att bryggan ska vara fri från möbler etc. när bryggan inte nyttjas, detta för att bryggan
inte ska vara privatiserande och avhålla allmänheten från dess fria rörlighet. Bryggan är en äldre
konstruktion och kan ses på flygfoto från 1974 dvs. innan strandskyddslagens inträde 1975.
Bryggan bedöms fortfarande vara av samma storlek och utformning i dagsläget som kan ses på
flygfoto från 1974. Bygg- och miljönämnden bedömer att dispens i efterhand för bryggan är
lämpligt eftersom den ligger på annans fastighet även om den med tydlighet tillhör ägarna till
Gredelby 2:3.
Allmänheten har tillträde till bryggan under hela året då möjlighet till tillträde utgörs med hänsyn
till utnyttjandet av ägarna till bryggan.
4. Befintlig bastu ligger inom föreslagen tomtplatsavgränsning men endast cirka 15 meter från
strandlinjen. På platsen har sedan innan 1975 funnits en byggnad och denna byggnad har
renoverats av tidigare ägare 2009.
Bygg- och miljönämnden bedömer att bastun, på grund av sitt läge, utformning samt tidigare i
anspråkstagen mark, inte är privatiserande och påverkar inte allmänhetens rörliga friluftsliv
ytterligare. Bastun bedöms inte förändra livsvillkoren för djur- och växtlivet väsentligt.
5. Planerat uterum ligger inom föreslagen tomtplatsavgränsning. Enligt inkommen situationsplan
och ritningar den 9 november 2020 (bilaga 1 och 2) finns det fönster på planerat uterum som
vetter ut mot Valloxen och område där allmänheten ska ges fri rörlighet. Med tanke på
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omgivningen och uterummets placering intill huvudbyggnaden, bedömer bygg- och
miljönämnden att planerat uterum 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.
6. Befintlig lekstuga är beläget mindre än 15 meter från huvudbyggnad och 40 meter från
strandlinjen. Med tanke på avstånd från strandlinjen samt topografin, bedömer bygg- och
miljönämnden att lekstugan inte är privatiserande och påverkar inte allmänhetens rörliga
friluftsliv ytterligare. Lekstugan bedöms inte förändra livsvillkoren för djur- och växtlivet
väsentligt. Se bilaga 3.
I en avvägning mellan det enskilda intresset och allmänhetens intresse bedömer förvaltningen
att de åtgärder som föreslås beviljas inte påverkar det allmänna intresset påtagligt.
De tillkommande åtgärderna påverkar inte strandskyddets syften. Detta då syftet med
strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till
strandområden samt de övriga fria och rörliga friluftslivet, men även att bevara goda livsvillkor
för djur- och växtlivet på land och i vatten. Åtgärderna som föreslås ges dispens för bedöms inte
försämra tillgången till det fria och rörliga friluftslivet och inte heller påverka livsvillkoren negativt
för djur- och växtlivet. Alla föreslagna åtgärder ligger inom område som redan har tagits i
anspråk. Allmänhetens rätt att tillträda bryggan ska dock beaktas under hela året.

Tomtplatsavgränsning
Tomtplatsavgränsning utgörs enligt hela fastighetsgränsen för

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 och inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann
laga kraft.
Sökanden uppmärksammas på att länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Sökanden bör avvakta
utgången tid för överprövning innan åtgärder påbörjas. Tiden för överprövning, tre veckor,
räknas från den dag då beslutet inkommer till länsstyrelsen.
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.
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Sökanden uppmärksammas på att kontakt med Länsstyrelsen i Uppsala ska upprättas, gällande
eventuellt tillstånd för vattenverksamhet, om tänkt byggnation ligger inom strandskyddets
vattenområde.
Nämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen enligt bifogad besvärshänvisning.

Underlag för beslut:
Tjänsteutlåtande 2020-12-04
Bilaga 1-6

Bilagor:
Bilaga 1 - Beskrivning på sökta åtgärder 2020-11-09
Bilaga 2 - Situationsplan 2020-11-09
Bilaga 3 - Situationsplan 2020-12-03
Bilaga 4 - Översiktskarta 2020-11-26
Bilaga 5 - Flygfoto 1974 2020-11-24
Bilaga 6 - Övriga underlag för beslut
Hur man överklagar

Beslutet ska expedieras till:
Akten
Länsstyrelsen i Uppsala län
Sökande
Lantmäteriet, efter länsstyrelsens bedömning

Jessica Fogelberg
Bygg- och miljöchef

4

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
Magnus Malmström
Miljöinspektör

Tjänsteskrivelse
2020-12-07

Diarienummer
BMN-2020/337

Bygg- och miljönämnden

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för verksamheten
vid Stockholm Arlanda Airport MI.2020.565
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att inte yttra sig i mål M 6547-20
Sammanfattning av ärendet
Swedavia AB har ansökt om ändringstillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid
Stockholm Arlanda Airport hos Mark och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Bygg- och
miljönämnden har fått möjlighet att yttra sig i ärendet som kommunal tillsynsmyndighet enligt
miljöbalken i de delar som berör miljö och hälsa.
Bakgrund
Bygg- och miljönämnden tog emot kungörelsen med tillhörande handlingar i ärendet 16
oktober 2020. Swedavia AB ansökt om ändringstillstånd enligt miljöbalken för verksamheten
vid Stockholm Arlanda Airport hos Mark och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Ansökan
gäller tillstånd att få tillämpa alternativa inflygningsprocedurer inom ramen för gällande
tillstånd.
Handlingarna har granskats utifrån miljöbalken i frågor avseende miljö och hälsa med
särskild fokus på delarna som berör flygbuller. Kungörelsen med tillhörande handlingar
skickades även till Knivsta kommun för yttrande i övrigt.
Bedömning
En ändring i Swedavias tillstånd avseende alternativa inflygningsprocedurer kan komma att
innebära en ökad störning av flygbuller inom vissa områden och en minskning inom andra
områden. Det bedöms inte innebära en ökning i störning av flygbuller i stort.
Förvaltningen gör bedömningen att de sökta ändringarna inte kommer att ha en betydande
påverkan inom ramen för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken. Byggoch miljönämnden föreslås därför att inte yttra sig i mål M 6547-20
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-12-07
Granskningsunderlag 2020-10-16
Beslutet ska skickas till
Akten
Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt
Jessica Fogelberg
Bygg- och miljöchef

Nacka tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
Box 69
131 07 Nacka

15 september 2020

ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN
Sökanden

Swedavia AB, org. nr 556797-0818, 190 45 Stockholm-Arlanda

Ombud

Advokat Malin Wikström, Setterwalls Advokatbyrå AB,
P.O. Box 11235, 404 25 Göteborg, tel: 031-701 17 83,
mobil: 0733-940436, malin.wikstrom@setterwalls.se.

Saken

Ansökan om ändringstillstånd enligt 9 kap. och 16 kap. miljöbalken (1998:808) för verksamheten vid Stockholm Arlanda
Airport, Sigtuna kommun (verksamhetskod 63.30 A)
____________________________________

I egenskap av ombud för Swedavia AB (Swedavia) får undertecknad härmed, med stöd av
bifogad fullmakt, ansöka om ändringstillstånd för verksamheten vid Stockholm Arlanda
Airport, i enlighet med denna ansökan och dess tillhörande bilagor.
1.

Yrkanden

SW40719544/1

Swedavia yrkar tillstånd enligt miljöbalken att inom ramen för gällande tillstånd
(tillståndsgivet trafikfall 1a) till verksamheten om 350 000 flygrörelser per år få
tillämpa alternativa inflygningsprocedurer till bana 01R, bana 01L och bana 19R
enligt följande.





Tre RNP AR-procedurer (kurvade inflygningar) till bana 01R benämnda RNP x
RWY 01R (AR), RNP y RWY 01R (AR) och RNP z RWY 01R (AR)
En RNP AR-procedur (kurvad inflygning) till bana 01L benämnd RNP y RWY 01L
(AR)
Två RNP AR-procedurer (kurvade inflygningar) till bana 19R benämnda RNP x
RWY 19R (AR) och RNP y RWY 19R (AR)

Swedavia yrkar i första hand tillstånd till befintlig dragning av RNP y RWY 01R
(AR) och i andra hand tillstånd till alternativ dragning av RNP y RWY 01R (AR)
(nedan benämnda sökt alternativ 1 och sökt alternativ 2).
Swedavia yrkar tillstånd till att få genomföra dessa RNP AR-procedurer (kurvade inflygningar), varav maximalt 19 500 till bana 01R, 3 100 till bana 01L och
2 900 till bana 19R per år.
Swedavia yrkar tillstånd till modifiering av två bananvändningsmönster som baseras på Established on RNP (EoR) enligt följande.



Inflygningar till bana 01R (rak eller kurvad) och bana 01L (kurvad) i kombination med avgångar från bana 01L.
Inflygningar till bana 19L (rak) och bana 19R (kurvad) i kombination med avgångar från bana 19R.
Swedavia yrkar vidare att mark- och miljödomstolen godkänner den till ansökan
bifogade miljökonsekvensbeskrivningen (MKB), meddelar verkställighetsförordnande för de ansökta förändringarna av verksamheten enligt 22 kap. 28 § första
stycket miljöbalken samt fastställer villkor i enlighet med Swedavias förslag.

2.

Förslag till villkor
Om inget annat anges nedan föreslås att de villkor som gäller enligt gällande tillstånd ligger fast oförändrade. Följande villkor föreslås justeras med anledning
av denna ändringstillstånds-ansökan (justering anges i kursiv stil och överstruket).

Allmänt villkor
1.

SW40719544/1

Om inte något annat följer av övriga villkor ska anläggningarna utformas och
verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad Swedavia har
angett i ändringstillståndsansökan jämte bilagor samt vad sökanden i övrigt har
uppgett eller åtagit sig i detta mål samt därutöver vad som följer av mark- och
miljödomstolens deldom i mål M 2284-11 daterad 2013-11-27 och Mark- och
miljööverdomstolens dom i mål M 11706-13 daterad 2014-11-21, mark- och miljödomstolens deldom i mål M 2284-11 daterad 2017-05-17 samt mark- och miljödomstolens deldom i mål M 2284-11 daterad 2020-06-04.
Vid tillämpning av villkor och föreskrifter i mark- och miljödomstolens dom i
detta mål, deldom i mål M 2284-11, Mark- och miljööverdomstolens dom i mål
M 11706-13 samt mark- och miljödomstolens deldom i mål M 2284-11 daterad
2017-05-1 ska följande gälla:
-

alla angivna värden som avser flygbuller ska vara beräknade värden om inte annat
anges,
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-

-

vid beräkning av flygbuller ska vid var tid fastställd bullerberäkningsmetod tillämpas, vilket för närvarande är den metod för flygbullerberäkning som fastställts i
kvalitetssäkringsdokumentet den 31 oktober 2011 av Transportstyrelsen och Försvarsmakten i samråd med Naturvårdsverket,
med tätorter avses tätorter med den utbredning de har enligt SCB:s definition år
2010.

Villkor 37
37.

Buller från verksamheten får inte överskrida ljudnivån FBNEU 55 dB(A) med mer
än 3 dB(A) utanför kurvan för grundalternativ 1a som redovisas överst på s. 23 i
mark- och miljödomstolens deldom i mål M 2284-11 daterad 2013-11-27 eller
utanför kurvan för sökt alternativ 1 som redovisas figur 4 i MKB till ansökan
om ändringstillstånd.
Detta gäller dock inte de gränslinjer för FBNEU 55 dB(A) som inte får överskridas
enligt villkor 18-21 i mark- och miljödomstolens deldom i mål M 2284-11 daterad 2013-11-27.
Verksamhetens faktiska bullerutbredning ska årligen redovisas till tillsynsmyndigheten.

Kontrollprogram
Förslag till ett uppdaterat kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten
senast tre (3) månader efter det att tillståndet tagits i anspråk.

3.

Bakgrund
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Swedavia har under lång tid studerat olika möjligheter att öka andelen icke-raka
inflygningar eller kurvade inflygningar (fortsättningsvis benämnt RNP AR-procedurer eller kurvade inflygningar) till framför allt Stockholm Arlanda Airport.
Inledningsvis var syftet att så långt möjligt undvika överflygningar av Upplands
Väsby tätort vid inflygning till bana 01R (bana 3 söderifrån). De inflygningsprocedurer som ursprungligen inför anläggandet av bana 3 var tänkta att genomföras för att undvika tätorten vid inflygningar till bana 01R, visade sig i ett senare
skede inte kunna genomföras med någon regelbundenhet av flygsäkerhetsskäl.
De enda inflygningsprocedurer som idag kan tillämpas för att undvika överflygning av Upplands Väsby tätort vid inflygning till bana 01R, är de procedurer som
baseras på RNP AR. Idag är ett angeläget syfte med utvecklingen av kurvade inflygningar också att så långt möjligt förkorta inflygningarna för att därigenom
spara bränsle och därmed minska utsläppen till luft. Det är ett stort incitament
för flygbolagen att tillse att de kan använda kurvade inflygningar om det sparar
bränsle och det är en global angelägenhet att minska utsläppen till luft av fossilt
ursprung.
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I gällande tillstånd för flygplatsverksamheten vid Stockholm Arlanda Airport
anges i villkor 10 bland annat att när så är möjligt utan att det påverkar flygplatsens kapacitet och med hänsyn tagen till regelverk för flygtrafiktjänsten, flygsäkerhetsskäl och väderleksförhållanden, ska inflygningsprocedurer genomföras
som undviker Upplands Väsby tätort.
Genom villkor 17 i gällande tillstånd har Swedavia möjlighet att bedriva testverksamhet i en viss omfattning, vilket har varit en viktig förutsättning för Swedavia
att kunna öka andelen kurvade inflygningar till bland annat bana 01R. Bolaget
har under en tid tillämpat de tre RNP AR-procedurerna till bana 01R som bolaget nu söker permanent tillstånd till. Denna ansökan omfattar därför tillstånd
till dessa tre RNP AR-procedurer till bana 01R (bana 3 söderifrån) samt tillstånd
till ytterligare RNP AR-procedurer till bana 01L (bana 1 söderifrån) och 19R
(bana 1 norrifrån). Dessa sistnämnda procedurer är ännu inte godkända av
Transportstyrelsen och därför inte publicerade eller tagna i drift.
För att få genomföra RNP AR-procedurer krävs även att flygbolagen erhåller ett
särskilt tillstånd från luftfartsmyndigheten, vilket ställer krav på viss navigationsutrustning i flygbolagens flygplan, samt att flygbesättningen genomgår en
speciellt anpassad utbildning. Som nämnts ovan är ett viktigt incitament för att
öka andelen genomförda kurvande inflygningar och gynna teknikutvecklingen,
att minska bränsleförbrukningen för flygbolagen, till exempel genom flygvägsförkortning med kurvade inflygningar.
4.

Ansökans omfattning
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Swedavia yrkar ingen förändring av gällande tillstånd med 350 000 flygrörelser
per år med tillämpning av tillståndsgivet trafikfall (1a). Bolaget yrkar endast genom denna ändringstillståndsansökan i tillägg möjlighet att inom ramen för gällande tillstånd få genomföra RNP AR-procedurer (kurvade inflygningar) upp till
ett visst maximalt antal rörelser per år till respektive bana i enlighet med framställda yrkanden. Ändringen av tillståndet omfattar således endast en möjlighet
att få tillämpa RNP AR-procedurer till bana 01R, bana 01L och bana 19R i enligt
med framställt yrkande istället för raka inflygningar i enlighet med trafikfall
(1a). Det är i dagsläget inte möjligt att fastställa i vilken utsträckning det över tid
kommer att vara möjligt att genomföra dessa procedurer. Det kommer sannolikt
att förändras över tid och antalet genomförda RNP AR-procedurer förväntas
kunna öka över tid. Det är därför viktigt att tillståndet omfattar en möjlighet att
genomföra RNP AR-procedurer, men inte en skyldighet att varje år genomföra
ett visst antal procedurer.
Sammanfattningsvis söker Swedavia således inte tillstånd till ökat antal flygrörelser per år eller en förändring vad avser möjligheten att kunna nyttja tillståndsgivet trafikfall (1a) fullt ut, utan söker endast tillstånd till att få möjlighet
att genomföra ett visst antal RNP AR-procedurer (kurvade inflygningar) till bana
01R, 01L och 19R istället för raka inflygningar.
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Swedavia yrkar också tillstånd till att få nyttja två modifierade bananvändningsmönster som baseras på en ny hantering av ankommande trafik, benämnd
”Established on RNP” (EoR). Det innebär en möjlighet till förflyttning av en
mindre andel av inflygningarna från en bana till en annan. Se vidare avsnitt 7
nedan samt avsnitten 4-6 TB, Bilaga 2.
5.

Gällande tillstånd
Gällande tillstånd för flygplatsverksamheten vid Stockholm Arlanda Airport
meddelades den 27 november 2013 i mål
M 2284-11 av mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Efter överklagande
meddelade Mark- och miljööverdomstolen dom i mål M 11706-13 den 21 november 2014. I mark- och miljödomstolens dom meddelades ett antal uppskjutna
frågor rörande bland annat hantering av flygtrafiken. De uppskjutna frågorna
rörande alternativ bananvändning prövades genom dom i mål M 2284-11 den 17
maj 2017.
Gällande tillstånd för verksamheten redovisas i Bilaga 1.

6.

Ändringstillstånd
Vid bedömningen av om det är lämpligt med en begränsad prövning ska hänsyn
tas till framförallt ändringens omfattning, dess miljöpåverkan samt dess betydelse för den miljöfarliga verksamheten som helhet. Av förarbetena1 framgår vidare att en rad andra faktorer också ska tillmätas betydelse i denna lämplighetsbedömning såsom hur lång tid som förflutit sedan grundtillstånd meddelades,
om flera ändringstillstånd eller förelägganden meddelats tidigare, hur snabb den
tekniska och miljömässiga utvecklingen är i branschen, vilka förändringar som
skett i verksamheten och dess omgivning sedan grundtillståndet meddelades
samt omfattningen av de miljöstörningar som förekommer.

SW40719544/1

Tillstånd till verksamheten vid Stockholm Arlanda Airport meddelades av markoch miljödomstolen i november 2013. Domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som meddelade dom i november 2014. Denna dom överklagades till Högsta domstolen som inte meddelade prövningstillstånd. Tillståndet
togs i anspråk i januari 2016. Meddelad prövotid angående U1 – Landningsförfarande och U4 - Dagvatten är ännu inte avslutad. Det är en mycket omfattande
tillståndsprövning att pröva en anläggning av Stockholm Arlanda Airports storlek och komplexitet. Sett i det perspektivet får gällande tillstånd ses som nyligen
meddelat. Den ändring som Swedavia nu söker tillstånd till är väl avgränsad, rör
ett begränsat antal rörelser per år i förhållande till gällande tillstånd om 350
000 rörelser per år, och påverkar i mindre utsträckning endast bullerexponeringen. Av bilagd MKB framgår att den samlade bullerexponeringen i ett hel-

1

prop. 2004/05:129 s. 62-63

5

hetsperspektiv blir mindre omfattande om RNP AR-procedurer (kurvade inflygningar) tillämpas fullt ut jämfört med ett fullt nyttjande av raka inflygningar
med ILS. Ändringen medför en viss förändring av bullerexponeringen, men inte
någon signifikant ökning av det totala antalet boende som exponeras för bullernivåer överstigande gällande riktvärden för flygbuller.
Av MKB:n framgår att utsläpp till vatten inte påverkas av den sökta ändringen.
Den sökta ändringen av verksamheten leder inte heller till någon ökning av utsläppen till luft. Utsläppen till luft av klimatpåverkande gaser från flygtrafiken
minskar något utanför den så kallade LTO2-cykeln.
Gällande villkor för verksamheten kan med undantag för gällande villkor 37 i
sak bibehållas oförändrade. En mindre justering föreslås av det allmänna villkoret och villkor om ingivande av ett uppdaterat kontrollprogram med anledning
av sökta ändringar.
Mot bakgrund av det ovan anförda är Swedavia av uppfattningen att sökta ändringar kan prövas genom ett ändringstillstånd då de inte är genomgripande och
på ett tydligt sätt kan avgränsas.
7.

Sökta ändringar

7.1

RNP AR-procedurer (kurvade inflygningar)

RNP AR-procedurerna (kurvade inflygningarna) till bana 01R är publicerade och
tagna i drift. De är konstruerade så att de i möjligaste mån undviker Upplands
Väsby tätort vid landningar på bana 01R samtidigt som de fungerar väl ur ett
operativt perspektiv. En avvägning har gjorts mellan att undvika överflygning av
tätorter och områden med bostadsbebyggelse där samhällets riktvärden för flygbuller underskrids, och möjligheten att skapa användbara procedurer som ska
kunna nyttjas i så stor utsträckning som möjligt. För en närmare redogörelse för
respektive procedur hänvisas till avsnitt 4.1 TB.
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En ny RNP AR-procedur har konstruerats till bana 01L men den har ännu inte
godkänts av Transportstyrelsen och därmed inte heller publicerats eller tagits i
drift. Proceduren kommer att användas antingen tillsammans med raka inflygningar med ILS3 till samma bana eller tillsammans med inflygningar till parallellbanan (bana 01R), se vidare avsnitt 5.1 och 6.1 TB. Det har även konstruerats
två RNP AR-procedurer till bana 19R som inte heller har godkänts av Transportstyrelsen ännu och därmed inte tagits i drift. Dessa procedurer kommer att användas antingen tillsammans med raka inflygningar med ILS till samma bana
eller tillsammans med inflygningar till parallellbanan (bana 19L), se vidare avsnitt 5.2 och 6.1 TB.

2
3

Landing and Take Off cycle
Instrument Landing System
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7.2

Modifiering av två bananvändningsmönster

Idag sker landningar på en bana och starter på en annan, men efterfrågan på
starter och landningar per timme vid Stockholm Arlanda Airport, som är en typisk s.k. peak-flygplats, är sällan jämnt fördelad. I perioder uppstår det en snedfördelning av trafiken, med tyngdpunkt antingen på ankomster eller på avgångar. Under morgontimmarna är det till exempel en tydlig ankomstvåg.
Det så kallade EoR-konceptet ökar förutsättningarna för s.k. variabel slottning
av ankomster och avgångar. Det innebär att det kan ske samtidig inflygning till
två parallellbanor där det ena flygplanet till exempel genomför en rak inflygning
med ILS till den ena parallellbanan medan det andra flygplanet genomför en
RNP AR-procedur till den andra parallellbanan. Det är också möjligt att genomföra två samtidiga RNP AR-procedurer till två parallellbanor oberoende av
varandra. Genom EoR möjliggörs således en mer effektiv tillämpning av banorna vid Stockholm Arlanda Airport.
Swedavia önskar få tillstånd till två modifierade bananvändningsmönster baserade på EoR-konceptet enligt följande:
konceptet enligt följande:


Inflygningar till bana 01R (rak eller kurvad) och bana 01L (kurvad) i
kombination med avgångar från bana 01L.



Inflygningar till bana 19L (rak) och bana 19R (kurvad) i kombination
med avgångar från bana 19R.

För en illustration av bananvändningsmönstren hänvisas till figur 19 i avsnitt 6.2
TB.
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Ur flygtrafikledningssynpunkt är detta ett alternativt sätt att hantera en given
trafiksituation, inte ett förändrat bananvändningsmönster för att ta hand om ett
förändrat kapacitetsbehov. En effektivisering sker dock då ett visst antal begränsade inflygningar kan ske på den parallella banan som används för starter i perioder då antalet avgångar är få. Genom dessa bananvändningsmönster ökar alltså
möjligheten att hantera till exempel morgonpeaken effektivt med kortare flygsträckor då RNP AR-procedurerna minskar den totala flygsträckan jämfört med
en inflygning med ILS och färre ankomster måste ligga i väntläge. Denna effektivisering uppnås både vid dagens segregerade bananvändning och i ett framtida
scenario med parallella mixade operationer.
I vilken utsträckning det kommer att vara möjligt att tillämpa bananvändningsmönstren på detta sätt och i vilken takt nyttjandet kan komma att ske över tid är
i dagsläget inte möjligt att ange. En implementering av sökta ändringar kräver
Transportstyrelsens tillstånd. Transportstyrelsen har ännu inte implementerat
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ICAO4:s regelverk för EoR i sitt nationella regelverk, varför Swedavia och LFV
behöver få ett undantag hos Transportstyrelsen beviljat för att kunna införa
EoR. Swedavia bedömer att möjligheten till tillstånd med beviljande av ett sådant undantag är goda.
8.

Miljökonsekvenser

8.1

Sammanfattning

De sökta förändringarna bedöms endast medföra en påverkan på bullerexponeringen i flygplatsens närhet.
Utsläppen till luft förändras inte nämnvärt inom den så kallade LTO-cykeln.
RNP AR-procedurerna (kurvade inflygningarna) har dock totalt kortare flygsträckor än inflygning med ILS, vilket innebär mindre bränsleåtgång och därmed minskade utsläpp till luft av bland annat klimatpåverkande gaser utanför
LTO-cykeln vid nyttjande av RNP AR-procedurerna.
Det blir ingen förändrad påverkan vad gäller utsläpp till vatten eller markförhållanden då antalet flygrörelser inte förändras och flygplanen kommer att hanteras på samma sätt på marken som idag.
För en fullständig redovisning av de förväntade miljökonsekvenserna hänvisas
till MKB, Bilaga 3.
8.2

Buller

Redovisning av den förväntade bullerexponeringen av sökta förändringar utgår
från förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, i vilken det
anges att i förordningen angivna riktvärden för flygbuller ska tillämpas vid prövning av tillstånd för flygplatser enligt miljöbalken. Beräkning av antal berörda
boende och bedömning av berörda tätorter av sökta förändringar har baserats på
statistik avseende totalbefolkning och tätortsgränser år 2018. Detta trots att gällande tillstånd utgår från tätorternas utbredning från år 2010. För att möjliggöra
en jämförelse mellan tillståndsgivet trafikfall (1a) i gällande tillstånd och sökta
förändringar har en jämförelse av befolkningsstatistik gjorts för år 2010 och år
2018.
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Redovisade bullerkurvor utgår från tillståndsgiven trafik och sökta förändringar
(både för sökt alternativ 1 och sökt alternativ 2). Det presenteras också en bullerkurva i form av en ytterkontur inkluderande ett fullt utnyttjat tillstånd med raka
inflygningar och ett fullt utnyttjat tillstånd med maximalt antal kurvade inflygningar tillsammans. Det är ett maximalt utfall som aldrig kommer inträffa i realiteten då det antingen genomförs en rak eller en kurvad inflygning.
Bullerberäkningar för maximal ljudnivå har genomförts för maximal ljudnivå 70
dB(A) tre och 16 gånger mellan kl. 06.00 och 22.00 (dag och kväll) och tre
4
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gånger per natt. Det motsvarar bullerberäkningarna för maximal ljudnivå för
tillståndsgivet trafikfall och möjliggör därför en jämförelse samt är i linje med
praxis.
Sökta RNP AR-procedurer medför att vissa områden exponeras för mer trafik,
samtidigt som andra områden avlastas.
Ett fullt nyttjande av RNP AR-procedurerna leder till att något färre boende exponeras för flygbullernivåer över FBN 55 dB(A) jämfört med det tillståndsgivna
trafikfallet med enbart raka inflygningar och de flesta boende inom kurvan för
FBN 55 dB(A) får en oförändrad ljudnivå. Färre boende exponeras för maximal
ljudnivå 70 dB(A) tre gånger mellan kl. 06.00 och 22.00 (dag och kväll) men något fler inom maximal ljudnivå 70 dB(A) 16 gånger dag och kväll. Något fler boende förväntas beröras av maximal ljudnivå 70 dB(A) tre gånger per natt, vilket
beror på att RNP AR-procedurerna gör att bullerkurvan breder ut sig mer över
glesbebyggda områden. Ett nyttjande av RNP AR-procedurer medför att boende
i Rosersberg kan beröras av färre antal rörelser nattetid. Antalet rörelser nattetid
till bana 1 (01L) minskar om ett antal landningar flyttar till bana 3 (01R). I vilken
uträckning det kommer att ske beror på möjligheten att nyttja RNP AR-procedurerna. Som nämnts ovan är det dock oklart i vilken utsträckning RNP AR-procedurerna kan nyttjas över tid och Swedavia önskar ha möjlighet att nyttja gällande tillstånd, tillståndsgivet trafikfall (1a), alltjämt fullt ut.
Som en följd av den totalt sett minskade bullerexponeringen beräknas även antalet mycket flygbullerstörda minska med den nya trafikfördelningen (både för
sökt alternativ 1 och sökt alternativ 2) jämfört med den tillståndsgivna trafiken.
Det förväntas inte bli någon direkt skillnad i exponering för vårdlokaler eller
skolor. För en mer utförlig redovisning, se vidare i avsnitt 2.3 och avsnitt 2.8
MKB.
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De nya procedurerna undviker överflygning av Upplands Väsby tätort och i möjligaste mån även andra tätorter och områden med bostadsbebyggelse. Som en
konsekvens härav är det ofrånkomligt att naturområden vid sidan av tätorterna
kommer att bullerexponeras i en något större utsträckning än om endast raka
inflygningar med ILS genomförs. Några utpekade så kallade tysta områden får
därför ökad ljudnivå upp till 3 dB(A), dock inte överstigande 45 dB(A). Enda undantaget är en mindre del av Törnskogen som kan komma att exponeras för något högre bullernivå. Järvafältet söder om bana 1 och bana 3 får däremot en
mindre bullerexponering. Påverkan på fågellivet bedöms bli likvärdig för de
sökta alternativen (sökt alternativ 1 och sökt alternativ 2) jämfört med den tillståndsgivna trafiken. För en mer utförlig redovisning, se vidare i avsnitt 2.4 och
avsnitt 2.8 MKB.
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8.3

Utsläpp till luft

Flygverksamheten genererar utsläpp till luft, varav utsläppen till luft av koldioxid med fossilt ursprung, kväveoxider samt flyktiga organiska ämnen bedöms
vara viktigast ur miljö- och hälsosynpunkt. Dessa ämnen bidrar, med undantag
för koldioxid, främst till lokala och regionala effekter. Koldioxid med fossilt ursprung påverkar klimatet oberoende av var det släpps ut.
Trafikfallet med fullt nyttjande av RNP AR-procedurer innebär ingen mätbar
förändring av utsläppen till luft (enligt schablonberäkningar) inom LTO-cykeln
jämfört med den tillståndsgivna trafiken. Längre ut från flygplatsen innebär de
kurvade inflygningarna kortare flygvägar, vilket medför lägre bränsleförbrukning och därmed även minskade utsläpp till luft. För en närmare redovisning av
bränslebesparingen och de minskade utsläppen av koldioxid utanför LTO-cykeln
hänvisas till avsnitt 7 TB.
9.

Planer och riksintresse
Nya områden med ljudnivåer över riktvärdena5 (sökta alternativen jämfört med
tillståndsgiven trafik), bedöms inte beröra några planer på ny bebyggelse (bostäder och skola/vård) enligt kommunernas gällande översiktsplaner.
Stockholm Arlanda Airport är av riksintresse för kommunikation enligt 3 kap.
8 § miljöbalken. Inom kort förväntas influensområdet för buller revideras av
Trafikverket. Influensområdet förväntas uppdateras och bland annat anpassas
till de kurvade procedurerna. Influensområdet är ett område som ska ta höjd för
flygplatsens utveckling på lång sikt. Se vidare avsitt 2.5 MKB

10.

Överensstämmelse med tillåtlighetsreglerna

10.1

2 kap. miljöbalken
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I 2 kap. miljöbalken återfinns de allmänna hänsynsreglerna som gäller för alla
verksamheter och åtgärder som inte är av försumbar betydelse. Swedavia uppfyller de allmänna hänsynsreglerna. Swedavia har hög kunskapsnivå inom organisationen och driver idag flera flygplatser. Bolaget har vidare bland annat anställda akustiker som har hög kompetens inom buller och bullerpåverkan och
som utför bullerberäkningar. Vid Stockholm Arlanda Airport finns en miljöstab
som hanterar flygplatsens påverkan på miljön på övergripande nivå. Det praktiska miljöarbetet hanteras av respektive avdelning. Vid behov anlitas extern
kompetens. Swedavia följer gällande regelverk inom miljö och har ett miljöledningssystem som är granskat och certifierat av oberoende revisor. Förslag till reviderat kontrollprogram kommer att lämnas till tillsynsmyndigheten senast tre

5

FBN 55 dB(A), maximal ljudnivå 3 och 16 gånger per dag och kväll samt maximal ljudnivå 3 gånger per natt.
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månader efter att ändringstillståndet tagits i anspråk. Genom denna ändringstillståndsansökan följer Swedavia teknikutvecklingen och strävar efter att tilllämpa teknik som medför förbättringar ur miljösynpunkt.
10.2

2 kap. och 4 kap. miljöbalken

Den ansökta ändringen av verksamheten strider inte mot 3 kap. eller 4 kap. miljöbalken.
Det föreligger inte någon risk att den ändrade verksamheten medför att MKN för
utsläpp till luft överskrids.
10.3

7 kap. miljöbalken

Förändringarna bedöms inte heller påverka områden som omfattas av skydd enligt 7 kap. 28 § miljöbalken.
11.

Samråd
Samråd har genomförts som ett avgränsningssamråd, utan att genomföra ett föregående undersökningssamråd. Samrådet har omfattat planerade förändringar,
de miljöeffekter som ändringarna kan antas medföra samt MKB:ns innehåll och
utformning, den sökta verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och
miljöpåverkan.

SW40719544/1

Ett samrådsmöte hölls med berörda kommuner (representanter från Sigtuna,
Sollentuna, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Uppsala och Vallentuna kommuner
deltog vid mötet; även Håbo, Knivsta, Norrtälje och Täby kommuner bjöds in
men deltog inte) och länsstyrelserna i Stockholms och Uppsala län den 10 maj
2019. Ett samrådsmöte hölls med allmänheten den 23 maj 2019. Kallelse till
sistnämnda mötet skedde genom annonser i Dagens Nyheter den 6 maj 2019,
Mitt i Sollentuna, Mitt i Täby, Mitt i Upplands-Bro, Mitt i Upplands Väsby och
Mitt i Vallentuna den 7 maj 2019 samt Uppsala Nya Tidning den 9 maj 2019
samt genom annons på flygplatsens hemsida swedavia.se/arlanda/grannar. I
ovan nämnda tidningsannonser samt vid samrådsmötena uppmanades den som
så önskade att lämna skriftliga synpunkter. Skriftliga synpunkter erhölls från
Föreningen Väsbybor mot flygbuller, Monika Smidestam, Naturvårdsverket,
Upplands Väsby kommun, Boende i Upplands-Bro (genom Örjan Lundgren) och
Magnus Melin.
Sammanfattningsvis framfördes följande synpunkter på innehållet i MKB vilka
har beaktats vid framtagandet av MKB.


Val av år för redovisning av tätorternas utbredning



Exponering av boende, vård- och undervisningslokaler



Val av bullermått för beräkningarna



Beräkning av hälsorisker
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Skyddsåtgärder



Utsläpp till luft

För en närmare redogörelse för genomfört samråd och framförda synpunkter
hänvisas samrådsredogörelse, Bilaga 4.
12.

Verkställighet
Verksamheten vid Stockholm Arlanda Airport är pågående. De tre redan godkända och publicerade RNP AR-procedurerna (kurvade inflygningarna) till bana
01R är tagna i drift och tillämpas idag med stöd av villkor 17 (testverksamhet).
Övriga procedurer måste godkännas av Transportstyrelsen och publiceras innan
de kan tas i drift.
Swedavia anser att det är angeläget att kunna fortsätta att nyttja de redan idrifttagna RNP AR-procedurerna utan avbrott och att utvecklingen av kurvade inflygningar kan fortsätta. Det är också i enlighet med villkor 10 som anger att kurvade inflygningar ska nyttjas för att undvika Upplands Väsby tätort när så är
möjligt.
Sökta ändringar kräver inte några förändringar av infrastrukturen på marken,
varför det är möjligt att återgå till gällande tillstånd för det fall sökta ändringar
inte skulle tillåtas i en slutlig lagakraftvunnen dom. Swedavia anser därför att
det finns skäl att meddela verkställighetsförordnande.

13.

Kontroll av verksamheten
Det finns ett kontrollprogram för verksamheten och den sökta ändringen medför
mindre revideringar av gällande kontrollprogram. Ett uppdaterat kontrollprogram kan inges tre månader efter att tillståndet tagits i anspråk.

Dag som ovan

Malin Wikström
SW40719544/1

Bilagor
Bilaga 1

Gällande tillstånd

Bilaga 2

Teknisk beskrivning, inklusive underbilaga

Bilaga 3

Miljökonsekvensbeskrivning, inklusive underbilaga

Bilaga 4

Samrådsredogörelse
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Gä llande miljö tillstå nd fö r
Stockholm Arlanda Airport
Nedan listas de domar som tillsammans utgör gällande miljötillstånd enligt
miljöbalken för Stockholm Arlanda Airport.
Domstol
Nacka tingsrätt, Markoch miljödomstolen
Svea hovrätt, Mark- och
miljööverdomstolen
Nacka tingsrätt, Markoch miljödomstolen

Målnummer
M 2284-11

Nacka tingsrätt, Markoch miljödomstolen

M 2284-11

M 11706-13
M 2284-11

Typ av dom
Deldom, tillstånd att bedriva
flygplatsverksamhet m.m.
Dom, tillstånd att bedriva
flygplatsverksamhet m.m.
Deldom, tillstånd att bedriva
flygplatsverksamhet m.m.;
uppskjutna frågor
Deldom, tillstånd att bedriva
flygplatsverksamhet m.m.;
uppskjutna frågor

Datum
27 november
2013
21 november
2014
17 maj 2017
4 juni 2020
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BAKGRUND
Detta dokument utgör teknisk beskrivning till Swedavias ansökan om
ändringstillstånd för verksamheten vid Stockholm Arlanda Airport (Arlanda).
Andra stycket i villkor 101 i gällande tillstånd2 enligt miljöbalken har följande
lydelse:
”När så är möjligt utan att det påverkar flygplatsens kapacitet och med hänsyn
tagen till regelverk för flygtrafiktjänsten, flygsäkerhetsskäl och
väderleksförhållanden ska inflygningsprocedurer genomföras som undviker
Upplands Väsby tätort.”
Villkor 17 ger Swedavia möjlighet att bedriva testverksamhet i en viss omfattning
utan att behöva söka tillstånd för detta hos mark- och miljödomstolen. Den
möjlighet som villkor 17 ger är en viktig förutsättning för att Swedavia ska nå
framgång i strävan att öka andelen icke-raka inflygningar till bana 01R.
Villkor 17 lyder enligt följande:
”Andra bananvändningsmönster samt in- och utflygningsförfaranden än de som
redovisas i tillståndsansökan får tillämpas vid flygplatsens aktiva deltagande i
arbetet med att utveckla tekniker för och tillämpningen av t.ex. icke-raka
inflygningar till flygplatsens olika banor. Sådana in- respektive utflygningar
till/från respektive bana får inte överstiga 10 procent av antalet in- respektive
utflygningar per år till/från denna bana. Det totala antalet flygrörelser får inte
överstiga 5 procent av den totala trafikvolymen per år.
Vid in- eller utflygning i enlighet med detta villkor, t.ex. icke-raka inflygningar,
får tätorter överflygas så att maximalljudnivån på marken överstiger 70 dB(A)
högst tre gånger per medeldygn under den period som in- och utflygningar sker i
enlighet med detta villkor.
Innan en förändring vidtas ska tillsynsmyndigheten underrättas om verksamheten
samt under vilken period den avses bedrivas.
Genomförda in- och utflygningar enligt första stycket ska kvartalsvis redovisas till
tillsynsmyndigheten inom en månad efter utgången av varje kvartal, samt i
miljörapporten.
Tillsynsmyndigheten ska vart tredje år informeras om utvecklingen av teknik som
1

Notera att RNP AR-procedurer inte flygs visuellt och den del av villkor 10 som reglerar
visuellinflygning är därför inte tillämplig.
2
Mark- och miljödomstolens dom av den 27 november 2013, Mark- och miljööverdomstolens
dom av den 21 november 2014 i mål nr M 11706-13 samt Mark- och miljödomstolens dom av den
17 maj 2017 i mål nr M 2284-1.
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möjliggör icke-raka inflygningsförfaranden och förutsättningarna för att använda
sådan teknik vid Arlanda flygplats.”
Den testverksamhet som Swedavia sedan 2018 har bedrivit inom ramen för villkor
17 har varit framgångsrik. Swedavia har därför för avsikt att söka permanent
tillstånd till de icke-raka RNP AR-procedurer som har publicerats med stöd av
villkor 17, samt till ytterligare tre RNP AR-procedurer.
Swedavia har analyserat olika typer av incitament för att öka andelen icke-raka
inflygningar. Bränslekostnader är en stor utgift för ett flygbolag och Swedavias
erfarenhet är att möjlighet till bränslebesparing är ett viktigt incitament för
teknikutveckling. RNP AR-tekniken (se avsnitt 3.2 nedan) ger möjlighet att skapa
korta och effektiva flygvägar. En ökad möjlighet att använda sådana inflygningar
skapar incitament för flygbolag att erhålla, och över tid upprätthålla, tillstånd för
RNP AR. Användning av effektiva RNP AR-procedurer sparar bränsle och
utsläpp till luft samtidigt som det över tid bedöms kunna öka möjligheten att
undvika Upplands Väsby tätort vid inflygning till bana 01R i enlighet med
villkor 10. På Arlanda finns RNP AR-inflygningar idag publicerade till bana 01R
och bana 26.
2

ANSÖKANS OMFATTNING
Ansökan omfattar tillstånd till permanent nyttjande av redan publicerade och
testade RNP AR-inflygningar (även benämnda ”kurvade inflygningar”) till
bana 01R (bana 3 söderifrån) samt tillstånd till nya RNP AR-inflygningar till bana
01L (bana 1 söderifrån) och bana 19R (bana 1 norrifrån). Swedavia söker tillstånd
till att få genomföra maximalt 19 500 RNP AR-inflygningar till bana 01R, 3 108
till bana 01L och 2 925 till bana 19R, det vill säga totalt drygt 25 000 RNP ARinflygningar till Arlanda per år. Tillstånd till RNP-AR inflygningarna måste
inrymma en möjlighet att få genomföra inflygningarna i den utsträckning det är
möjligt, se vidare kapitel 7 nedan.
Ansökan omfattar även tillstånd till modifiering av två bananvändningsmönster
som baseras på en ny hantering av ankommande trafik, kallad ”Established on
RNP (EoR)” (se avsnitt 6.1 nedan).
Swedavia önskar fortsatt tillstånd till maximalt 350 000 flygrörelser per år och
tillstånd till att få genomföra raka inflygningar i samma omfattning som i
tillståndsgivet trafikfall (1a). En icke-rak inflygning som sker med RNP AR
ersätter alltså en rak inflygning. Det är i dagsläget inte säkerställt i vilken
utsträckning det över tid är möjligt att genomföra kurvade RNP AR-inflygningar.
Om det av någon anledning inte skulle vara möjligt att genomföra kurvade
inflygningar i önskad omfattning, är det viktigt att tillståndet inte innebär en
begränsning i antal rörelser. Ansökan innebär, vad gäller modifiering av
bananvändningsmönster, således endast möjlighet till en förflyttning av en mindre
andel av inflygningarna från en bana till en annan.
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BAKGRUND – INFLYGNINGSPROCEDURER OCH
BANANVÄNDNINGSMÖNSTER
I avsnitt 3.1-3.2 nedan förklaras inledningsvis några av de begrepp som
förekommer i denna tekniska beskrivning.

3.1

Bananvändningsmönster
Arlanda har tre rullbanor varav två (bana 1 och bana 3) är parallella och ligger i
nord-sydlig riktning. Bana 2 ligger i öst-västlig riktning, se Figur 1 nedan.

Figur 1 Bansystem på Stockholm Arlanda Airport.

Banorna kan användas i två riktningar och har också ett specifikt namn i
respektive banriktning. Till exempel ligger bana 19R i kompassriktningen 190
grader vilket förkortas till 19. R står för ”right” vilket betyder att banan är den
högra av parallellbanorna sett i flygplanets färdriktning.
I gällande tillstånd för Arlanda regleras tillämpningen av olika
bananvändningsmönster samt hur in- och utflygningar får ske. Gällande
Ttillståndet innehåller 21 godkända bananvändningsmönster.
Idag används normalt en bana för start och en annan bana för landning. Varje
bananvändningsmönster inrymmer en viss kapacitet och banornas läge i
förhållande till varandra påverkar vilken kapacitet varje mönster har. De olika
bananvändningsmönstren fungerar vid olika trafik- och vindförhållanden
(flygplan startar och landar normalt, av säkerhetsskäl, i riktning mot vinden).
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Vissa mönster används när trafikintensiteten är låg medan andra kan hantera en
hög trafikintensitet. Kapacitetsbehovet beror på efterfrågan på flygrörelser, vilket i
sin tur beror på resenärernas efterfrågan på flygresor och vilka tider på dygnet
resenärerna önskar resa.
Kombinationer av bana 1 och bana 2 ger en lägre kapacitet3 och används med stöd
av gällande tillstånd, bland annat av bullerskäl, så länge kapaciteten räcker till för
att möta efterfrågan på flygrörelser.
Arlandas högsta kapacitet uppnås genom användning av kombinationer av de två
parallellbanorna (bana 1 och bana 3). Parallellbanorna används i dagsläget med en
bana för start och en bana för landning, s.k. segregerad bananvändning. Den
maximala kapaciteten är för närvarande cirka 84 flygrörelser per timme.
Parallellbanorna kan också användas med starter och landningar på båda banorna
samtidigt, s.k. parallella mixade operationer, vilket i framtiden förväntas kunna
öka flygplatsens rullbanekapacitet till cirka 90 rörelser per timme. Parallella
mixade operationer har ännu inte tagits i drift på Arlanda eftersom flygplatsen
ännu inte har kapacitetsmässigt behov av det, men detta bananvändningsmönster
omfattas av gällande miljötillstånd och får tillämpas från cirka 84 rörelser per
timme.
3.2

Icke-raka inflygningar med RNP AR
De enda inflygningsprocedurer som idag kan tillämpas för att undvika
överflygning av Upplands Väsby tätort vid inflygning till bana 01R är de
procedurer som baseras på RNP AR4. RNP AR är en navigeringsmetod som
ursprungligen utvecklades för inflygning till flygplatser med hög omgivande
terräng. Med RNP AR möjliggörs svängar med en mycket hög precision även i ett
sent skede av inflygningen. Detta gör proceduren mer komplicerad än en rak
inflygning och därför krävs att flygbolag inhämtar ett särskilt tillstånd från
luftfartsmyndigheten som ställer krav på en viss funktionalitet i flygplanets
navigeringsutrustning för att få genomföra RNP AR-inflygningar. Det krävs också
att flygbesättningen genomgår en speciellt anpassad utbildning för att få
genomföra proceduren. Procedurer som baseras på denna teknik kallas även ofta
”kurvade inflygningar” eller ”icke-raka inflygningar” i relation till raka ILS5inflygningar som internationellt är den vanligaste typen av inflygningar till
flygplatser av Arlandas storlek. På Arlanda finns RNP AR-inflygningar idag
publicerade till bana 01R och bana 26.

3

När landningsbanans och startbanans placering ger korsande trafikflöden (inkluderar även
pådragsprocedurer) kallas det ”konvergerande banor”. Till exempel måste landning på bana 26 ske
beroende av starter på bana 19R, av flygsäkerhetsskäl. Detta drar ner kapaciteten, liksom trängsel
på grund av begränsat utrymme för markrörelser.
4
Required Navigation Performance – Authorization Required
5
Instrument Landing System

Dokumenttyp

Datum

Ver.rev

Dokumentnummer

Sida

Underlag

2020-09-10

01.00

SWED-263684285466

7(31)

Godkänd

Ärendenummer

Sekretess

Therese Forsström

SDA 2020-00616

Flygplats

Upprättad av

Stockholm Arlanda Airport
Swedavia ATM

Anette Näs, +46709227056

Referens

Området söder om Arlanda är det mest komplexa luftrummet i Sverige. Där finns
det i princip inga områden som helt saknar överflygningar och som skulle kunna
nyttjas för RNP AR-inflygningar i syfte att avlasta områden som idag har
överflygningar. De RNP AR-procedurer som Swedavia har utvecklat är dock
placerade för att så få boende som möjligt ska överflygas, även när ljudnivåerna
understiger samhällets riktvärden.
4

NYA ICKE-RAKA INFLYGNINGSPROCEDURER TILL BANA 01R
I samrådsunderlaget benämndes de nya RNP AR-procedurerna till bana 01R
endast X, Y och Z medan de procedurer som var under framtagande till bana 01L
och bana 19R ännu inte hade några namn. ICAO6:s regelverk föreskriver hur
inflygningsprocedurer ska namnges och för att undvika missförstånd om vilken
inflygningsprocedur som avses i denna tekniska beskrivning kommer
procedurernas fullständiga namn så som de anges i AIP7 att användas.
Den 21 juni 2018 publicerade Swedavia tre nya RNP AR-procedurer till bana 01R
i AIP, vilket betyder att procedurerna då togs i operativ drift. Procedurerna
publicerades för testverksamhet med stöd av villkor 17 i gällande tillstånd efter
underrättelse till tillsynsmyndigheten. Alla procedurer som publiceras i AIP måste
vara godkända av Transportstyrelsen, även om det är fråga om testverksamhet i
enlighet med miljötillståndet. Samtidigt som de nya procedurerna publicerades
togs den RNP AR-procedur som publicerades 2009 bort ur AIP8.
Testverksamheten med de nya procedurerna pågick initialt fram till den 31
december 2018 och föll väl ut9. Swedavia underrättade därför tillsynsmyndigheten
om att testverksamheten skulle fortsätta även under 2019 och senare även under
2020.
De nya procedurerna undviker överflygning av Upplands Väsby tätort, se Figur 2 och Figur 3 De tre
nya RNP AR-procedurerna till bana 01R.

nedan. Procedurerna är konstruerade så att de också i möjligaste mån även
undviker överflygning av andra tätorter och områden med bostadsbebyggelse.




6

RNP x RWY01R (AR) – ansluter västerifrån
RNP y RWY01R (AR)10 – ansluter söderifrån
RNP z RWY01R (AR) – ansluter österifrån med en angöringspunkt i norr
(HAMMAR) respektive i öster (XILAN)

International Civil Aviation Organization
Aeronautical Information Publication
8
Den RNP AR-procedur som omfattas av gällande miljötillstånd publicerades 2009 och togs bort
2018.
9
Från och med publiceringen av de nya procedurerna i juni 2018 fram till utgången av 2018
genomfördes totalt 749 RNP AR-inflygningar till bana 01R.
10
Denna procedur benämns i ansökansdokumentet och i MKB som sökt alternativ 1.
7
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Figur 2 De tre nya RNP AR-procedurerna till bana 01R.

Figur 3 De tre nya RNP AR-procedurerna till bana 01R.
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4.1

Referens

Utformning av RNP AR-procedurer till bana 01R (bana 3 söderifrån)
Den tidigare RNP AR-proceduren till bana 01R var komplicerad och innehöll
flera svängar i syfte att undvika överflygning av ett antal tätorter på vägen in mot
flygplatsen, se Figur 4 nedan. Detta, tillsammans med ett antal andra
svårigheter11, gjorde att den inte kunde användas i någon större utsträckning12.

Figur 4 RNP AR-inflygning till bana 01R publicerad 2009. Proceduren och tillhörande STAR togs bort
i samband med publiceringen av de nya procedurerna.

De nya RNP AR-procedurerna har färre antal svängar och fungerar bättre med
flygtrafikens normala ankomstflöde, se röda radarspår i Figur 5 nedan, jämfört
med den tidigare proceduren som publicerades 2009 och som nu har tagits ur drift.
De nya RNP AR-procedurerna är också kortare och har en mer ändamålsenlig
konstruktion än den tidigare proceduren, vilket gör att flygtrafikledningen kan
11

Avsaknad av adekvat information och sekvenseringsstöd (mjukvara som hjälper flygledaren att
skapa ett ankomstflöde med rätt separation mellan flygplanen) i flygtrafikledningssystemet bidrog
till svårigheterna att använda proceduren.
12
Under 2016 genomfördes totalt fyra RNP AR-inflygningar och under 2017 tolv. Under 2018,
fram till den 21 juni då den gamla proceduren togs bort ur AIP, genomfördes 17 RNP ARinflygningar till bana 01R.
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fatta beslut om huruvida en ankomst ska klareras på en ILS-inflygning eller en
RNP AR-inflygning i ett senare skede jämfört med den tidigare RNP ARproceduren. Detta minskar risken för att inflygningen får avbrytas på grund av
konflikt med annan trafik och ökar alltså sannolikheten för att den planerade
RNP AR-inflygningen kan fullföljas.
Fram till de vita ringarna i Figur 5 hanteras den trafik som ska flyga RNP AR
enligt samma metodik (radarledning13) som den trafik som ska genomföra en rak
ILS-inflygning.

Figur 5 Radarspår från ankommande trafik till bana 01R på Arlanda. Röda spår är RNP ARinflygningar och vita spår är trafik som radarleds fram till en rak ILS-inflygning. Angöringspunkter
för RNP AR-procedurerna markeras med vita ringar.

RNP x RWY 01R (AR)-proceduren har konstruerats med det övergripande målet
att flytta trafik från de raka ILS-inflygningarna till bana 01R som överflyger
Upplands Väsby centrala delar. Proceduren är tänkt att användas för trafik som
ankommer från väster och sydväst och påbörjas i ett område dit majoriteten av
den ankommande trafiken från dessa väderstreck leds. Den laterala dragningen av
proceduren har gjorts med målet att så få boende som möjligt ska överflygas, även
då ljudnivåerna understiger samhällets riktvärden för flygbuller. Dock är det
område där proceduren kan placeras begränsat, dels av Kungsängens skjutfält och
dels av flygtrafik till och från Bromma Stockholm Airport. För att säkerställa
flygsäkerheten måste proceduren passera skjutfältets restriktionsområde med en
viss marginal och ligga tillräckligt långt norr om det område där Bromma-trafiken
rör sig för att inte hamna i konflikt med denna.
13

Radarledning innebär att flygledaren via klareringar leder trafiken utanför de publicerade
fastställda flygvägarna (SID och STAR), ofta för att skapa ett mer välordnat trafikflöde, öka
kapaciteten och förkorta flygvägarna. Radarledning tillämpas regelmässigt.
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Vid konstruktionen av RNP y RWY 01R (AR)-proceduren har Upplands Väsby
tätort beaktats. RNP y RWY 01R (AR)-proceduren är konstruerad för att undvika
de centrala delarna av Upplands Väsby tätort samtidigt som den ska kunna nyttjas
i så stor utsträckning som möjligt. Syftet är att så mycket trafik som möjligt ska
flyttas från den raka ILS-inflygningen till områden utanför tätorten. Swedavia har
vid konstruktionen utgått från SCB:s tätortsförteckning för 2010 vilken gäller för
miljötillståndet, se Figur 6 nedan. Proceduren är tänkt att användas för trafik som
ankommer från söder och sydost och påbörjas i ett område öster om ILSinflygningen. En flytt av proceduren längre österut än befintlig RNP y RWY 01R
(AR)-procedur skulle kunna innebära att den inte kan användas i samma
utsträckning som idag. Proceduren kan användas mer frekvent om den är dragen
så nära ILS-inflygningen som möjligt. Möjligheten för flygledaren att i ett så sent
skede som möjligt välja den kurvade proceduren, ökar ju närmare ILSinflygningen den ligger. Efter de synpunkter som framfördes i samband med
samrådsprocessen har Swedavia dock låtit konstruera en alternativ RNP y RWY
01R (AR)-procedur, se vidare under avsnitt 4.4 nedan.

Figur 6 Tätorter enligt SCB 2010 markerade i gult på bakgrundskarta från 2014. © Lantmäteriet,
MS2011/01908.

Även RNP z RWY 01R (AR)-proceduren har konstruerats med det övergripande
målet att flytta trafik från de raka ILS-inflygningarna till bana 01R som överflyger
Upplands Väsby centrala delar. Proceduren är tänkt att användas för trafik som
ankommer från norr och öster och påbörjas i ett område dit majoriteten av den
ankommande trafiken från dessa väderstreck leds. Proceduren har placerats för att
så få boende som möjligt ska överflygas även då ljudnivåerna understiger
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samhällets riktvärden för flygbuller. Särskilt fokus har lagts på att RNP z RWY
01R (AR)-proceduren ska undvika överflygning av Vallentuna tätort.
4.2

Flygvägsförkortning med RNP AR-procedurer till bana 01R
Förutom att de tre nya RNP AR-procedurerna till bana 01R undviker överflygning
av Upplands Väsby tätort i enlighet med villkor 10, ger de också en väsentlig
flygvägsförkortning i förhållande till ILS-inflygning som har en längre final, se
Figur 5 ovan och Tabell 1 nedan. Bränslebesparingen utgör ett viktigt incitament
för flygbolagen att investera i och upprätthålla sina tillstånd att flyga RNP AR,
vilket är en förutsättning för att kunna öka den andel som undviker att flyga över
Upplands Väsby tätort vid inflygning till bana 01R.
Tabell 1 Kortare flygväg och minskning av bränsleförbrukning vid RNP AR-inflygning jämfört med
ILS-inflygning redovisat som genomsnitt per inflygning. RNP z RWY 01R (AR) kan anslutas från två
väderstreck, HAMMAR vid inflygning norrifrån och XILAN vid inflygning österifrån.

Sparat bränsle
(kg) per
inflygning

Sparad flygväg
(NM) per
inflygning
RNP x RWY 01R (AR)
RNP y RWY 01R (AR)
RNP z RWY 01R (AR) – HAMMAR
RNP z RWY 01R (AR) – XILAN

9
0
18
13

59
13
111
82

Anledningen till att RNP y RWY 01R (AR) sparar bränsle och utsläpp trots att
den inte ger en kortare flygsträcka är att proceduren ger piloten bättre
förutsättningar att kunna skapa en mer bränsleeffektiv vertikal flygbana än vid
ILS-inflygning. Den största fördelen med RNP y RWY 01R (AR) är dock att den
undviker Upplands Väsby centrala delar.
4.3

Alternativredovisning
Nedan redovisas hur Swedavia har analyserat alternativa sträckningar av några av
RNP AR-procedurerna med utgångspunkt från de synpunkter som inkom under
genomfört samråd.

4.3.1

Analys av möjligheten att justera RNP x RWY 01R (AR)
Boende i Upplands-Bro har framfört synpunkter på placeringen av den
publicerade proceduren RNP x RWY 01R (AR).
De boende har noterat att starter från banorna 19R, 19L samt 08 (söderut) går ihop
till en gemensam flygväg som idag passerar rakt över Björklidsvägen i UpplandsBro. Det är korrekt att så sker vid sydliga vindar och då på höjder på ungefär
2 500 meter.
Vid inflygning via RNP x RWY 01R (AR) till bana 01R överflygs området vid
nordliga vindar eftersom bana 01L och bana 01R används för landning söderifrån
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vid nordliga vindar. De boende önskar därför att denna procedur (se Figur 7
nedan) flyttas så att den inte överflyger området.

Figur 7 Befintlig RNP AR-procedur till bana 01R (RNP x RWY 01R (AR)).

Andelen RNP AR-procedurer är och bedöms även i framtiden förbli få i
förhållande till antalet starter på bana 19R över området. Nyttjandet av RNP x
RWY 01R (AR) uppgår vid full produktion till 5 750 inflygningar (se avsnitt 7.1
nedan) vilket kan innebära en koncentration av överflygningar i området på cirka
1 100-1 200 meters höjd av upp till cirka 14 rörelser per årsmedeldag och -kväll
och 2 per årsmedelnatt vid nordliga vindar. Figur 9 nedan visar exempel på
inflygningar med både RNP x RWY 01R (AR) till bana 01R och utflygning från
bana 19R och bana 19L.
Swedavia har tillsammans med LFV sett över möjligheterna att justera RNP x
RWY 01R (AR) för att undvika överflygning av ett område i Upplands-Bro
kommun inom vilket Björklidsvägen ligger, se markering med röd ruta i Figur 8
nedan.
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Figur 8 Exempel på avgående trafik (lila spår) som under 2019 flög över aktuellt område (röd ruta)
från bana 19R och bana 19L på Arlanda.

Figur 9 Exempel på RNP x RWY 01R (AR) (gula spår) och avgående trafik (lila spår) som under 2019
flög över aktuellt område (röd ruta) från bana 19R och bana 19L på Arlanda. Inflygning med RNP AR
(gula spår) och utflygning från bana 19R och bana 19L sker dock inte samtidigt.

Om RNP x RWY 01R (AR) skulle ges en ändrad sträckning genom att till
exempel flyttas någon kilometer norrut inom den röda rutan i Figur 9 skulle den
överflyga tätorterna Bro och Brunna. Om proceduren flyttas någon kilometer
söderut skulle den överflyga Kungsängens tätort och dessutom i än högre grad
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hamna i konflikt med flygtrafik till och från Bromma Stockholm Airport, se Figur
7 ovan samt Figur 10 och Figur 11 nedan. Teoretiskt skulle proceduren kunna
flyttas norr om Brunna tätort, men skulle fortfarande överflyga Bro tätort och
även få en mycket snävare sväng med en negativ påverkan på procedurens
bränsleförbrukning.

Figur 10 Ankommande trafik till Bromma Stockholm Airport i aktuellt område (röd ruta).
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Figur 11 Avgående trafik från Bromma Stockholm Airport i aktuellt område (röd ruta).

Området söder om Arlanda är det mest komplexa luftrummet i Sverige. Det finns i
princip inga områden som helt saknar överflygningar och som skulle kunna
nyttjas för RNP x RWY 01R (AR) i syfte att avlasta områden som idag har
överflygningar. Figur 12 nedan visar radarspår från all flygtrafik inom aktuellt
område under 2019.

Figur 12 Radarspår från all flygtrafik under 2019 inom aktuellt område (röd ruta). Under 2019 flög
29 665 starter från Arlanda 1 171 starter från Bromma genom området.
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Alternativ placering av RNP y RWY 01R (AR)
Upplands Väsby kommun önskar att RNP y RWY 01R (AR) flyttas från områden
i Östra Frestaby och Ekeby som från 2015 ingår i det område som av Statistiska
centralbyrån (SCB) definieras som tätort. Kommunen önskar att en ny kurvad
inflygning skapas cirka 1 200 meter öster om sin nuvarande dragning (se Figur 3
ovan) då den passerar Ekeby och förläggs öster om Ekeby, se Figur 13 nedan.

Figur 13 Skiss från Upplands Väsby kommun med förslag till ny dragning av RNP y RWY 01R (AR).

Swedavia har tillsammans med LFV tagit fram en alternativ dragning av RNP y
RWY 01R (AR) och har låtit konstruera ett förslag på en sådan procedur, se
procedur Y214 i

14

Denna procedur benämns i ansökansdokumentet och i MKB som sökt alternativ 2.
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Figur 14 nedan. Det bör noteras att proceduren ännu inte har godkänts av
Transportstyrelsen men att Swedavia inte bedömer att det föreligger något hinder
för att proceduren ska kunna godkännas av Transportstyrelsen rent
konstruktionsmässigt.
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Figur 14 Förslag till alternativ Y-procedur till bana 01R, kallad Y2.

Swedavia har haft som ambition att möta kommunens önskemål utan att
proceduren för den skull blir ineffektiv och tappa i attraktivitet. Detta eftersom
målet fortsatt är att proceduren ska kunna användas så mycket som möjligt. I den
alternativa procedur (Y2) som Swedavia har tagit fram blir kurvan förbi Upplands
Väsby tätort något brantare jämfört med nuvarande RNP y RWY 01R (AR), även
om ambitionen har varit att hålla svängen så flack som möjligt. Ju brantare
svängen är desto svårare blir det för flygtrafikledningen att kombinera Y2proceduren med raka ILS-inflygningar till samma bana. Befintlig RNP y RWY
01R (AR) har visat sig vara relativt lätt att kombinera med ILS-inflygningarna.
Y2-proceduren med sin brantare sväng bedöms leda till en viss minskning av
antalet genomförda RNP AR-procedurer som istället kommer att flyga raka ILSinflygningar över de centrala delarna av Upplands Väsby. Vidare bedöms de
bränslevinster som ges av RNP y RWY 01R (AR) minska något med Y2proceduren på grund av den något längre flygvägen. Detta bedöms inte vara
avgörande för den enskilde piloten, men eftersom bränslebesparing är viktigt för
flygbolagen kommer alla ändringar som gör RNP AR-procedurerna mindre
attraktiva att minska incitamentet för flygbolag att betala för och upprätthålla sina
tillstånd att flyga RNP AR.
Den nya Y2-proceduren ligger cirka 1 200 meter längre österut än befintlig RNP y
RWY 01R (AR) i höjd med Ekeby. Längre söderut är avståndet något längre från
den tidigare sträckningen i syfte att så få andra tätorter som möjligt ska
överflygas. Medan RNP y RWY 01R (AR) påbörjas i området över Solna Station
innebär Y2-sträckningen att proceduren påbörjas i Danderyds kommun för att
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därefter leda över områden i Täby kommun, Upplands Väsby kommun och
slutligen Sigtuna kommun. Sollentuna och Vallentuna kommuner bedöms endast
komma att överflygas ytterst marginellt.
5

NYA ICKE-RAKA INFLYGNINGSPROCEDURER TILL BANA 01L OCH
BANA 19R
Denna ansökan omfattar även tillstånd till nya RNP AR-inflygningar till bana 01L
(bana 1 söderifrån) och bana 19R (bana 1 norrifrån).

5.1

Utformning av RNP AR-procedur till bana 01L
En ny RNP AR-procedur har konstruerats till bana 01L, se

Figur 15 nedan, men denna har ännu inte godkänts av Transportstyrelsen.
Proceduren kommer att användas antingen tillsammans med raka ILSinflygningar till samma bana eller tillsammans med inflygningar till
parallellbanan (bana 01R), se vidare under avsnitt 6.1 nedan.
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Figur 15 RNP y RWY 01L (AR).

5.1.1

Alternativredovisning
Under samrådsförfarandet inkom synpunkter från boende i Upplands-Bro på
placeringen av den kommande RNP y RWY 01L (AR). Placeringen av RNP y
RWY 01L (AR) (se
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Figur 15) sammanfaller inte med dragningen av RNP x RWY 01R (AR) (se Figur
7) utan går i ett område något norr om denna i Upplands-Bro kommun.
Proceduren berör den norra delen av den röda rutan i Figur 8-Figur 12 marginellt.
5.2

Utformning av RNP AR-procedurer till bana 19R
Till bana 19R har två nya RNP AR-procedurer konstruerats, se Figur 16 nedan,
men dessa har ännu inte godkänts av Transportstyrelsen. Procedurerna kommer att
användas antingen tillsammans med raka ILS-inflygningar till samma bana eller
tillsammans med inflygningar till parallellbanan (bana 19L), se vidare under
avsnitt 6.1 nedan. RNP x RWY 19R (AR) är tänkt att användas för trafik som
ansluter från väster medan RNP y RWY 19R (AR) är ämnad för trafik som
ansluter från norr, öster och söder.
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Figur 16 RNP x RWY 19R (AR) och RNP y RWY 19R (AR).

5.3

Flygvägsförkortning med RNP AR-procedurer till bana 01L och bana 19R
De tre nya RNP AR-procedurerna till bana 01L och bana 19R ger en väsentlig
flygvägsförkortning i förhållande till ILS-inflygning som har en längre final, se
Tabell 2 nedan. Bränslebesparingen utgör ett viktigt incitament för flygbolagen att
investera i och upprätthålla sina tillstånd att flyga RNP AR, vilket är en
förutsättning för att kunna öka den andel som undviker att flyga över Upplands
Väsby tätort vid inflygning till bana 01R.
Tabell 2 Kortare flygväg och minskning av bränsleförbrukning vid RNP AR-inflygning jämfört med
ILS-inflygning, redovisat som genomsnitt per inflygning.

RNP y RWY 01L (AR)
RNP x RWY 19R (AR)
RNP y RWY 19R (AR)

6

Sparad flygväg (NM) Sparat bränsle (kg)
4
34
5,5
42
2
24

MODIFIERING AV TVÅ BANANVÄNDNINGSMÖNSTER
Denna ansökan omfattar även tillstånd till ett nytt koncept för att hantera
ankommande trafik genom tillämpning av ”Established on RNP” (fortsättningsvis
benämnt EoR-konceptet). Tillämpning av EoR kräver tillstånd till modifiering av
två tillståndsgivna bananvändningsmönster. Ur flygtrafikledningssynpunkt är det
inte fråga om ett förändrat bananvändningsmönster på grund av förändrade
förhållanden såsom kapacitetsbehov eller vindar, vilket skulle föranleda ett
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banbyte. Det är istället fråga om alternativa sätt att hantera samma trafiksituation
genom att ett begränsat antal inflygningar kan tillåtas landa på den parallella
banan som annars används för start.
6.1

EoR-konceptet
För att kunna öka kapaciteten i ett rullbanesystem går vissa flygplatser över från
segregerad bananvändning till så kallade ”parallella mixade operationer” som
innebär samtidiga parallella inflygningar och parallella utflygningar. Konceptet
tillämpas uteslutande med raka ILS-inflygningar, se Arlandas bananvändning i
Figur 17 nedan.

Figur 17 Segregerad bananvändning (till vänster) och parallella mixade operationer (till höger).

Ur flygtrafikledningssynpunkt är ett segregerat mönster (det vill säga landning på
en bana och start på en annan bana) generellt sett att föredra så länge kapaciteten i
ett sådant bananvändningsmönster kan hantera efterfrågan på flygrörelser.
Anledningen är att parallella mixade operationer, på grund av gällande regelverk,
medför längre flygvägar och är mer resurskrävande än segregerad användning av
parallellbanorna.
Sedan den 8 november 2018 tillåter ICAO:s regelverk ett trafikavvecklingskoncept som kallas ”Established on RNP” (EoR). EoR-konceptet tillåter samtidig
inflygning till två parallellbanor där det ena flygplanet till exempel genomför en
rak ILS-inflygning till den ena parallellbanan medan det andra flygplanet
genomför en kurvad RNP AR-inflygning till den andra parallellbanan oberoende
av ILS-inflygningen. Konceptet gör det också möjligt att genomföra två samtidiga
RNP AR-inflygningar till två parallellbanor oberoende av varandra.
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Transportstyrelsen har ännu inte implementerat ändringen i sitt regelverk och för
att kunna tillämpa konceptet på Arlanda kan Swedavia och LFV eventuellt
komma att behöva begära godkännande av ett undantag hos Transportstyrelsen.
6.2

Tillämpning av EoR-konceptet vid Arlanda
En tillämpning av konceptet vid Arlanda kommer att leda till ett mer effektivt
banutnyttjande med kortare flygtider, mindre tid för flygplan i väntläge i luften
och minskade utsläpp till luft från flygtrafiken sett till den totala trafikvolymen.
Detta genom en mer effektiv tillämpning av banorna då ankomst- och
avgångspeakarna inte sammanfaller, vilket ofta är fallet vid Arlanda som är en
utpräglad så kallad peak-flygplats15.
Det är av avgörande betydelse för flygbolagens verksamhet att Arlanda med sin
placering i norra Europa kan erbjuda kapacitet under morgonen och
eftermiddagen/kvällen. Flygtrafiken vid Arlanda har alltså över dygnet
”ankomstvågor” och ”avgångsvågor”, vilket innebär att det i perioder uppstår en
snedfördelning av trafiken, antingen med tyngdpunkt på ankomster eller på
avgångar. Till exempel förekommer det en tydlig ankomstvåg av trafik under
morgontimmarna, cirka kl. 07:00-09:00.
EU-kommissionens förordning (EU) nr 255/2010 om fastställande av
gemensamma regler för flödesplanering (ATFM) styr bland annat vilken
information som ska rapporteras till Eurocontrol16. Flygplatskapacitet är en av de
uppgifter som ska anmälas. Flygplatsen ska redovisa den maximala kapacitet som
flygplatsen anser sig kunna hantera. I dagsläget deklarerar Arlanda en kapacitet på
maximalt 84 starter och landningar per timme. Denna siffra bygger på en jämn
fördelning av antalet ankomster och avgångar.
Det finns två skäl till att Swedavia ansöker om EoR för Arlanda. Den ena är ett
bättre utnyttjande av bankapaciteten genom variabel slottning, där avgångar får
fler slottider än ankomster under ett visst tidsintervall, medan ankomster får fler
slottider än avgångar under andra tider. Variabel slottning möter på ett bättre sätt
resenärernas behov av önskade avgångs- och ankomsttider vid en flygplats som
Arlanda.
Det andra skälet är kopplat till de krav på separation mellan ankommande
flygplan som ställs i regelverket för flygtrafiktjänst. I dagens segregerade
bananvändning finns en teoretisk maximal kapacitet på cirka 42 landningar per
15

Efterfrågan på flygrörelser är inte jämnt fördelad över dygnet utan är i hög grad koncentrerad till
morgonen och ett par timmar på eftermiddagen/kvällen.
16
Eurocontrol är en internationell organisation som arbetar för att uppnå en säker och effektiv
flygtrafikledning i hela Europa. Eurocontrol har 41 medlemsstater och har sitt huvudkontor i
Bryssel, Belgien.
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timme. Denna siffra bygger i mångt och mycket på optimala förhållanden med till
exempel svaga vindar. Ökad vindstyrka minskar flygtrafiktjänstens möjligheter att
låta 42 flygningar per timme landa eftersom separationskravet inte tar hänsyn till
vindförhållanden. EoR-konceptet skulle möjliggöra att flygplatsens angivna
landningskapacitet i högre grad kan tillgodoses. Vid kraftiga vindar skulle
landningskapaciteten inte behöva dras ner lika mycket eftersom ett antal
landningar kan ske på parallellbanan, som normalt används enbart för start. EoRkonceptet skulle härmed kunna skjuta upp den tidpunkt då flygplatsen behöver
börja tillämpa parallella mixade operationer. Parallella mixade operationer är
enligt miljötillståndet tillåtet att tillämpa då efterfrågan på flygrörelser överstiger
84 rörelser per timme och eftersom parallella mixade operationer medför längre
flygvägar och är mer resurskrävande än segregerad användning av banorna är EoR
att föredra då det ger möjlighet till flexibilitet och effektivisering i
trafikavvecklingen även när efterfrågan understiger 84 rörelser per timme.
Trafiken på Arlanda utgörs under morgonpeaken till en relativt stor del av
flygningar som kan flyga RNP AR. Denna förmåga förblir outnyttjad i en
bankombination med raka ILS-inflygningar till bana 19L och raka ILSinflygningar till bana 01R som är de banor som primärt används under högtrafik,
eftersom det är svårare att tillämpa kurvade RNP AR-inflygningar i högtrafik.
Med RNP AR-inflygningar till bana 19R och till bana 01L skulle flygtrafik som
anländer framförallt från väster få en betydligt kortare flygtid och flygväg än om
de skulle landa på bana 19L eller bana 01R. Detta eftersom radarledning för en
ILS-inflygning i de flesta fall kräver en betydligt längre flygsträcka. Med denna
metodik skulle på sikt fler än 42 landningar per timme kunna erbjudas samtidigt
som flygningarna sparar bränsle och flygtid. Tillämpning av RNP AR i EoRkonceptet bedöms skapa ytterligare incitament för flygbolag att ansöka om att
erhålla tillstånd till RNP AR-inflygningar, vilket i förlängningen bedöms kunna
leda till ökade möjligheter att undvika Upplands Väsby tätort vid inflygning till
bana 01R. I vilken takt denna utveckling kan komma att ske är dock inte möjligt
att ange i dagsläget.
Denna ansökan om tillståndsändring omfattar tillämpning av EoR-konceptet enligt
följande:


Inflygningar till bana 01R (rak eller kurvad) och bana 01L (kurvad) i
kombination med avgångar från bana 01L.



Inflygningar till bana 19L (rak) och bana 19R (kurvad) i kombination med
avgångar från bana 19R.

Dessa mönster visualiseras i Figur 18 nedan.
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Figur 18 Bananvändningsmönster med användning av EoR-konceptet på 01-parallellerna (till vänster)
och på 19-parallellerna (till höger).

6.3

Flygvägsförkortning med EoR
Vid tillämpning av EoR kan den tid i väntlägen i luften som ofta uppstår vid
inflygning till Arlanda under peaktid minska, se Figur 19 nedan. Ankommande
flygplan kan till exempel landa på bana 19R med en RNP AR-inflygning istället
för att, vid hög trafikbelastning, ligga i väntläge i luften inför landning på
bana 19L. Detta kommer att innebära en effektivisering av flygoperationen och
leda till bränslebesparingar.
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Figur 19 Radarspår som illustrerar flygtrafik som ligger i väntläge i luften. Detta sker ofta i anslutning
till terminalområdets17 inpasseringspunkter (se pilar).

I genomsnitt gör 2,3% av alla inflygningar varv i väntläge i luften eller 360°svängar under sjunkfasen. Flygplanen gör då i genomsnitt 1,5 varv med cirka 30
NM flygväg. Väntan i luften sker på hög höjd där bränsleförbrukningen per
flygsträcka är relativt låg, men varje varv kräver cirka 180 kg bränsle. I ett
scenario där antalet inflygningar som vid full produktion ligger väntläge i luften
kan halveras med hjälp av EoR skulle 543 ton bränsle sparas.
7

TRAFIKSCENARIER, BRÄNSLE- OCH KOLDIOXIDBESPARING
Det är inte möjligt att avgöra i vilken omfattning RNP AR-inflygningarna
kommer att kunna användas över tid. För att kunna bedöma miljökonsekvenserna
av sökta ändringar kommer ett antal tänkbara scenarier att redovisas med ett spann
av trafikvolymer, se avsnitt 7.1-7.2 nedan. Bolaget avser att genomföra RNP ARinflygningarna i den utsträckning det är möjligt.
Swedavia önskar fortsatt ha tillstånd till att genomföra raka inflygningar i enlighet
med tillståndsgivet trafikfall (1a) om 350 00 flygrörelser per år. En icke-rak
inflygning som sker med RNP AR ersätter alltså en rak inflygning. Det är i
dagsläget inte säkerställt i vilken utsträckning det över tid är möjligt att
genomföra kurvade RNP AR-inflygningar. Om det av någon anledning såsom
17

Ett terminalområde (TMA) är ett av flygtrafiktjänsten kontrollerat luftrum som inrymmer
flygtrafikens stig- och sjunkfaser. Stockholm TMA är inrättat över flera flygplatser, till exempel
Arlanda, Bromma, Uppsala och Västerås, och sträcker sig från Trosa i söder till Östhammar i norr.
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flygsäkerhetsskäl eller regelförändringar inte skulle vara möjligt att genomföra
kurvade inflygningar i önskad omfattning, är det viktigt att tillståndet inte innebär
en begränsning i antal rörelser.
Nedan redovisas det totala antalet RNP AR-inflygningar uppdelat på dag/kväll
samt natt som Swedavia söker tillstånd till. Även bedömd bränsle- och
koldioxidbesparing (CO2) för respektive procedur redovisas, liksom den totala
besparingen för sökta ändringar.
7.1

Trafikscenario och besparing för RNP RWY 01R (AR)
RNP AR-procedurerna till bana 01R kommer maximalt att användas enligt Tabell
3 nedan.
Tabell 3 Trafikscenario för maximalt antal RNP AR-inflygningar till bana 01R per år.

Dag och kväll
Natt
Summa

RNP x RWY 01R RNP y RWY 01R RNP z RWY 01R
(AR)
(AR)
(AR) 18
5 000
5 000
7 000
750
750
1 000
5 750
5 750
8 000

RNP AR-procedurerna till bana 01R bedöms kunna spara bränsle och
koldioxidutsläpp enligt Tabell 4 nedan.
Tabell 4 Maximal besparing av bränsle och koldioxidutsläpp för RNP AR-inflygningar till bana 01R
per år.

Dag och kväll
Natt
Summa

7.2

RNP x RWY 01R
(AR)
295 ton bränsle
932 ton CO2
44 ton bränsle
140 ton CO2
339 ton bränsle
1 072 ton CO2

RNP y RWY 01R
(AR)
65 ton bränsle
205 ton CO2
10 ton bränsle
31 ton CO2
75 ton bränsle
236 ton CO2

RNP z RWY 01R
(AR)
716 ton bränsle
2 263 ton CO2
102 ton bränsle
323 ton CO2
818 ton bränsle
2 586 ton CO2

Trafikscenario och bränslebesparing för RNP AR 01L
RNP AR-procedurerna till bana 01L kommer maximalt att användas enligt Tabell
5 nedan.

18

70% av RNP z RWY 01R (AR) antas flyga via anslutningspunkt HAMMAR och 30% via
anslutningspunkt XILAN, se Tabell 1.
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Tabell 5 Trafikscenario för maximalt antal RNP AR-inflygningar till bana 01L per år.

Dag och kväll
Natt
Summa

RNP y RWY 01L (AR)
2 108
1 000
3 108

RNP AR-procedurerna till bana 01L bedöms kunna spara bränsle och
koldioxidutsläpp enligt Tabell 6 nedan.
Tabell 6 Maximal besparing av bränsle och koldioxidutsläpp för RNP AR-inflygningar till bana 01L
per år.

Dag och kväll
Natt
Summa
7.3

RNP y RWY 01L (AR)
72 ton bränsle
226 ton CO2
34 ton bränsle
107 ton CO2
106 ton bränsle
334 ton CO2

Trafikscenario och bränslebesparing för RNP RWY 19R (AR)
RNP AR-procedurerna till bana 19R bedöms maximalt kunna användas enligt
Tabell 7 nedan.
Tabell 7 Trafikscenarier för maximalt antal RNP AR-inflygningar till bana 19R per år.

Dag och kväll
Natt
Summa

RNP x RWY 19R (AR)
1 050
840
1890

RNP y RWY 19R (AR)
575
460
1035

RNP AR-procedurerna till bana 19R bedöms kunna spara bränsle och
koldioxidutsläpp enligt Tabell 8 nedan.
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Tabell 8 Maximal besparing av bränsle och koldioxidutsläpp för RNP AR-inflygningar till bana 19R
per år.

Dag och kväll
Natt
Summa

7.4

RNP x RWY 19R (AR)
44 ton bränsle
139 ton CO2
35 ton bränsle
111 ton CO2
79 ton bränsle
251 ton CO2

RNP y RWY 19R (AR)
14 ton bränsle
44 ton CO2
11 ton bränsle
35 ton CO2
25 ton bränsle
78 ton CO2

Total bränslebesparing för sökta ändringar
För det fall den trafikvolym Swedavia söker tillstånd till flyger RNP AR istället
för ILS-inflygning och om flygtrafikens tid i väntläge i luften kan minskas till
hälften med hjälp av EoR bedöms knappt 2 000 ton bränsle sparas per år vilket
motsvarar cirka 6 300 ton koldioxidutsläpp (CO2) per år.
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Sammanfattning
Ansökan om ändringstillstånd omfattar tillstånd till permanent nyttjande av redan
publicerade och testade RNP AR-inflygningar (även benämnda ”kurvade
inflygningar”) till bana 01R (bana 3 söderifrån), tillstånd till nya RNP ARinflygningar till bana 01L (bana 1 söderifrån) och bana 19R (bana 1 norrifrån).
Ansökan omfattar även tillstånd till modifiering av två bananvändningsmönster
som ger möjlighet att tillämpa en ny hantering av ankommande trafik, kallad
”Established om RNP” (EoR). Ansökan omfattar inte någon utökning av den
tillståndsgivna trafikvolymen på 350 000 flygrörelser per år utan endast en
möjlighet till förflyttning av en viss andel av de raka inflygningarna till kurvade
inflygningar till Stockholm Arlanda Airport.
De planerade förändringarna bedöms endast medföra förändrade miljökonsekvenser avseende flygbuller. Vad gäller utsläpp till luft, sker ingen förändring
av utsläppen inom LTO-cykeln1 jämfört med den tillståndsgivna trafiken. Den
planerade ändringen innebär kortare flygvägar utanför LTO-cykeln och ger
därmed en bränslebesparing vilket medför minskade utsläpp till luft av bland
annat koldioxid.
De nya procedurerna undviker överflygning av Upplands Väsby tätort och i
möjligaste mån undviks även överflygning av andra tätorter och områden med
bostadsbebyggelse. De nya procedurerna leder till att något färre boende
exponeras för flygbullernivåer över FBN 55 dB(A) jämfört med den tillståndsgivna trafiken med enbart raka inflygningar. De flesta boende inom bullerkurvan
för FBN 55 dB(A) får en oförändrad ljudnivå.
Antalet mycket flygbullerstörda minskar med de sökta alternativen jämfört med
tillståndsgiven trafik. Skillnaden mellan sökt alternativ 1 och sökt alternativ 2 är
liten.
Det förväntas bli färre antal boende inom maximal ljudnivå 70 dB(A) 3 gånger per
dag och kväll och ungefär lika många inom maximal ljudnivå 70 dB(A) 16 gånger
per dag och kväll för de sökta alternativen jämfört med tillståndsgiven trafik.
Några fler boende förväntas beröras av maximal ljudnivå 70 dB(A) 3 gånger per
natt för de sökta alternativen jämfört med tillståndsgiven trafik.
Sammanfattningsvis är skillnaderna i antalet boende som exponeras för de olika
maximalljudnivåerna vid de olika trafikfallen små och det totala antalet
exponerade kan anses likvärdigt för de olika trafikfallen.
En LTO-cykel (Landing and Take Off cycle) omfattar flygtrafik upp till en höjd av 3 000 fot (ca 900
meter), d.v.s. inflygning från 3 000 fot, landning, taxning till gate, tomgångskörning, taxning från
gate, start och stigning upp till 3 000 fot.

1

1
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Sedan bullerberäkningen gjordes för gällande tillstånd (2010) har befolkningen
ökat något inom de områden som berörs av FBN 55 dB(A) för de sökta
alternativen och inom det område som berörs av den tillståndsgivna trafiken. För
områden med flygbullernivåer under riktvärdet har ökningen av befolkningen
varit större mellan 2010 och 2018. Förändringen av antalet flygbullerstörda
uppkommer framförallt i områden där ljudnivån ligger under riktvärdena och
inom dessa områden saknar Swedavia rådighet i samband med planläggning för
bostäder och bygglovgivning.
Skillnaden i exponering för vårdlokaler och skolor/förskolor blir liten. För
vårdlokaler blir det ingen skillnad och för skolor/förskolor berörs fem lokaler
istället för sex skolor/förskolor av FBN 55 dB(A) för de sökta alternativen
jämfört med tillståndsgiven trafik. För maximal ljudnivå förväntas det inte bli
någon skillnad i exponering för vårdlokaler och skolor/förskolor.
Påverkan på så kallade tysta områden bedöms sammantaget öka något för de
sökta alternativen jämfört med den tillståndsgivna trafiken. Ljudnivån bedöms i
huvudsak ligga under FBN 45 dB(A) i samtliga områden där det sker en
förändring.
Påverkan på områden särskilt värdefulla för fågellivet bedöms sammantaget bli
ungefär likvärdig för de sökta alternativen jämfört med den tillståndsgivna
trafiken. Bedömningen av hur olika kommuners planer för ny bebyggelse påverkas
av den sökta trafiken avses göras när Trafikverket publicerat ett reviderat influensområde.
Nya områden med ljudnivåer över riktvärdena (sökta alternativen jämfört med
tillståndsgiven trafik), bedöms inte beröra några planer på ny bebyggelse (bostäder
och skola/vård) enligt kommunernas gällande översiktsplaner.
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1.

Inledning
Beskrivning av ansökan

Ansökan omfattar tillstånd till permanent nyttjande av redan publicerade och
testade RNP AR-inflygningar (även benämnda ”kurvade inflygningar”) till bana
01R (bana 3 söderifrån), tillstånd till nya RNP AR-inflygningar till bana 01L (bana
1 söderifrån) och bana 19R (bana 1 norrifrån). Ansökan omfattar även tillstånd till
modifiering av två bananvändningsmönster som ger möjlighet att tillämpa en ny
hantering av ankommande trafik, kallad ”Established om RNP” (EoR). Ansökan
innebär inte någon utökning av den tillståndsgivna trafikvolymen utan endast
möjlighet till en förflyttning av en viss andel av inflygningarna. Swedavia önskar
dock alltjämt fortsatt tillstånd till att kunna genomföra raka inflygningar i enlighet
med tillståndsgivet trafikfall (1a) om 350 000 flygrörelser per år eftersom det inte
är möjligt att säkerställa antalet kurvade inflygningar över tid.

Trafikfall och alternativ
Sökt alternativ 1 och sökt alternativ 2
RNP AR-procedurerna bedöms endast kunna användas i en viss utsträckning av
olika skäl. För att genomföra kurvade inflygningar krävs tillstånd från luftfartsmyndigheten med bland annat krav på en viss funktionalitet i flygplanens
navigationsutrustning. Bedömt maximalt antal rörelser per år anges i tabellerna
nedan. Procedurerna visas i kap 1.3 Inflygningsprocedurer. Det totala antalet rörelser
per bana ingående i bullerberäkningen av de olika trafikfallen redovisas i tabell 1 i
Bilaga 3.1 Bullerberäkningar – ansökan om ändringstillstånd.
RNP RWY 01R (AR)
Ansökan omfattar tre RNP AR-procedurer för inflygning söderifrån till bana 3
(01R). De nya procedurerna benämns RNP x RWY 01R (AR), RNP y RWY 01R
(AR) och RNP z RWY 01R (AR). RNP y RWY 01R (AR) benämns nedan sökt
alternativ 1. Ett alternativ till RNP y RWY 01R (AR) (nedan benämnt sökt
alternativ 2 eller Y2) har tagits fram utifrån synpunkter från Upplands Väsby
kommun som inkommit under samrådet. Procedur RNP x RWY 01R (AR) är
bland annat avsedd att användas nattetid för inflygningar som annars skulle ha
landat på bana 01L.
Tabell 1

Dag och kväll
Natt

Trafikscenarier för RNP RWY 01R (AR)
RNP x RWY
01R (AR)
5 000
750

Antal rörelser i full produktion
RNP y RWY
Y2
01R (AR)
5 000
5 000
750

750

RNP z RWY
01R (AR)
7 000
1 000
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RNP RWY 19R (AR)
Två procedurer söks för inflygning norrifrån till bana 1 (19R). De nya procedurerna benämns RNP x RWY 19R (AR) och RNP y RWY 19R (AR).
Tabell 2

Dag och kväll
Natt

Trafikscenarier för RNP RWY 19R (AR)
Antal rörelser i full produktion
RNP x RWY 19R (AR)
RNP y RWY 19R (AR)
1 050
575
840
460

RNP RWY01L (AR)
En procedur söks för inflygning söderifrån till bana 1 (01L). Den nya proceduren
benämns RNP y RWY01L (AR).
Tabell 3

Dag och kväll
Natt

Trafikscenarie för RNP RWY01L (AR)
Antal rörelser i full produktion
RNP y RWY01L (AR)
2 108
1 000

Tillståndsgiven trafik
I det redovisade trafikfallet för den tillståndsgivna trafiken ingår inte någon andel
kurvade inflygningar i genomförda bullerberäkningar. Tillståndsgiven trafik är
även nollalternativ, vilket innebär att verksamheten vid Stockholm Arlanda
Airport fortsätter att bedrivas på samma sätt som idag, enligt gällande tillstånd.
Nuläge 2018
För nuläget har utfallet för 2018 använts.
Ytterkonturen av tillståndsgiven trafik och sökta alternativ 1 och 2
I bilagan med bullerberäkningar (Bilaga 3.1), redovisas även två bullerkonturer
som är en geografisk ytterkontur av tillståndsgiven trafik och sökt alternativ 1
samt tillståndsgiven trafik och sökt alternativ 2. Dessa trafikfall kan dock med
givna förutsättningar inte infalla samtidigt, utan kan ses som två ytterligheter med
avseende på andelen kurvade inflygningar. Dessutom kan det förväntas en
variation över åren, som bland annat beror på trafikvolym och bananvändning för
respektive år.
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Inflygningsprocedurer
De nya procedurerna undviker överflygning av Upplands Väsby tätort.
Procedurerna är konstruerade så att de också i möjligaste mån även undviker
överflygning av andra tätorter och områden med bostadsbebyggelse.
Procedurerna redovisas i nedanstående figur.

Figur 1

Inflygningsprocedurer.
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Avgränsning av MKB
De planerade ändringarna bedöms endast medföra förändrade miljökonsekvenser
avseende buller.
Utsläpp till luft från flygverksamheten bedöms vara följdverksamhet och enligt
praxis redovisas endast utsläpp till luft inom LTO-cykeln i miljökonsekvensbeskrivningen.
Vad gäller utsläpp till luft, sker ingen nämnvärd minskning av utsläppen inom
LTO-cykeln2 jämfört med den tillståndsgivna trafiken. Den planerade ändringen
innebär kortare flygvägar utanför LTO-cykeln och ger därmed en
bränslebesparing vilket medför minskade utsläpp till luft av bland annat koldioxid.
Bränslebesparingen och de minskade utsläppen av koldioxid utanför LTO-cykeln
redovisas i den Tekniska beskrivningen.
Vad gäller utsläpp till mark och vatten medför sökta ändringar inte någon
förändring jämfört med tillståndsgiven trafik eftersom de nya procedurerna inte
innebär några förändringar på marken som kan påverka utsläpp till mark och
vatten.
Synpunkter på MKB-innehåll vid samråd
Vid samrådet har synpunkter inkommit från Naturvårdsverket och Upplands
Väsby kommun vad gäller innehållet i MKB:n. Synpunkterna gäller redovisning av
följande frågor som har beaktats vid upprättandet av MKB:n.







Val av år för redovisning av tätorternas utbredning.
Exponering av boende, vård- och undervisningslokaler.
Val av bullermått för beräkningarna.
Beräkning av hälsorisker.
Skyddsåtgärder.
Utsläpp till luft.

En LTO-cykel (Landing and Take Off cycle) omfattar flygtrafik upp till en höjd av 3 000 fot (ca 900
meter), d.v.s. inflygning från 3 000 fot, landning, taxning till gate, tomgångskörning, taxning från
gate, start och stigning upp till 3 000 fot.
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2.

Flygbuller
Bedömningsgrunder

Riktvärden för flygbuller
I Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216), finns riktvärden för
buller från flygplatser. Riktvärdena ska tillämpas både vid planläggning, i ärende
om bygglov/förhandsbesked samt i ärenden om prövning av tillstånd för flygplatser enligt miljöbalken och bestämmelser med stöd av balken.
Buller från flygplatser bör inte överskrida FBN 55 dB(A) och 70 dB(A) maximal
ljudnivå från flygtrafik vid en bostadsbyggnads fasad.
Om 70 dB(A) maximal ljudnivå från flygtrafik ändå överskrids, bör nivån inte
överskridas mer än 16 gånger mellan kl. 06.00 och 22.00, och tre gånger mellan kl.
22.00 och 06.00.

Flygbullerberäkningar och analyser
I detta kapitel redovisas översiktligt förutsättningarna för bullerberäkningarna. För
mer information se Bilaga 3.1 Bullerberäkningar - ansökan om ändringstillstånd,
Stockholm Arlanda Airport år 2020.
Swedavia har gjort flygbullerberäkningarna som ligger till grund för denna MKB,
och de tillämpar de råd och anvisningar som anges i dokumentet Kvalitetssäkring av
flygbullerberäkningar som fastställts av Försvarsmakten, Naturvårdsverket och Transportstyrelsen.3 Enligt detta Kvalitetssäkringsdokument ska beräkningsmetoden
som anges i ECAC4 Document 29 vara utgångspunkten för flygbullerberäkningar
runt flygplatser i Sverige. Det beräkningsverktyg som används vid bullerberäkningarna är INM5 version 7.0d vilket är utvecklat av FAA6. INM 7.0d är en
datoriserad beräkningsmodell som överensstämmer med den metod som
redovisas av ECAC i Document 29 (v3).
Förutom trafikfallen behöver bullerberäkningsmodellen flygplatsinformation samt
buller- och prestandauppgifter. EASA tillhandahåller ANP-databasen med bulleroch prestandauppgifter vilken ingår i bullerberäkningsmetoden.

Kvalitetssäkring av flygbullerberäkningar, Underlag för enhetlig tillämpning, Försvarsmakten,
Naturvårdsverket och Transportstyrelsen, 2011-10-31.
4 European Civil Aviation Conference, ECAC, är ett samrådsorgan mellan de europeiska ländernas
luftfartsmyndigheter grundat 1955 på initiativ av Europarådet.
5 Integrated Noise Model
6 Federal Aviation Administration (amerikanska luftfartsmyndigheten)
3
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Beräkningsmetoden för flygbuller kan sägas bestå av en process i tre delar:
förprocessering av data, bullerberäkningsmodell samt efterprocessering. I förprocesseringen behandlas olika sorters data i kalkylblad för att sätta samman
indata för beräkning av trafikfallen. Trafikfallen för beräkning innehåller uppgifter
om antal flygrörelser per tidsintervall, flygplanstyper, flygprofiler, flygplanens
spridning längs flygleder.
För nuläget (2018) används de faktiska flygplanstyperna i de fall det finns data för
bullerberäkning. I de fall data saknas används beräkningsbara ersättningstyper,
vilket är flygplanstyper med likvärdiga buller- och prestandaegenskaper.
Beräkningen av de kurvade inflygningarna baseras på två grupper av flygplanstyper och dessa representeras i bullerberäkningen av Boeing 737–800 och Airbus
A330-301. Fördelningen av rörelser mellan dessa grupper i de två sökta alternativen är samma som i tillståndsgiven trafik. Slutligen efterprocesseras beräknade
ljudnivåer och i detta steg skapas bullerkonturer som representerar de beräknade
resultaten.
Redovisning av bullerberäkningar
Följande bullernivåer har beräknats och redovisas för nuläget (2018), tillståndsgiven trafik samt sökt alternativ 1 och sökt alternativ 2:




FBN 55 dB(A).
Maximal ljudnivå 70 dB(A) 3 och 16 gånger per dag och kväll.
Maximal ljudnivå 70 dB(A) 3 gånger per natt.

Redovisade bullermått har valts med hänsyn till de bullermått som utgör riktvärde
enligt Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216).
Redovisningen av maximal ljudnivå 70 dB(A) dag och kväll har utöver 16 gånger
dag och kväll avgränsats till 3 gånger dag och kväll. De valda bullermåtten bedöms
vara rimliga att redovisa ur störningssynpunkt och med hänvisning till praxis.
Eftersom Lnight inte finns med som ett riktvärde enligt svensk lagstiftning har detta
bullermått inte använts i denna MKB utan bullermåttet maximal ljudnivå
70 dB(A) 3 gånger per natt har använts.
Typkurvor för enskilda flygplan
På de bilagda planscherna 1–2 redovisas typkurvor för beräknad maximal ljudnivå
70 dB(A) vid kurvade inflygningar med Boeing 737–800 respektive Airbus 320271N enligt den nya proceduren RNP y RWY01R (AR), sökt alternativ 1. Dessa
typer är i nuläget de vanligaste förekommande flygplanstyper som genomför RNP
AR och redovisningen syftar till att illustrera variation av buller som kan
förekomma.
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Analys av exponering
Boende och byggnader
Analys av berörda permanentboende har skett genom en jämförelse mellan
bullerkurvor och geografiska data över antal boende från Statistiska centralbyrån.
Data som används är hämtade från 2010 och 2018 års boenderegister. När inget
anges är det data från 2018 som använts. Underlagsdata för permanentboende har
av sekretesskäl erhållits som summerat antal boende inom områdesrutor med
storleken 100 m 100 m, vilket gör att dessa uppgifter är översiktliga och inte
korrelerar exakt med bostädernas lokalisering.
Geografiska data för skolor/förskolor och kommunala vårdlokaler har erhållits
från Sigtuna och Upplands Väsby kommuner. Information om sjukhus har
hämtats från Region Stockholms hemsida7. Region Stockholms vårdlokaler som
enbart besöks dagtid ingår inte i redovisningen (exempelvis tandläkare och
vårdcentraler).
Antalet mycket flygbullerstörda
Beräkning av andelen mycket flygbullerstörda har gjorts utifrån sambandet mellan
flygbullernivåer och antalet mycket flygbullerstörda enligt den så kallade
Miedema-kurvan.8
Miedema-kurvan användes även i den MKB som låg till grund till ansökan om
gällande tillstånd. Senare studier har visat att andelen flygbullerstörda kan vara
högre.9 WHO:s guidelines från 2018 redovisar resultatet från en metaanalys som
visar på en högre andel mycket flygbullerstörda jämfört med Miedema-kurvan. I
sin guideline rekommenderar WHO starkt ett riktvärde på Lden 45 dB som
motsvaras av FBN 45 dB(A) trots att kvaliteten på evidensen av metaanalysen
anges vara medelgod (moderat). WHO:s guidelines har ifrågasatts av bland annat
forskaren Truls Gjestland10, som har visat hur ett annat urval från WHO:s studier
med enbart standardiserade frågor och standardiserad analysmetod ger ett resultat
som indikerar att riktvärdet istället bör ligga på Lden 53 dB. I denna MKB
redovisas därför andelen mycket flygbullerstörda utifrån den så kallade Miedemakurvan.
Tätorter
2018 års tätortskarta har använts i figurerna tillsammans med bullerkonturerna för
att visa aktuell tätortsutbredning. 2018 har en annan tätortsdefinition och innehåller fler tätorter jämfört med 2010 som utgjorde underlag till gällande tillstånd.
https://vardutbud.vardgivarguiden.se
Miedema och Oudshoorn (2001) metaanalys.
9 Bland annat Gjestland 2008 och Hygge 2009.
10 International Journal of Environmental Research and Public Health, A Systematic Review of the
Basis for WHO´s New Recommendation for Limiting Aircraft Noise Annoyance. Truls Gjestland
2018.
7
8
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Mellan 2010 och 2018 har även tätorterna och befolkningen vuxit. I nedanstående
figur visas skillnaderna mellan tätortskartorna för 2010 och 2018.

Figur 2
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Skillnaderna mellan tätortskartorna för 2010 och 2018.
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I nedanstående figur visas skillnaderna mellan tätortskartorna för 2010 och 2018 i
detalj för området kring Rosersberg och Upplands Väsby, som är de tätorter som i
första hand berörs av flygbuller.

Figur 3

Skillnaderna mellan tätortskartorna för Rosersberg och Upplands Väsby,
2010 och 2018.

Värdefulla områden
Analys av påverkan på värdefulla områden har skett med hjälp av bullerkurvor
och områdenas läge. För tysta områden har analysen gjorts för de områden som
berörs av bullerkurvor för FBN 40 dB(A).
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Bullernivåer och exponering samt antal mycket
flygbullerstörda
Flygbullernivå FBN
I figur 4 nedan redovisas de områden som berörs av FBN 55 dB(A) för tillståndsgiven trafik, sökt alternativ 1 och sökt alternativ 2 samt nuläge (2018).

Figur 4
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FBN 55 dB(A) för tillståndsgiven trafik, sökt alternativ 1 och sökt
alternativ 2 samt nuläge (2018).
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De områden som berörs av flygbullernivå FBN över 55 dB(A) från de sökta
alternativen är enligt de beräkningar som gjorts större än kurvan för det område
som berörs av nulägets trafik (2018), beroende på att fler flygrörelser förväntas för
de sökta alternativen jämfört med nuläget. Trafikvolymen för de sökta alternativen
är lika stor som den tillståndsgivna trafiken.
De sökta alternativen med kurvade inflygningar berör nya områden samtidigt som
områden enligt den tillståndsgivna trafiken avlastas i relation till hur mycket de
nya procedurerna används. Skillnaden mellan sökt alternativ 1 och sökt alternativ
2 är liten.
I tabellerna nedan redovisas antalet boende och lokaler som berörs av FBN 55, 60
eller 65 dB(A) för olika trafikfall och alternativ.
Exponeringen för de sökta alternativen avser ett maximalt utnyttjande av
respektive procedur.
Tabell 4

Antal permanentboende som berörs av FBN 55, 60 eller 65 dB(A) för olika
trafikfall och alternativ. Boendedata för 2010 och 2018 redovisas.

Beräknad
ljudnivå dB(A)
FBN >55
FBN >60
FBN >65

Antal permanentboende per trafikfall 2010 respektive 2018
Sökt
Nuläge
Tillståndsgiven
2018
trafik
Alternativ 1
Alternativ 2
2018
2010
2018
2010
2018
2010
2018
1 808
3151
3384
2989
3073
2989
3073
180
818
904
345
412
345
412
3
24
28
20
25
20
25

Sedan beräkningen gjordes för gällande tillstånd (2010) har befolkningen inom
området som berörs av FBN 55 dB(A) för både den tillståndsgivna trafiken och
de sökta alternativen ökat.
Det är färre antal boende inom FBN 55 dB(A) för sökt alternativ 1 och sökt
alternativ 2 jämfört med tillståndsgiven trafik. Minskningen av antalet boende
inom kurvan för FBN 55 dB(A), förklaras bland annat av att ett antal boende i
Rosersberg och vid Löwenströmska hamnar utanför kurvan för FBN 55 dB(A).
Skillnaden i exponering för vårdlokaler och skolor/förskolor blir mycket liten, se
tabellen nedan.
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Tabell 5

Antal vårdlokaler och skolor/förskolor som berörs av FBN 55, 60 eller
65 dB(A) för olika trafikfall och alternativ.

Beräknad
ljudnivå dB(A)

Antal vårdlokaler och skolor/förskolor per trafikfall
Sökt
Tillståndsgiven trafik
Alternativ 1
Alternativ 2

Nuläge
2018

Vårdlokaler
FBN >55
Skolor/förskolor
FBN >55
FBN >60
FBN >65

0

0

0

0

3
1
0

4
2
0

4
1
0

4
1
0

Beräknad ljudnivåskillnad
Ljudnivåskillnaden för sökt alternativ 1 och sökt alternativ 2 jämfört med den
tillståndsgivna trafiken har beräknats för boende inom kurvorna för FBN
55 dB(A), se figuren nedan.

Antal boende

FBN 55 dB(A) eller högre
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Alternativ 1
Alternativ 2
Minskad ljudnivå,
Oförändrad
Ökad ljudnivå, >=3
<-3 dB
ljudnivå, Inom +/- 3
dB
dB

Figur 5

Jämförelse av antalet permanentboende inom FBN 55 dB(A) beroende på
ljudnivåskillnad för sökt alternativ 1 och sökt alternativ 2 jämfört med
tillståndsgiven trafik.

De flesta boende inom kurvan för FBN 55 dB(A) får en oförändrad ljudnivå med
de sökta alternativen jämfört med den tillståndsgivna trafiken.
Det tillkommer några fåtal nya boende (mindre än tio) inom FBN 55 dB(A) för de
kurvade alternativen jämfört med tillståndsgiven trafik. Dessa finns dels norr om
Arlanda och vid sjön Fysingen söder om bana 3. Boende norr om Arlanda får en
ökning med 1 dB och boende vid Fysingen får en ökning med 0,1 dB. Skillnaden
är liten och påverkan på upplevelsen av förändringen bedöms vara liten.
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Beräknat antal mycket flygbullerstörda
Antalet boende som beräknas bli mycket störda av flygbuller enligt det samband
som visats av forskarna Miedema och Oudshoorn 2001, visas i nedanstående
diagram. Det sökta alternativ 1 och alternativ 2 jämförs med den tillståndsgivna
trafiken och nuläget (2018).

Antal mycket flygbullerstörda

Antal mycket flygbullerstörda
5 000
4 638

4 000
3 000
2 000

3 525

3 399

Sökt alternativ 1

Sökt alternativ 2

2 500

1 000

Figur 6

0
Nuläge

Tillståndsgiven
trafik

Jämförelse av antalet mycket flygbullerstörda boende för nuläget (2018),
tillståndsgiven trafik och sökt alternativ 1 och 2.

Antalet mycket flygbullerstörda förväntas bli färre för de sökta alternativen
jämfört med den tillståndsgivna trafiken.
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FBN<55dBA

2018-12-31

2010-12-31

2018-12-31

2010-12-31

2018-12-31

2010-12-31

FBN>=55dBA

2018-12-31

Antal mycket flygbullerstörda

I figuren nedan har en jämförelse gjorts mellan antalet mycket flygbullerstörda
utifrån dels 2010 års boenderegister och dels 2018 års register.

Nuläge Tillståndsgiven Sökt alternativ 1Sökt alternativ 2
trafik

Figur 7

Jämförelse av antalet mycket flygbullerstörda boende utifrån
boenderegister för 2010 och 2018. Olika trafikfall jämförs.

Det har skett en ökning av antalet mycket flygbullerstörda beroende på
befolkningstillväxt mellan åren 2010 och 2018 inom de områden som berörs av
flygbuller för tillståndsgiven trafik och de sökta alternativen.
Av figuren framgår det att de allra flesta antalet flygbullerstörda beräknas
förekomma i områden med ljudnivåer understigande riktvärdet FBN 55 dB(A).
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Maximal ljudnivå för dag och kväll
I figur 8 nedan, redovisas de områden som berörs av maximal ljudnivå 70 dB(A) 3
gånger per dag och kväll för tillståndsgiven trafik, sökt alternativ 1 och sökt
alternativ 2 samt nuläge (2018).

Figur 8

Områden som berörs av maximal ljudnivå 70 dB(A) tre gånger per dag
och kväll för tillståndsgiven trafik, sökt alternativ 1 och sökt alternativ 2
samt nuläge (2018).
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I figur 9 nedan redovisas de områden som berörs av maximal ljudnivå 70 dB(A) 16
gånger per dag och kväll för tillståndsgiven trafik och sökt alternativ 1 och sökt
alternativ 2 samt nuläge (2018). Det finns en marginell skillnad mellan sökt alternativ 1 och sökt alternativ 2 i en punkt öster om sjön Fysingen söder om bana 3.
Skillnaden är dold av den tillståndsgivna kurvan.

Figur 9
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Områden som berörs av maximal ljudnivå 70 dB(A) 16 gånger per dag
och kväll för tillståndsgiven trafik, sökt alternativ 1 och sökt alternativ 2
samt nuläge (2018).

MKB
2020–09–14

I tabellerna nedan redovisas antalet boende respektive lokaler som berörs av
maximal ljudnivå 70 dB(A) 3 gånger och 16 gånger per dag och kväll för olika
trafikfall och alternativ.
Tabell 6

Antal permanentboende som berörs av maximal ljudnivå 70 dB(A) 3 gånger
och 16 gånger per dag och kväll för olika trafikfall och alternativ. Siffrorna är
avrundade.

Beräknad ljudnivå
dB(A)
Max 70 3 ggr/dag
och kväll
Max 70 16 ggr/dag
och kväll

Nuläge
2018

Antal permanentboende per trafikfall
Sökt
Tillståndsgiven
trafik
Alternativ 1
Alternativ 2

3 800

7 800

7 000

7 000

2 000

2 600

2 600

2 600

Det förväntas bli färre antal boende inom kurvan för beräknad maximal ljudnivå
70 dB(A) 3 gånger per dag och kväll och ungefär lika många boende inom kurvan
för beräknad maximal ljudnivå 70 dB(A) 16 gånger per dag och kväll för de
kurvade alternativen jämfört med tillståndsgiven trafik.
Det förväntas inte bli någon skillnad i exponering för vårdlokaler och skolor/förskolor, se tabellen nedan.
Tabell 7

Antal vårdlokaler och skolor/förskolor som berörs av maximal ljudnivå
70 dB(A) 3 gånger och 16 gånger per dag och kväll för olika trafikfall och
alternativ.

Beräknad ljudnivå
dB(A)
Vårdlokaler
Max 70 3 ggr/dag och
kväll
Max 70 16 ggr/dag
och kväll
Skolor/förskolor
Max 70 3 ggr/dag och
kväll
Max 70 16 ggr/dag
och kväll

Antal vårdlokaler och skolor/förskolor per trafikfall
Sökt
Tillståndsgiven trafik
Alternativ 1
Alternativ 2

Nuläge
2018
1

4

4

4

0

0

0

0

4

8

8

8

3

3

3

3
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Maximal ljudnivå nattetid
I figur 10 nedan redovisas de områden som berörs av maximal ljudnivå 70 dB(A) 3
gånger per natt för tillståndsgiven trafik, sökt alternativ 1 och sökt alternativ 2
samt nuläge (2018).

Figur 10
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De områden som berörs av maximal ljudnivå 70 dB(A) 3 gånger per natt
för tillståndsgiven trafik, sökt alternativ 1 och sökt alternativ 2 samt nuläge
(2018).
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I tabellerna nedan redovisas antalet boende respektive lokaler som berörs av
maximal ljudnivå 70 dB(A) 3 gånger per natt för olika trafikfall och alternativ.
Tabell 8

Antal permanentboende som berörs av maximal ljudnivå 70 dB(A) 3 gånger
per natt för olika trafikfall och alternativ. Siffrorna är avrundade.

Beräknad
ljudnivå dB(A)
Max 70 3
ggr/natt

Tabell 9

Antal permanentboende per trafikfall
Sökt
Tillståndsgiven
trafik
Alternativ 1
Alternativ 2

Nuläge 2018
1 800

2 100

2 200

2 200

Antal vårdlokaler och skolor/förskolor som berörs av maximal ljudnivå
70 dB(A) 3 gånger per natt för olika trafikfall och alternativ.

Beräknad ljudnivå
dB(A)
Vårdlokaler
Max 70 3 ggr/natt
Skolor/förskolor
Max 70 3 ggr/natt

Antal vårdlokaler och skolor/förskolor per trafikfall
Sökt
Tillståndsgiven trafik
Alternativ 1
Alternativ 2

Nuläge
2018
0

0

0

0

4

4

4

4

Några fler boende förväntas beröras av maximal ljudnivå 70 dB(A) 3 gånger per
natt för sökt alternativ jämfört med tillståndsgiven trafik. Samtidigt minskar antalet rörelser nattetid till bana 01L, vilket medför att boende i Rosersberg berörs
av färre bullerhändelser nattetid i de sökta alternativen.
Det förväntas inte bli någon skillnad i exponering för vårdlokaler och skolor/förskolor.
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Exponering av värdefulla områden
I nedanstående figur visas värdefulla områden för natur-och kulturmiljö samt
friluftsliv tillsammans med de olika inflygningsprocedurerna.

Figur 11

Värdefulla områden och inflygningsprocedurer. Nedan redovisas fågelskyddsområden med nummer enligt figuren. Se även Störningar på fågelliv.

1. Ankarshage
och Garnsviken
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2. Fysingen

3. Angarnssjöängen

4. Översjön,
Getholmen

5. Broängarna
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Av ovanstående figur framgår det att söder om flygplatsen är i stort sett alla
naturområden utanför tätorterna värdefulla ur någon aspekt. Vid uppföljning av
flygtrafik med hjälp av radarspår framgår att i stort sett alla områden kring flygplatsen överflygs i någon mån.
Vid inflygning söderifrån till bana 01L och 01R enligt de nya procedurerna för
kurvade inflygningar, får några områden en liten ökning av den genomsnittliga
ljudnivån medan andra områden får en liten minskning av den genomsnittliga
ljudnivån, vilket är en konsekvens av att RNP AR procedurerna så långt möjligt
leds utanför bebyggelse.
Tysta områden
Så kallade tysta områden och områden med låga bullernivåer blir alltmer sällsynta.
I Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2008:6) anges ett riktvärde, FBN 40 dB(A)
utomhus för områden där tystnad är en väsentlig del av upplevelsen exempelvis i
friluftsområden.
Tysta områden enligt Regionplaneförvaltningen Stockholm (2010), redovisas i
nedanstående figur tillsammans med de nya procedurerna. Områdena har inte
uppdaterats sedan 2010.
Utöver de redovisade tysta områdena för Stockholms län, så anger Knivsta
kommun naturreservatet Lunsen som tyst område (markerat med text i figuren
nedan).
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Figur 12

Tysta områden i Stockholms län och inflygningsprocedurer enligt ny
trafikfördelning. Tysta områden är Gröna kilar med <45 dB(A) ekvivalent
ljudnivå från väg- och spårtrafik. Källa för Tysta områden är Regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010, Regionplanenämnden.

1

Hällboskogen, Torslunda

5 Järvafältet

9

Skålhamra
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Görväln

6 Törnskogen
7 Mörtsjön
8 Vallentunasjön

10
11
12
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Tidigare utpekade så kallade tysta områden ligger som ett ”pärlband” söder om
flygplatsen, vilket gör att de är svåra att undvika vid inflygning.
De områden som redovisas nedan är de områden som berörs av FBN överstigande 40 dB(A) och får en ljudnivåförändring på upp till 3 dB(A) sett till FBN.
De områden som inte får någon förändring eller ligger utanför kurvan för FBN 40
dB(A) redovisas inte. Påverkan på så kallade tysta områden bedöms i vissa fall öka
något för de sökta alternativen jämfört med den tillståndsgivna trafiken. Ljudnivån
bedöms i huvudsak ligga under FBN 45 dB(A) för samtliga områden där det skett
en förändring. Törnskogen, Mörtsjön, Vallentunasjön och Skålhamra får ökat
buller upp till 3 dB medan Järvafältet söder om bana 3 får minskat buller.
5. Järvafältet berörs av raka inflygningar till 01L och 01R. Området berörs av
omkring FBN 45 dB(A) i det tillståndsgivna trafikfallet. Järvafältet får minskat
buller vid kurvade inflygningar enligt sökt alternativ 1 och sökt alternativ 2 och får
ljudnivåer på omkring FBN 40–45 dB(A).
6. Törnskogen berörs av omkring FBN 45 dB(A) av så väl tillståndsgiven trafik som
sökt trafik och större delen av området har och får ljudnivåer under FBN
45 dB(A). Området får något ökat buller med sökt alternativ 1.
7. Mörtsjön berörs av omkring FBN 40 dB(A) i det tillståndsgivna trafikfallet.
Området får ökat buller med sökt alternativ 1 och sökt alternativ 2 och berörs
därmed av FBN 40–45 dB(A). Alternativen berör olika delar av området. Sökt
alternativ 1 går över de västra delarna, Rösjöskogens naturreservat, medan sökt
alternativ 2 i större omfattning berör Mörtsjön och Käringsjön med omnejd.
8. Vallentunasjön berörs av omkring FBN 40 dB(A) i det tillståndsgivna trafikfallet.
Området får ökat buller i de västra delarna med sökt alternativ 2 och berörs
därmed av FBN 40–45 dB(A).
9. Skålhamra (litet område sydost om golfbanan) berörs av FBN omkring 40 dB(A) i det
tillståndsgivna trafikfallet. En marginell ökning förväntas för sökt alternativ 2,
vilket gör att området förväntas beröras av ljudnivåer något över FBN 40 dB(A)
för alternativ 2.
Störningar på fågelliv
I närheten av flygplatser har negativ påverkan konstaterats på fåglar. I Naturvårdsverkets rapport Effekter av störningar på fåglar, rapport 5351, april 2004, finns en
genomgång av kunskapsläget. Det är i första hand bullret som stör men även synintryck har visat sig påverka fåglarna. Flygplatser kan samtidigt ha en positiv påverkan på fågellivet genom att det finns färre andra störningsfaktorer och flygplatsers stora öppna fält lockar även till sig vissa arter. Fåglar reagerar olika på
olika typer av luftfartyg. Helikoptrar stör generellt mer än flygplan och luftfartyg
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på lägre höjd eller med högre bullernivå stör mer. Bullret kan leda till att området
undviks av fåglar och effekterna kan sprida sig långt från källan. Det är främst
ljudbangar från överljudsflygplan, flygplan på låg höjd och hastigt uppdykande
flygplan eller helikoptrar som påverkar mest.
Påverkan på Natura 2000-områden enligt fågeldirektivet och fågelskyddsområden
Natura 2000-områden enligt fågeldirektivet och fågelskyddsområden bedöms vara
de områden som är viktigast att ta hänsyn till vad gäller störningar på fågellivet.
Områdena (numrerade 1–5) visas i figur 11 ovan.
Ansökan om ändringstillstånd omfattar endast flygplan (fixed wing) och inte
helikoptrar. Ansökan omfattar endast civila flygplan som inte orsakar några
ljudbangar.
Påverkan på områden särskilt värdefulla för fågellivet bedöms sammantaget bli
ungefär likvärdig för de sökta alternativen jämfört med den tillståndsgivna
trafiken.
Nedan redovisas översiktligt om och hur Natura 2000-områden enligt fågeldirektivet och fågelskyddsområden påverkas av flygbullernivåer (områden
numrerade i figur 11 ovan). De områden som redovisas nedan är de områden som
berörs av FBN överstigande 40 dB(A) och får en ljudnivåförändring på upp till
3 dB(A) sett till FBN. De områden som inte får någon förändring eller som
bedöms beröras av lägre ljudnivåer än FBN 40 dB(A) redovisas inte.
2. Fysingen
Området är ett fågelskyddsområde i Sigtuna kommun och är en del av naturreservatet Fysingen. Området ligger i nordvästra delen av sjön Fysingen, som
ligger rakt söder om bana 3. Ljudnivån varierar i fågelskyddsområdet, mellan cirka
FBN 53–55 dB(A) för tillståndsgiven trafik. Sökta alternativ medför att ljudnivån i
områdets östra del där FBN uppgår till cirka 55 dB(A) för tillståndsgiven trafik
ökar med cirka 1 dB. Sökt alternativ 1 och sökt alternativ 2 orsakar samma
förändring i området.
4. Översjön, Getholmen
Området är ett fågelskyddsområde i Järfälla och Sollentuna kommuner, och är en
del av naturreservaten Molnsättra, Västra Järvafältet och Östra Järvafältet.
Översjön berörs främst av de raka inflygningarna till 01L. Området avlastas, se
bedömningen för Järvafältet ovan under Tysta områden.
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5. Broängarna
Området är ett fågelskyddsområde i Upplands Bro kommun och är en del av
naturreservatet Broängarna. Den tillståndsgivna trafiken bedöms orsaka ljudnivåer
understigande FBN 40 dB(A). Med de sökta alternativen bedöms ljudnivån öka till
omkring FBN 40 dB(A).
Påverkan på fåglar inom flygplatsområdet
Inom flygplatsens område har 10 skyddsvärda fågelarter (enligt EU:s fågeldirektiv)
identifierats, det är bivråk, kornknarr, nattskärra, ortolansparv, spillkråka,
sångsvan, tjäder, trana, trädlärka och törnskata.11 Av dessa bedöms rovfågeln
bivråk och sjöfågeln sångsvan vara de mest störningskänsliga. De nya
procedurerna bedöms inte innebära någon skillnad i påverkan på fåglar inom
flygplatsområdet jämfört med nuvarande raka inflygningar eftersom förändringarna sker på hög höjd och utanför flygplatsområdet.

Påverkan på planer för bebyggelse
Vid planering av nya områden för bostäder, vårdlokaler samt skolor/förskolor har
kommunerna att förhålla sig till riksintresset för Stockholm-Arlanda flygplats
enligt miljöbalken 3 kap 8 § samt till förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216). Av 3 kap 8 § framgår att riksintresset innebär att
flygplatsen skall skyddas från åtgärder som påtagligt kan hindra eller försvåra
verksamhetens bedrivande och/eller utveckling.
Riksintresseområdet för en flygplats utgörs av mark som direkt används eller kan
komma att användas för luftfartens behov, det vill säga flygplatsområdet. Flygplatsens sammantagna influensområde är den yta utanför riksintresseområdet
inom vilken bebyggelse eller anläggning påtagligt kan skada riksintresset.
Förväntad ändring av influensområdet för buller
Inom kort förväntas influensområdet för buller revideras av Trafikverket.
Influensområdet förväntas uppdateras och bland annat anpassas till de kurvade
procedurerna.
Bedömning av påverkan på planer för bebyggelse
Kommunala planer för ny bebyggelse kan påverkas i de fall det finns planer inom
områden som inte ingår i nuvarande influensområde men i en kommande utökning av influensområdet på grund av den sökta trafiken. Bedömningen av hur
olika kommuners planer för ny bebyggelse påverkas av den sökta trafiken avses
göras när Trafikverket publicerat ett aktuellt influensområde.

11

Naturinventering Stockholm Arlanda Airport, 2010, Ekologigruppen AB.
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Nya områden med ljudnivåer över riktvärdena12 (sökta alternativen jämfört med
tillståndsgiven trafik), bedöms inte beröra några planer på ny bebyggelse (bostäder
och skola/vård) enligt kommunernas gällande översiktsplaner.

Åtgärder för att minska flygbullerexponering
Ett av huvudsyftena med de sökta alternativen med kurvade inflygningar är att
minska andelen raka inflygningar till bana 01R över tätorten Upplands Väsby, som
är förhållandevis tättbefolkat och istället flyga över glesbefolkade områden vid
inflygning för landning på bana 3 söderifrån. De RNP AR-procedurer som
Swedavia har utvecklat är placerade för att så få boende som möjligt ska överflygas, även när ljudnivåerna understiger samhällets riktvärden. Att helt undvika
överflygning av tätorter och bostäder är inte möjligt eftersom flygplatsen ligger i
ett storstadsområde. RNP AR-procedurerna måste ha en ändamålsenlig konstruktion och fungera med flygtrafikens normala ankomstflöde.
De kurvade inflygningarna innebär kortare flygvägar vilket sparar bränsle och
minskar utsläppen till luft av bland annat koldioxid jämfört med raka inflygningar.

Behov av bullerskyddsåtgärder
Behovet av bullerskyddsåtgärder styrs av villkor enligt gällande tillstånd. Varje år
görs en uppföljning av utfallet som ligger till grund för planering av bullerskyddsåtgärder. Bullerskyddsåtgärder planeras att utföras enligt samma rutiner för
de sökta alternativen som för den tillståndsgivna trafiken.

Bedömning
Flygbullerexponering av boende
De sökta alternativen med kurvade inflygningar berör nya områden med flygbuller
samtidigt som flygbullret enligt den tillståndsgivna trafiken minskar i vissa
områden i relation till hur mycket de nya procedurerna används.
Färre antal boende beräknas exponeras för flygbullernivåer över FBN 55 dB(A)
för de sökta alternativen jämfört med den tillståndsgivna trafiken. Skillnaden
mellan sökt alternativ 1 och sökt alternativ 2 är liten. De flesta boende som berörs
av ljudnivåer överskridande FBN 55 dB(A) får en oförändrad ljudnivå (inom +/3 dB) med de sökta alternativen jämfört med den tillståndsgivna trafiken. Det
beräknas därmed inte uppstå någon betydande ljudnivåskillnad för de boende som
exponeras för ljudnivåer över FBN 55 dB(A).

FBN 55 dB(A), maximal ljudnivå 3 och 16 gånger per dag och kväll samt maximal ljudnivå 3
gånger per natt.
12
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Sedan beräkningen gjordes för gällande tillstånd (2010) har befolkningen inom de
områden som berörs av FBN 55 dB(A) för den sökta- och den tillståndsgivna
trafiken ökat något.
Det förväntas bli färre antal boende som berörs av beräknad maximal ljudnivå 70 dB(A) 3 gånger per dag och kväll. Antalet exponerade för maximal
ljudnivå 70 dB(A) 16 gånger dag och kväll eller 3 gånger per natt beräknas öka
marginellt. Detta förklaras framför allt av att kurvorna utbreder sig över nya
glesbebyggda områden.
Sammanfattningsvis är skillnaderna i antalet boende som exponeras för de olika
maximalljudnivåerna och trafikfallen små och det totala antalet exponerade kan
anses likvärdiga.
Flygbullerexponering av skolor/förskolor och vårdlokaler
Skillnaden i flygbullerexponering för vårdlokaler och skolor/förskolor blir mycket
liten. För vårdlokaler blir det ingen skillnad och för skolor/förskolor berörs fem
lokaler istället för sex skolor/förskolor av FBN 55 dB(A) för de sökta alternativen
jämfört med tillståndsgiven trafik. För maximal ljudnivå 70 dB(A) förväntas det
inte bli någon skillnad i antalet exponerade för vårdlokaler och skolor/förskolor.
Antalet mycket flygbullerstörda
Antalet mycket flygbullerstörda boende beräknas bli färre med de sökta
alternativen jämfört med den tillståndsgivna trafiken. Skillnaden mellan sökt
alternativ 1 och sökt alternativ 2 är liten.
Minskningen i antalet flygbullerstörda för de sökta alternativen förklaras
framförallt av den minskade ljudnivån som uppstår i förlängningen av bana 3 då
kurvade inflygningar tillämpas. Sökt alternativ 2 omfattar något färre mycket
flygbullerstörda än sökt alternativ 1 vilket bland annat förklaras av att den
alternativa dragningen av proceduren går längre från tätbefolkade områden i
Fresta.
Påverkan på så kallade tysta områden
Några utpekade så kallade tysta områden (Törnskogen, Mörtsjön, Vallentunasjön
och Skålhamra) bedöms får ökad flygbullernivå på upp till FBN 3 dB(A) medan
Järvafältet söder om Bana 3 får minskad flygbullernivå. Påverkan på så kallade
tysta områden bedöms sammantaget öka något för de sökta alternativen jämfört
med den tillståndsgivna trafiken. Ljudnivån bedöms ligga under FBN 45 dB(A)
för samtliga områden där det skett en förändring. Förändringen är en konsekvens
av att RNP AR procedurerna så långt möjligt leds utanför bebyggelse.
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Påverkan på planer för bebyggelse
Bedömningen av hur olika kommuners planer för ny bebyggelse påverkas av den
sökta trafiken avses göras när Trafikverket publicerat ett reviderat influensområde.
Nya områden med ljudnivåer över riktvärdena (sökta alternativen jämfört med
tillståndsgiven trafik), bedöms inte beröra några planer på ny bebyggelse (bostäder
och skola/vård) enligt kommunernas gällande översiktsplaner.
Påverkan på värdefulla områden för fåglar
Påverkan på områden särskilt värdefulla för fågellivet bedöms sammantaget bli
ungefär likvärdig för de sökta alternativen jämfört med den tillståndsgivna
trafiken.
Samlad bedömning
De sökta alternativen är ett komplement till befintligt gällande tillstånd och den
samlade bedömningen för de sökta alternativen ska därför ses som ett komplement till tidigare bedömning i MKB:n inför ansökan om nu gällande tillstånd.
De sökta alternativen med kurvade inflygningar bedöms beröra nya områden men
samtidigt avlastas tätorten Upplands Väsby söder om bana 3 och i viss mån även
Rosersberg söder om bana 1. De kurvade inflygningarna leder därmed till att
något färre boende exponeras för flygbullernivåer över FBN 55 dB(A) för de
sökta alternativen jämfört med den tillståndsgivna trafiken och de flesta boende
inom kurvan för FBN 55 dB(A) får en oförändrad ljudnivå. Skillnaden mellan
sökt alternativ 1 och sökt alternativ 2 är liten. Sedan beräkningen gjordes för
gällande tillstånd (2010) har befolkningen inom de områden som berörs av FBN
55 dB(A) för de sökta alternativen och inom de områden som berörs av den
tillståndsgivna trafiken ökat något. För områden med flygbullernivåer under riktvärdet har ökningen av befolkningen varit större mellan 2010 och 2018 jämfört
med områden med flygbullernivåer över riktvärdet. Som en följd av den minskade
exponeringen beräknas även antalet mycket flygbullerstörda minska med de sökta
alternativen jämfört med den tillståndsgivna trafiken. Förändringen av antalet
flygbullerstörda uppkommer framförallt i områden där ljudnivån ligger under
riktvärdena och inom dessa områden saknar Swedavia rådighet i samband med
planläggning för bostäder och bygglovgivning. Det förväntas bli färre antal
boende inom maximal ljudnivå 70 dB(A) 3 gånger per dag och kväll och ungefär
lika många inom maximal ljudnivå 70 dB(A) 16 gånger per dag och kväll för de
sökta alternativen jämfört med tillståndsgiven trafik. Några fler boende förväntas
beröras av maximal ljudnivå 70 dB(A) 3 gånger per natt för de sökta alternativen
jämfört med tillståndsgiven trafik. Sammanfattningsvis är skillnaderna i antalet
boende som exponeras för de olika maximalljudnivåerna och trafikfallen små och
det totala antalet exponerade kan anses likvärdiga.
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Skillnaden i exponering för vårdlokaler och skolor/förskolor blir mycket liten. För
skolor/förskolor berörs fem lokaler istället för sex skolor/förskolor av FBN
55 dB(A) för de sökta alternativen jämfört med tillståndsgiven trafik.
Påverkan på så kallade tysta områden bedöms sammantaget öka något för de
sökta alternativen jämfört med den tillståndsgivna trafiken. Ljudnivån bedöms i
huvudsak ligga under FBN 45 dB(A) för samtliga områden där det skett en
förändring. Påverkan på områden särskilt värdefulla för fågellivet bedöms
sammantaget bli ungefär likvärdig för de sökta alternativen jämfört med den
tillståndsgivna trafiken.
Bedömningen av hur olika kommuners planer för ny bebyggelse påverkas av den
sökta trafiken avses göras när Trafikverket publicerat ett reviderat influensområde.
Nya områden med ljudnivåer över riktvärdena (sökta alternativen jämfört med
tillståndsgiven trafik), bedöms inte beröra några planer på ny bebyggelse (bostäder
och skola/vård) enligt kommunernas gällande översiktsplaner.
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3.

Luftutsläpp
Allmänt

Flygverksamheten ger upphov till luftutsläpp av olika ämnen med varierande
miljö- och hälsopåverkan. Viktigast ur miljö- och hälsosynpunkt bedöms vara
utsläpp av koldioxid med fossilt ursprung, kväveoxider, flyktiga organiska ämnen
samt partiklar. Förutom koldioxid, bidrar dessa ämnen främst till lokala och
regionala effekter. Koldioxid med fossilt ursprung påverkar klimatet oavsett var
det släpps ut. Klimatförändringar till följd av ökade utsläpp av växthusgaser är ett
av dagens största globala miljöproblem.

Bedömningsgrunder
Miljökvalitetsmål
De miljökvalitetsmål som är relevanta vid bedömning av miljöpåverkan till följd
av utsläpp till luft är Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning och
Ingen övergödning.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft13 syftar till att skydda människors hälsa
och miljön. För flygverksamheten bedöms framför allt miljökvalitetsnormerna för
kvävedioxid, partiklar PM10 och PM2,5 och bensen vara av intresse.
Miljökvalitetsnormerna för den tillståndsgivna trafiken bedöms enligt tidigare
beräkningar och mätningar inte överskridas och den sökta ändringen medför
ingen annan bedömning. Antalet flygrörelser förändras inte med den sökta
ändringen.
Flygbranschens globala klimatmål
Flygbranschen har som enda bransch enats om långsiktiga globala klimatmål, till
exempel finns ett mål att flygets fossila koldioxidutsläpp ska halveras från 2005 till
2050.

Bedömning
De sökta alternativen innebär ingen mätbar förändring av utsläppen till luft (enligt
schablonberäkningar) inom LTO-cykeln14 jämfört med den tillståndsgivna
trafiken. Längre ifrån flygplatsen innebär de kurvade inflygningarna kortare
flygvägar vilket medför mindre bränsleförbrukning och därmed även en
minskning av utsläpp till luft. Mindre bränsleförbrukning och utsläpp till luft av
Luftkvalitetsförordningen 2010:477
En LTO-cykel (Landing and Take Off cycle) omfattar flygtrafik upp till en höjd av 3 000 fot (ca 900
meter), d.v.s. inflygning från 3 000 fot, landning, taxning till gate, tomgångskörning, taxning från
gate, start och stigning upp till 3 000 fot.

13

14
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bland annat koldioxid är positivt för miljön. Bränslebesparingen och de minskade
utsläppen av koldioxid redovisas i den Tekniska beskrivningen.

Kalmar den 14 september 2020
Vatten och Samhällsteknik AB

Catarina Lund
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INLEDNING
Denna rapport utgör en bilaga och redovisar flygbullberäkningar och analyser av
antal boende, antal mycket flygbullerstörda och berörda vård- och skollokaler för
ansökan om ändringstillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Totalt fyra olika
trafikfall har beräknats enligt följande:





Nuläge: Utfall år 2018, en trafikvolym på 243 527 rörelser.
Tillståndsgiven trafik: Trafikvolym om cirka 350 000 rörelser enligt
gällande tillstånd. För beräkning av detta trafikfall ingår inga kurvade
inflygningar.
Sökt alternativ 1: Alternativ med en andel kurvade inflygningar till
banorna 01R, 01L och 19R. Total trafikvolym cirka 350 000 rörelser.
Sökt alternativ 2: Alternativ med en andel kurvade inflygningar till
banorna 01R, 01L och 19R. Total trafikvolym cirka 350 000 rörelser. Det
som skiljer detta alternativ från Sökt alternativ 1 är att en av de kurvade
procedurerna till bana 01R söderifrån, RNP AR 01R Y har en alternativ
dragning som ligger längre österut i syfte att skapa ett större avstånd till
delar av Upplands Väsby tätort, se Teknisk beskrivning.

Hur alternativen bearbetats för beräkning framgår av kapitel 2.1, Förprocessering.
För samtliga trafikfall beräknas FBN 55 dB(A) och maximal ljudnivå 70 dB(A).
Maximal ljudnivå 70 dB(A) som förekommer 3 och 16 gånger per dag och kväll,
samt 3 gånger per natt redovisas.
Dessutom redovisas två bullerkonturer som är en geografisk ytterkontur av dels
Tillståndsgiven trafik och Sökt alternativ 1, dels Tillståndsgiven trafik och Sökt
alternativ 2.
Förutom trafikfallen beräknas och redovisas dessutom konturer för beräknad
maximal ljudnivå 70 dB(A) för två vanligt förekommande flygplan under en
inflygning till bana 01R för proceduren RNP Y RWY01R (AR).
Resultat redovisas som bullerkonturer på kartor för FBN 55 dB(A) och de olika
maximala ljudnivåerna, samt tabeller med antal boende, antal mycket
flygbullerstörda och antal berörda vård- och skollokaler. Resultatet ligger till
grund för miljökonsekvensbeskrivningen.
2

METOD
Beräkningsmetodiken för samtliga trafikfall följer ECAC Document 29 som
ligger till grund för det kvalitetssäkringsdokument1 som gäller för
1

Dokumentet finns i september 2020 på Transportstyrelsens hemsida URL:
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/miljo/kvalitetssakringsdokument_fly
gbuller.pdf

Sida

Dokumenttyp

Datum

Ver.rev

Dokumentnummer

RAPPORT

2020-09-10

01.00

SWED-263684285-463

5(19)

Ärendenummer

Sekretess

Godkänd

Therese Forsström
Flygplats

Upprättad av

Stockholm Arlanda Airport

Flygakustik

SDA 2020-00616
Referens

flygbullerberäkningar i Sverige. Beräkningsmetodiken är uppdelad i tre steg:
förprocessering, beräkningsmodell och efterprocessering enligt nedan. Därefter
analyseras resultatet.
2.1

Förprocessering
Trafikfallen för bullerberäkning har förprocesserats i ett kalkylblad och innehåller
uppgifter om Flygplanstyp, Operationstyp, Flygprofil, Stage Length, Bana,
Flygväg, Antal Dag-, Kvälls-, och Nattrörelser.
Tillståndsgiven trafik är det trafikfall som redovisades i ansökan som lämnades in
år 2011 och som där redovisades som sökt alternativ (1a), se bilaga 5 i MKB till
ansökan om nytt miljötillstånd, inlämnad till mark- och miljödomstolen vid Nacka
tingsrätt 2011-04-29. Tillståndsgiven trafik utgör utgångspunkten för framtagande
av de sökta trafikfallen Sökt alternativ 1 och Sökt alternativ 2. Trafikfall för
Nuläge har tagits fram baserat på utfall år 2018.
I Tabell 1 nedan redovisas antal rörelser fördelat per landning eller start och bana
som tillämpats för beräkning av respektive trafikfall.
Tabell 1 Antal rörelser per bana ingående i bullerberäkning av de olika trafikfallen

Landning/Start
Landning

Bana
01L
01R
08
19L
19R
26

Landning Summa
Start
01L
01R
08
19L
19R
26
Start Summa
Totalsumma

Tillståndsgiven
Sökt
Sökt
trafik
alternativ 1 alternativ 2
28 232
26 282
26 282
36 889
39 389
39 389
576
576
576
50 113
50 113
50 113
30 397
30 397
30 397
27 924
27 374
27 374
174 132
174 132
174 132
41 924
41 924
41 924
16 166
16 166
16 166
20 858
20 858
20 858
22 755
22 755
22 755
72 809
72 809
72 809
528
528
528
175 040
175 040
175 040
349 172
349 172
349 172

Nuläge
13 703
30 171
379
36 838
8 351
32 294
121 735
26 744
1 272
22 885
20 002
50 750
138
121 791
243 527
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Trafikfallet för bullerberäkning av den tillståndsgivna trafiken är indelat i ett
begränsat antal flygplansgrupper som representerar hela flygplansflottan.
Fördelningen av flygrörelser per flygplansgrupp och dess fördelning över dygnet
är desamma för de sökta alternativen som för Tillståndsgiven trafik. De två sökta
alternativen omfattar de kurvade inflygningsvägarna och fördelningen av trafik på
dessa. Beräkningen av de kurvade inflygningarna i trafikfallen för de sökta
alternativen baseras på två flygplansgrupper som i bullerberäkningen
representeras av Boeing 737-800 och Airbus A330-301.
Raka inflygningar har i de sökta alternativen 1 och 2 minskats med motsvarande
trafikvolym som de tillkommande kurvade inflygningarna så att det alltid är totalt
cirka 350 000 rörelser i sökta alternativ.
Trafikfallet tillståndsgiven trafik omfattar inga raka inflygningar till 01R nattetid.
För de sökta alternativen har trafik nattetid därför flyttats från andra banor (bana
26 och bana 01L) för att ersättas med kurvade inflygningar till 01R. Det är därför
en viss skillnad mellan antal rörelser till de olika banorna i Tillståndsgiven trafik
och de båda sökta alternativen i Tabell 1. Totalt är det dock lika många rörelser
nattetid i de Sökta trafikfallen och Tillståndsgiven trafik.
Flygvägarna är samma som i gällande tillstånd och det tillkommer nya
konstruerade flygvägar för de två sökta alternativen enligt Tabell 2, se Teknisk
beskrivning.
Tabell 2 Antal kurvade inflygningar per bana och flygväg för beräkning av de sökta alternativen

Bana/flygväg
01L
RNP y RWY 01L (AR)
01R
RNP X RWY01R (AR)
RNP Z RWY01R (AR)
Y2
RNP Y RWY01R (AR)
19R
RNP y RWY 19R (AR)
RNP x RWY 19R (AR)
Totalsumma

Sökt alternativ 1
Dag och
Summa
kväll
Natt
dygn
2 108 1 000
3 108
2 108 1 000
3 108
17 000 2 500 19 500
5 000
750
5 750
7 000 1 000
8 000
5 000
750
5 750
1 625 1 300
2 925
575
460
1 035
1 050
840
1 890
20 733 4 800 25 533

Sökt alternativ 2
Dag och
Summa
kväll
Natt
dygn
2 108
1 000
3 108
2 108
1 000
3 108
17 000
2 500 19 500
5 000
750
5 750
7 000
1 000
8 000
5 000
750
5 750
1 625
1 300
2 925
575
460
1 035
1 050
840
1 890
20 733
4 800 25 533
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Swedavias flygvägsuppföljningssystem har använts för att ta fram underlag för
bullerberäkning av Nuläge, utfallet år 2018. Flygvägarna för beräkning av Nuläge
har modellerats efter statistisk fördelning med spridningsflygvägar från utfall år
2018. Underlaget avser indata i form av: flygplatsdata, bananvändning,
operationstyp (landning/start), flygvägar, destinationer, flygplanstyper och antal
rörelser per tidsenhet. Uppgifterna har jämförts med och justerats med hänsyn till
Swedavias faktureringsstatistik från utfall år 2018.
Samtliga trafikfall har beräknats med samma flygplatsmodell som vid 2010-års
tillståndsprövning, det vill säga antagande om platt mjuk mark runt flygplatsen
och rullbanorna ligger i samma inbördes höjd. Beräkningarna tar ingen hänsyn till
eventuell omgivande terränghöjdskillnader.
Endast flygbuller från in- och utflygning till/från flygplatsen inklusive landning
och start ingår i beräkningsmetoden. Buller från taxning, motorprovkörning och
liknande ingår inte.
Två typkurvor för maximal ljudnivå 70 dB(A) har beräknats för kurvad inflygning
med flygplan i gruppen Boeing 737-800, dels Boeing 737-800, dels Airbus A320271N (Airbus A320neo) på flygvägen RNP Y RWY01R (AR). Dessa typer är i
nuläget de vanligast förekommande på RNP AR. Typkurvorna visar på den
variation av bullerexponering som kan förekomma inom denna grupp av flygplan.
2.2

Bullerberäkningsmodell
Flygbullerberäkningarna har gjorts med den datoriserade beräkningsmodellen
INM 7.0d2 som är konstruerad av FAA3. INM 7.0d med dess underliggande teori
överensstämmer enligt FAA med den modellbeskrivning som redovisas i ECAC
Doc 29, 3rd Edition och ICAO Doc 99114.
ECAC Doc 29 tillämpar en internationell prestanda- och flygbullerdatabas kallad
ANP5. I databasen finns förnärvarande uppgifter för beräkning av flygbuller för
154 flygplanstyper med begränsad konfiguration av vikt/motortyp/flygprocedur/
aerodynamiska parametrar. Buller- och prestandadata för Airbus A320neo som
ingår i en av typkurvorna har hämtats från beräkningsprogrammet AEDT 3C.

2

Integrated Noise Model
Federal Aviation Administration
4
ICAO Doc 9911 – Recommended Method for Computing Noise Contours Around Airports är ett
internationellt dokument som motsvaras av ECAC Doc 29
5
Aircraft Noise and Performance innehåller beräkningsbara flygplans buller- och
prestandauppgifter som används vid flygbullerberäkning. ANP-databasen tillhandahålls och
uppdateras av EASA och finns att ladda ner efter registrering på
URL: https://www.aircraftnoisemodel.org/
3
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Efterprocessering
Beräkning av konturer för FBN 55 dB(A) och typbullerkurvor avseende maximala
ljudnivåer 70 dB(A) har gjorts direkt i INM genom rekursivt rutnät. Beräkning av
regelbunden maximal ljudnivå runt flygplatsen är gjord i ett detaljerat rutnät med
punkter om 50 m x 50 m för den tillståndsgivna trafikvolymen och de sökta
alternativen, samt i ett rutnät med punkter om 200 m x 200 m för Nuläge. Därefter
har resultatet efterprocesserats i beräkningsverktyget MatLab och GISprogramvaran QGIS för att beräkna konturen för den maximala ljudnivån 70
dB(A) som förekommer 3 och 16 gånger per dag och kväll, samt 3 gånger per
natt.
Bullerkartorna i figurerna har slutligen färdigställts i QGIS i kartprojektion
SWEREF99TM.

2.4

Analys av antal mycket flygbullerstörda
Analys av antal boende berörda av flygbuller baseras på uppgifter från SCB
gällande totalbefolkning för 2010-12-31 och 2018-12-31. Området för uppgifter
om befolkning sträcker sig en radie om 40 km från Arlanda. Uppgifterna från
SCB redovisas av sekretesskäl som en sammanställning av antal boende
sammanställda i rutnät om 100 x 100 m. Mittpunktskoordinaterna för dessa rutor
används för punktberäkning av FBN och antal boende summerades för ljudnivåer
över 55, 60 och 65 dB(A). Antal mycket flygbullerstörda beräknades med hänsyn
till de vedertagna samband som redovisats av Miedema & Oudshoorn (metaanalys
2001)6. En beräkning av ljudnivåskillnad mellan Tillståndsgiven trafik och de
sökta alternativen för de boende exponerade för FBN 55 dB(A) eller högre
utfördes. Antalet boende sammanställdes i klasser: Minskad ljudnivå, Oförändrad
ljudnivå och Ökad ljudnivå med hänsyn till en ljudnivåskillnad om 3 dB.

2.5

Analys av berörda vård- och skollokaler
Geografiska data för skolor, förskolor och kommunala vårdlokaler har erhållits
från Sigtuna och Upplands Väsby kommuner. Utöver dessa vårdlokaler har
Löwenströmska sjukhuset beaktats i sammanställningen. Dessa uppgifter
användes i GIS-verktyget för att visuellt bestämma antal berörda lokaler inom de
kurvor som beräknats för FBN och maximala ljudnivåer.

6

Annoyance from Transportation Noise: Relationships with Exposure Metrics DNL and DENL
and Their Conﬁdence Intervals
Henk M.E. Miedema and Catharina G.M. Oudshoorn
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Figur 1 - Figur 4 redovisar bullerkonturer på karta från de fyra olika trafikfall som
beräknats.
Figur 1 illustrerar FBN 55 dB(A). Figur 2 illustrerar maximal ljudnivå 70 dB(A)
som förekommer 3 gånger per dag och kväll. Figur 3 illustrerar maximal ljudnivå
70 dB(A) som förekommer 16 gånger per dag och kväll. Figur 4 illustrerar
maximal ljudnivå 70 dB(A) som förekommer 3 gånger per natt.
I samtliga figurer representeras Tillståndsgiven trafik av svart kontur, Sökt
alternativ 1 av blåstreckad kontur och Sökt alternativ 2 av rödstreckad kontur.
Nuläge representeras som lilaskuggat område.
Det blir en annan bullerutbredning för de både sökta alternativen jämför med
Tillståndsgiven trafik främst i förlängningen till inflygningen till bana 01L, 01R
och 19R. Utbredningen av Sökt alternativ 2 skiljer sig från Sökt alternativ 1
endast i förlängningen till inflygning bana 01R.

Figur 1 FBN 55 dB(A): Tillståndsgiven trafik i svart kontur (underst), Sökt alternativ 1 i blåstreckad
kontur och Sökt alternativ 2 i rödstreckad kontur (överst). Nuläge representeras av det lilaskuggade
området.
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Figur 2 Maximal ljudnivå 70 dB(A) som förekommer 3 gånger per dag och kväll: Tillståndsgiven trafik
i svart kontur (underst), Sökt alternativ 1 i blåstreckad kontur och Sökt alternativ 2 i rödstreckad
kontur (överst). Nuläge representeras av det lilaskuggade området.

Figur 3 Maximal ljudnivå 70 dB(A) som förekommer 16 gånger per dag och kväll: Tillståndsgiven
trafik i svart kontur (underst), Sökt alternativ 1 i blåstreckad kontur och Sökt alternativ 2 i
rödstreckad kontur (överst). Nuläge representeras av det lilaskuggade området.
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Figur 4 Maximal ljudnivå 70 dB(A) som förekommer 3 gånger per natt: Tillståndsgiven trafik i svart
kontur (underst), Sökt alternativ 1 i blåstreckad kontur (överst) och Sökt alternativ 2 i rödstreckad
kontur. Det tillkommer ett litet område i förlängningen till inflygningen till bana 01L och det
tillkommer ett större område i förlängningen till inflygningen till bana 01R. Nuläge representeras av
det lilaskuggade området.
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Figur 5 illustrerar två geografiska ytterkonturer: Tillståndsgiven trafik och Sökt
alternativ 1 (blåstreckad) samt Tillståndsgiven trafik och Sökt alternativ 2
(rödstreckad). Dessa trafikfall kan dock med givna förutsättningar inte infalla
samtidigt, utan kan ses som två ytterligheter med avseende på andelen kurvade
inflygningar. Dessutom förväntas det en variation över åren, som bland annat
beror på trafikvolym och bananvändning för respektive år.

Figur 5 Kartan illustrerar geografiska ytterkonturer av Tillståndsgiven trafik och Sökt alternativ 1 i
blått (överst) samt Tillståndsgiven trafik och Sökt alternativ 2 i rött (underst). Enda skillnaden blir vid
inflygning till bana 01R.
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Figur 6 illustrerar typkurvor för maximal ljudnivå 70 dB(A) vid inflygning via
RNP Y RWY01R (AR). Röd kontur representerar Boeing 737-800 och blå kontur
representerar Airbus A320neo.

Figur 6 Typkurvor för maximal ljudnivå 70 dB(A). Röd kontur: Boeing 737-800 Blå kontur: Airbus
A320neo

3.2

Antal berörda boende och antal mycket flygbullerstörda
I Tabell 3 och Tabell 4 redovisas antal boende inom FBN 55, 60 och 65 dB(A) för
de olika trafikfallen för boendedata 2010-12-31 respektive 2018-12-31. Av Tabell
4 framgår att FBN 55 dB(A) för Tillståndsgiven trafik berör ca 3 400 boende
baserat på boendedata 2018-12-31. Sökt alternativ 1 och Sökt alternativ 2 berör
lika många boende, omkring 3 100 sett till boendedata 2018-12-31 vilket är något
färre jämfört med Tillståndsgiven trafik. En jämförelse mellan Tabell 3 och Tabell
4 visar att ca 7 % fler boende finns inom FBN 55 dB(A) för Tillståndsgiven trafik
baserat på boendedata 2018-12-31 jämfört med boendedata 2010-12-31 vilket
förklaras av befolkningstillväxt. För Sökt alternativ 1 och Sökt alternativ 2 är den
skillnaden något mindre, cirka 3 %. Detta förklaras av att befolkningstillväxten
har varierat något inom kurvorna för FBN 55 dB(A). Generellt är dock denna
befolkningstillväxt under samma period mindre jämfört med den som varit för
befolkningsområdet som ingått i analysen. Befolkningsområdet för boendedata
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omfattar ett område med radie om 40 km från Arlanda och antalet boende har där
inom ökat med cirka 15% under samma period.
Tabell 3 Antal boende inom FBN, boendedata 2010-12-31

Tillståndsgiven
trafik

Sökt
alternativ 1

Sökt
alternativ 2

>=55

3151

2989

2989

>=60

818

345

345

>=65

24

20

20

Ljudnivå, FBN

Tabell 4 Antal boende inom FBN, boendedata 2018-12-31

>=55

Tillståndsgiven
trafik
3384

Sökt
alternativ 1
3073

Sökt
alternativ 2
3073

>=60

904

412

412

180

>=65

28

25

25

3

Ljudnivå, FBN

Nuläge
1808

I Figur 7 redovisas antal boende inom FBN 55 dB(A) för något av de tre
trafikfallen i klasser beroende på ljudnivåskillnad mellan de sökta alternativen och
Tillståndsgiven trafik. Av figuren framgår det att majoriteten av boende inom
FBN 55 dB(A) får en oförändrad ljudnivå (inom +/- 3 dB) beroende på sökt
alternativ 1 eller 2 jämfört Tillståndsgiven trafik. En liten andel boende får en
minskad ljudnivå om <-3 dB för sökt alternativ 1 eller 2 jämfört med
Tillståndsgiven trafik. Sökt alternativ 1 och 2 är likvärdiga avseende
ljudnivåskillnad inom FBN 55 dB(A).

FBN 55 dB(A) eller högre
3500
Antal boende

3000
2500
2000
1500

Alternativ 1

1000

Alternativ 2

500
0
Minskad ljudnivå, <- Oförändrad ljudnivå, Ökad ljudnivå, >=3
3 dB
Inom +/- 3 dB
dB
Figur 7 Antal boende beroende på ljudnivåskillnad för Sökt alternativ 1 och Sökt alternativ 2 jämfört
med Tillståndsgiven trafik, boendedata 2018-12-31
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I Figur 8 redovisas antal boende inom kurvorna för beräknade maximal ljudnivåer
70 dB(A). Maximal ljudnivå 70 dB(A) 3 gånger per dag och kväll berör något fler
jämfört med 16 gånger per dag och kväll vilket förklaras av bullerkurvornas
utbredning. De sökta alternativen berör färre boende sett till maximal ljudnivå 70
dB(A) 3 gånger per dag och kväll men något fler sett till Maximal ljudnivå 70
dB(A) 16 gånger per dag och kväll (+1%) eller 3 gånger natt (+4%), se Figur 3
och Figur 4.
Att något fler boende berörs av de sökta alternativen vid högre frekvenser beror på
att bullerkurvorna för dessa mått utbreder sig över nya glesbebyggda områden
medan de raka inflygningarna fortfarande är tillräckligt många för att ge ett
likvärdigt avtryck i banans förlängning, över tätbefolkade områden, som för det
tillståndsgivna alternativet. Skillnaden som uppstår i antal boenden inom kurvan
för beräknad maximal ljudnivå 70 dB(A) 3 gånger per dag och kväll mellan
Tillståndsgiven trafik och de sökta alternativen beror i huvudsak på hur
bullerkurvorna faller ut i beräkningen över tätbebyggda områden i Upplands
Väsby. Bullerkurvorna för Tillståndsgiven trafik och de sökta alternativen kan
anses ha en geografisk likvärdig utbredning, men den lilla skillnaden som ändå
finns medför att enstaka boendedatapunkter med förhållandevis många boende
faller inom eller utom konturen. Sammanfattningsvis är skillnaderna i antalet
boende som exponeras för de olika maximalljudnivåerna och trafikfallen små och
det totala antalet exponerade kan anses vara likvärdiga med hänsyn till
noggrannheten i analysens indata.
9 000
8 000
Antal boende

7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Maximal ljudnivå 70 dB(A) 3
ggr / dag och kväll
Maximal ljudnivå 70 dB(A) 16
ggr / dag och kväll
Maximal ljudnivå 70 dB(A) 3
ggr / natt

Figur 8 Antal boende inom maximala ljudnivåer, boendedata 2018-12-31

I Figur 9 redovisas resultatet av beräkningen av antal mycket flygbullerstörda. Av
figuren framgår det att 4 638 boende beräknas vara mycket flygbullerstörda sett
till Tillståndsgiven trafik medan motsvarande uppgår till 3 525 och 3 399 för Sökt
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alternativ 1 respektive Sökt alternativ 2. Minskningen i antalet flygbullerstörda för
de sökta alternativen förklaras framförallt av den minskade ljudnivån som uppstår
i förlängningen av bana 3 då kurvade inflygningar tillämpas. Sökt alternativ 2
omfattar något färre mycket flygbullerstörda än alternativ 1 vilket bland annat
förklaras av att den alternativa dragningen av proceduren går längre ifrån
tätbefolkade områden i Fresta.

Antal mycket flygbullerstörda

Antal mycket flygbullerstörda
5 000
4 638

4 000

3 525

3 399

Sökt alternativ 1

Sökt alternativ 2

3 000
2 500

2 000
1 000
0

Nuläge

Tillståndsgiven
trafik

Figur 9 Antal mycket flygbullerstörda, boendedata 2018-12-31

I Figur 10 redovisas antal mycket flygbullerstörda för de olika alternativen
beroende på ljudnivå högre eller lägre än riktvärdet, FBN 55 dB(A). Av figuren
framgår det att de allra flesta antalet flygbullerstörda beräknas förekomma i
områden med ljudnivåer understigande riktvärdet, FBN 55.
Antal mycket flygbullerstörda

5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500

FBN<55dBA

1 000

FBN>=55dBA

500
2018-12-31

2010-12-31

2018-12-31

2010-12-31

2018-12-31

2010-12-31

2018-12-31

0

Nuläge Tillståndsgiven Sökt alternativ 1 Sökt alternativ 2
trafik
Figur 10 Antal mycket flygbullerstörda
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Antal berörda vård- och skollokaler
I Tabell 5 och Tabell 6 redovisas antal berörda vård- och undervisningslokaler för
de beräknade måtten. Av tabellerna framgår att lika många vård- och
undervisningslokaler ligger inom riktvärdena för Tillståndsgiven trafik, Sökt
alternativ 1 och Sökt alternativ 2.
Tabell 5 Antal berörda vård- och undervisningslokaler inom FBN 55 dB(A), redovisade i steg om 5 dB

FBN

Ljudnivå FBN
Typ av lokal
(5 dB-steg)
Undervisningslokaler 55 - 59,9
60 - 64,9
Totalsumma

Sökt
Sökt
Tillståndsgiven
Nuläge
trafik
alternativ 1 alternativ 2
2
2
3
3
1
2
1
1
3
4
4
4

Tabell 6 Antal berörda vård- och undervisningslokaler inom FBN 55 dB(A) och Maximal ljudnivå 70
dB(A)

Antal av Byggnad,
benämning
Mått

Typ av lokal
UndervisningsFBN 55 dB(A)
lokaler
Max. 70 dB(A)
Undervisnings3 ggr dag och kväll lokaler
Vårdlokaler
Max. 70 dB(A)
Undervisnings16 ggr dag och kväll lokaler
Max. 70 dB(A)
Undervisnings3 ggr natt
lokaler
Totalsumma

Trafikfall
Sökt
Tillståndsgiven
Nuläge
trafik
alternativ 1

Sökt
alternativ 2

3

4

4

4

4
1

8
4

8
4

8
4

3

3

3

3

4
15

4
23

4
23

4
23
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SLUTSATS
Denna rapporten redogör för de bullerberäkningar och analyser av berörda
byggnader och boende som genomförts i ansökan om tillståndsändring för
Stockholm Arlanda Airport. Fyra olika trafikfall har beräknats. Nuläge,
Tillståndsgiven trafik och två sökta alternativ med kurvade inflygningar. De sökta
alternativen baseras på tillståndsgiven trafik, men med en andel kurvade
inflygningar. De två sökta alternativen skiljer sig åt avseende dragningen av
kurvad inflygning till bana 01R söderifrån där dragningen i alternativ 2 är förlagd
något längre österut innan passage av Upplands Väsby tätort.
Sammanfattningsvis medför de sökta alternativen något färre antal boende som
utsätts för FBN 55 dB(A) eller högre. Antalet mycket flygbullerstörda har skattats
med hjälp av vedertagna samband mellan och störning som också påvisar en
minskning av antalet mycket flygbullerstörda. Det ska i sammanhanget poängteras
att skattningen för antalet mycket flygbullerstörda tar även hänsyn till ljudnivåer
under riktvärdet. Sökt alternativ 2 beräknas ge ett minskat antal exponerade
boende vid ljudnivåer under riktvärdet FBN 55dB(A) jämfört med Sökt
alternativ 1. Sökt alternativ 2 beräknas därför ge en marginell minskning av
antalet mycket flygbullerstörda jämfört med Sökt alternativ 1.
Majoriteten av boende inom FBN 55 dB(A) får en oförändrad ljudnivå (inom +/3 dB) beroende på sökt alternativ 1 eller 2 jämfört Tillståndsgiven trafik. En liten
andel boende får en minskad ljudnivå om <-3 dB för sökt alternativ 1 eller 2
jämfört med Tillståndsgiven trafik. Sökt alternativ 1 och 2 är likvärdiga avseende
ljudnivåskillnad inom FBN 55 dB(A).
Det beräknas inte uppstå någon betydande ljudnivåskillnad för de boende som
exponeras för ljudnivåer över FBN 55 dB(A) med införandet av de kurvade
inflygningarna enligt alternativ 1 eller alternativ 2. Det är för få flygningar totalt i
den tillståndsgivna trafikvolymen för att de sökta alternativen som justeras från
raka till kurvade inflygningar ska ge någon betydande ljudnivåskillnad över
riktvärdena i tätbefolkade områden.
För ljudnivåer under FBN 55 dB(A) beräknas det över lag bli en minskning av
antalet exponerade boende med hänsyn till nuvarande tillgängligt befolkningsdata.
Detta visar sig genom att antalet mycket flygbullerstörda minskas något.
Antalet exponerade boende för beräknad maximal ljudnivå 70 dB(A) eller högre
varierar beroende på frekvens och tidsintervall. Sett till totala beräknade antalet
exponerade för 16 gånger överskridande av maximal ljudnivå, dag och kväll eller
3 gånger natt, ökar antalet exponerade marginellt. Detta förklaras framförallt av
att kurvorna utbreder sig över nya glesbebyggda områden.
Antalet vårdlokaler och undervisningslokaler som exponeras för riktvärdena är
oförändrad i de sökta alternativen och den tillståndsgivna trafiken.
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5.1

Flygbullerstörda
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Beräkningen av antalet mycket flygbullerstörda visar att Alternativen medför en
minskad bullerstörning och att den alternativa dragningen som beskrivs i Sökt
alternativ 2 renderar i något färre antal mycket flygbullerstörda jämfört med Sökt
alternativ 1. Den faktiska bullerstörningen som uppstår kan dock bero på fler
aspekter än vad som framgår av det samband mellan ljudnivå och störning som
har använts för beräkning av antalet mycket flygbullerstörda. Införandet av nya
procedurer kan i olika grad orsaka en förändring som kan bidra till en större
störning jämfört med den som upplevs av exempelvis en gradvis trafikökning.
Utifrån detta perspektiv kan den minskning av bullerstörning som framgår av
beräkningarna i praktiken vara mindre mellan alternativen och jämfört med den
tillståndsgivna trafiken beroende på att nya boende berörs av de kurvade
procedurerna. Det bör dock poängteras att införandet av några av procedurerna
skett gradvis med hänsyn till att de redan tillämpats i begränsad omfattning inom
ramen för villkor 17.
5.2

Befolkningsförändring
Befolkningsförändring i geografiska områden kan bero på flera aspekter. En av
aspekterna är befolkningsökning på grund av nybyggnation. Nybyggnation
utanför influensområdet med hänsyn till flygbuller ligger utom Swedavias
rådighet. Antalet boende exponerade för ljudnivåer under riktvärdet är det som i
störst omfattning förklarar totala antalet mycket flygbullerstörda. Beroende på
bostadsbyggandet kan de två sökta alternativen falla ut olika i en framtid. Sökt
alternativ 2 är något mer fördelaktigt i dagsläget, sett till antalet mycket
flygbullerstörda, jämfört med Sökt alternativ 1. Skillnaden i antal mycket
flygbullerstörda mellan de två sökta alternativen skulle i praktiken kunna komma
att förändras i framtiden. Inom influensområdet med hänsyn till flygbuller
förväntas dock befolkningsökningen till följd av nybyggnation bli begränsad och
därmed begränsas förändringen av antal mycket flygbullerstörda. Swedavia har i
princip endast rådighet över etablering av bostäder som ligger i områden där
ljudnivåerna överstiger riktvärdena som remissinstans för bygglovsärenden i
flygplatsens influensområde med hänsyn till buller. Förändring av antalet
flygbullerstörda uppkommer framförallt i områden där ljudnivån ligger under
riktvärdena.
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BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN, SAMRÅDSKRETS
Den ansökta verksamheten ska enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Samråd har därför genomförts med
Länsstyrelsen i Stockholms län (som även är tillsynsmyndighet), de enskilda som
kan antas bli särskilt berörda samt med de övriga statliga myndigheter, de
kommuner samt den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda.
Samrådet har omfattat planerade förändringar, de miljöeffekter som ändringarna
kan antas medföra samt miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) innehåll och
utformning, den sökta verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och
miljöpåverkan.

2

GENOMFÖRANDE AV SAMRÅD

2.1

Samrådsmöte den 10 maj 2019
Ett samrådsmöte hölls med berörda kommuner (representanter från Sigtuna,
Sollentuna, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Uppsala och Vallentuna kommuner
deltog vid mötet; även Håbo, Knivsta, Norrtälje och Täby kommuner var inbjudna
till mötet men deltog inte) och länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala län den
10 maj 2019 på Stockholm Arlanda Airport. Kallelse till mötet skedde genom epost den 29 april 2019, bilaga 1, tillsammans med ”Ändringstillstånd –
inflygningsprocedurer och bananvändningsmönster, samrådsunderlag” daterat den
26 april 2019 (inkluderande förslag till disposition av
miljökonsekvensbeskrivning), bilaga 2. Minnesanteckningar från mötet
upprättades, bilaga 3.

2.2

Samrådsmöte den 23 maj 2019

SW40708961/2

Ett samrådsmöte hölls med allmänheten den 23 maj 2019 på Stockholm Arlanda
Airport. Minnesanteckningar från mötet upprättades, bilaga 4. Kallelse till mötet
skedde genom annonser i Dagens Nyheter den 6 maj 2019, bilaga 5, Mitt i
Sollentuna, Mitt i Täby, Mitt i Upplands-Bro, Mitt i Upplands Väsby och Mitt i
Vallentuna den 7 maj 2019, bilaga 6, samt Uppsala Nya Tidning den 9 maj 2019,
bilaga 7, samt genom annons på flygplatsens hemsida
swedavia.se/arlanda/grannar, bilaga 8. Samrådshandlingar kunde hämtas på
hemsidan eller beställas via post från Swedavia.
2.3

Skriftligt samråd
I ovan nämnda tidningsannonser samt vid samrådsmötena uppmanades den som
så önskade att lämna skriftliga synpunkter.
Skriftliga synpunkter erhölls från Föreningen Väsbybor mot flygbuller, Monika
Smidestam, Naturvårdsverket, Upplands Väsby kommun, Boende i Upplands-Bro
(genom Örjan Lundgren) och Magnus Melin.
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FRAMFÖRDA SYNPUNKTER
Nedan följer en övergripande redogörelse för de frågor och synpunkter som
lämnats av olika samrådsparter under samrådsförfarandet. I anslutning till
synpunkterna redovisas i kursiv text om och i så fall hur dessa har beaktats i
arbetet med miljökonsekvensbeskrivning och övriga delar av tillståndsansökan. I
övrigt hänvisar Swedavia till minnesanteckningarna från mötena och inkomna
yttranden, se hänvisningar ovan.

3.1

Myndigheter och kommuner

3.1.1

Länsstyrelsen i Stockholms län (bilaga 3)
Länsstyrelsen i Stockholms län önskar en beskrivning av hur mycket bättre
bullersituationen kommer att bli i Upplands Väsby.
Det är inte möjligt att avgöra i vilken omfattning RNP AR-inflygningarna kommer
att kunna användas över tid i framtiden. För att kunna bedöma
miljökonsekvenserna av sökta ändringar jämfört med gällande tillstånd, kommer
Swedavia redovisa hur stort antal överflygningar som maximalt kommer kunna
flyttas utanför Upplands Väsby samt hur en sådan flytt påverkar tillståndsgivna
bullerkonturer.

3.1.2

Länsstyrelsen i Uppsala län (bilaga 3)
Länsstyrelsen i Uppsala län framförde att skillnaden mellan
överflygningsfrekvens idag och för sökt verksamhet samt bullerförändringen ska
framgå tydligt i MKB:n.
Swedavia kommer att redovisa hur stort antal överflygningar som maximalt
kommer flyga på respektive RNP AR-procedur samt hur de tillståndsgivna
bullerkonturerna påverkas i relation till gällande tillstånd.

3.1.3

Naturvårdsverket (bilaga 3 och bilaga 9)
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Naturvårdsverket önskar en redogörelse för Swedavias motiv för att den planerade
ändringen kan hanteras genom ett ändringstillstånd, samt vilka delar av tillståndet
som berörs.
Ansökan kommer att innehålla en redovisning av skälen till varför ändringarna
lämpligen prövas genom en ansökan om ändringstillstånd samt vilka delar av
gällande tillstånd som berörs av ändringarna, inklusive vilka villkor som berörs.
Naturvårdsverket anser att ansökan bör utgå från den utbredning tätorterna har nu.
Naturvårdsverket vill att Swedavia tydligt redogör för dels de förändringar som
skett i tätorternas utbredning i förhållande till vad som gäller enligt det nu
gällande tillståndet, dels i vilka delar bolaget menar att en ny tätortsdefinition bör
gälla samt de överväganden bolaget gjort i dessa delar.
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Swedavia anser att nya tätortsdefinitioner kan användas som underlag för de
geografiska områden som kan komma att beröras av sökta ändringar och ligga
till grund för bedömningen av sökta ändringar. I övrigt bör den tätortsdefinition
som låg till grund för bedömning av gällande tillstånd alltjämt gälla. Detta
eftersom gällande tillstånd ska fortsätta att gälla fullt ut och sökta ändringar är
tillägg till gällande tillstånd (alternativa förfaringssätt) då det i dagsläget inte är
möjligt att förutse i vilken utsträckning de kan nyttjas över tid.
Ansökan bör innehålla en redovisning av antal boende samt vård- och
undervisningslokaler som exponeras för olika ljudnivåer för följande
beräkningsfall:
 Nuläge 2018
 Fullt utnyttjat tillstånd med befintliga inflygningsprocedurer
 Fullt utnyttjat tillstånd med nya inflygningsprocedurer till bana 01R
 Fullt utnyttjat tillstånd med nya inflygningsprocedurer till banorna 19R
och 01L
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att innehålla en redovisning av antal
boende samt vård- och undervisningslokaler, men för två trafikfall som båda
omfattar alla de RNP AR-procedurer som Swedavia söker tillstånd till. Det som
skiljer de båda trafikfallen åt är att det ena baseras på befintlig Y-procedur till
bana 01R (RNP y RWY 01R (AR)) och det andra på en alternativ dragning av Yproceduren till bana 01R (Y2).
Redovisningen bör ske från 45 dBA FBN, 40 dBA Lnight och 60 dBA Lmax och
uppåt, i 5 dB intervall. Även om Lnight inte är ett mått som normalt regleras i
tillstånd för svenska flygplatser anser Naturvårdsverket att det är lämpligt att det
inkluderas i redovisningen eftersom det ger möjlighet att bedöma påverkan på
sömn.

SW40708961/2

Utifrån redovisningen av antalet berörda boende bör en beräkning av förväntad
ohälsa göras. Beräkningarna bör baseras på de dos-responssamband som
framtagits inom ramen för WHO:s guidelines för omgivningsbuller i Europa. I
första hand bör antal mycket bullerstörda, antal mycket sömnstörda och förväntat
utfall av hjärt- och kärlsjukdom redovisas för de olika alternativen.
Swedavia avser att som utgångspunkt redovisa utfall av gällande riktvärden med
stöd av trafikbullerförordningen. Bolaget kommer också att göra en bedömning
av antalet mycket störda.
Ansökan bör innehålla en redovisning av möjliga skyddsåtgärder, begränsningar
och andra försiktighetsmått för att minska bullerpåverkan för boende, vård- och
undervisningslokaler samt frilufts- och rekreationsområden och effekter av de
olika åtgärderna. Exempel på sådana åtgärder kan vara geografiska och
tidsmässiga restriktioner samt restriktioner för vissa typer av flygplan. Även andra
åtgärder bör övervägas, till exempel åtgärder på byggnader.
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Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att innehålla en bedömning av vilka
skyddsåtgärder Swedavia bedömer rimliga att vidta.
Ansökan bör innehålla en redovisning av beräknade utsläpp till luft inom LTOcykeln avseende koldioxid, kvävedioxider och VOC.
Teknisk beskrivning kommer att innehålla en redovisning av minskade utsläpp av
koldioxid. De sökta ändringarna ger en viss bränslebesparing och därmed
minskning av koldioxidutsläpp inom LTO-cykeln. Detta tack vare att RNP ARprocedurerna ger en mer bränsleeffektiv vertikal flygbana än traditionell ILSinflygning. Denna bränslebesparing fångas dock inte upp av den beräkningsmetod
för LTO-utsläpp som ligger till grund för Arlandas miljötillstånd och kommer
därför inte att redovisas.
I miljökonsekvensbeskrivningen bör förväntade utsläppsminskningar utanför
LTO-cykeln redovisas, uppdelat på planerade förändringar för inflygning till bana
01R och för inflygning till bana 19R och 01L.
Enligt praxis redovisas inte utsläpp till luft utanför LTO-cykeln i miljöprövningar
och ingår därför inte som underlag i den MKB som låg till grund för gällande
tillstånd. En tillämpning av varje enskild RNP AR-inflygning i Swedavias ansökan
innebär dock mycket riktigt en bränslebesparing och därmed en minskning av
utsläpp till luft utanför LTO-cykeln. Dessa utsläpp till luft avses endast omnämnas
översiktligt i kommande ansökan. Bränslebesparingar utgör däremot ett viktigt
incitament för flygbolagen att ansöka om och upprätthålla tillstånd att flyga
RNP AR, vilket är en förutsättning för att kunna öka den andel av flygplansflottan
som kan undvika överflygning av Upplands Väsby tätort i enlighet med villkor 10.
Bränslebesparingar kommer att redovisas i teknisk beskrivning.
3.1.4

Sigtuna kommun (bilaga 3)
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Sigtuna kommun uppgav att det inte får ske någon överflyttning av trafiken till
bana 01L som drabbar Rosersberg negativt genom ökade överflygningar. Det är
inte acceptabelt med en försämring för Sigtuna kommuns invånare.
Swedavia kommer att redovisa vad de tillkommande RNP AR-procedurerna
innebär i antal överflygningar och förändrad bullerexponering.
Sigtuna kommun önskar en tydlig redovisning på kartbild hur radarspår för
inflygningarna ser ut idag och för de nya RNP AR-procedurerna.
Swedavia kommer så långt möjligt försöka illustrera förändringen i antal
överflygningar och bullernivå som kan uppstå. De procedurer som ännu inte
tagits i drift finns det av naturliga skäl inga radarspår för som lämpligen kan
ligga till grund för en jämförelse.
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Sollentuna kommun (bilaga 3)
Sollentuna kommun önskar en redovisning av hur kommunen påverkas av Yproceduren (RNP y RWY 01R (AR)), även för bullernivåer under maximal ljudnivå
70 dB(A).
Som nämnts ovan till bemötande av önskemål från Naturvårdsverket avser
Swedavia att som utgångspunkt redovisa utfall av gällande riktvärden med stöd
av trafikbullerförordningen. Bolaget kommer också att göra en bedömning av
antalet mycket störda.

3.2

Upplands Väsby kommun (bilaga 3 och bilaga 10)
Upplands Väsby kommun anser att Y-proceduren (RNP y RWY 01R (AR)) i
grunden är bra men har ett par allvarliga brister. Bland annat överflygs områden i
kommundelarna Östra Frestaby och Ekeby som från 2015 ingår i det område som
av Statistiska centralbyrån (SCB) definieras som tätort. Detta är inte lämpligt
eftersom kommunen anser att den tätortsdefinition som är relevant för
tillståndsgivning av de nya kurvade inflygningarna, ska vara den tätortsdefinition
enligt SCB som är gällande då nya, eller förändrade, villkor träder i kraft.
Kommunens uppfattning är därför att en ny kurvad inflygning måste förläggas
öster om kommundelen Ekeby. Det innebär att den inflygning som benämns RNP
y RWY 01R (AR) bör flyttas cirka 1 200 meter öster om sin nuvarande dragning
då den passerar Ekeby.
Vidare passerar inflygningen i sin nuvarande dragning över den gränslinje som
definieras i villkor 19 i nu gällande villkor för Arlanda, vilket kommunen anser är
olämpligt. Även om fallet skulle vara att FBNEU inte beräknas uppnå 55dB(A) då
gränslinjen enligt villkor 19 överflygs, så är linjen av sådan art att den inte bör
överflygas alls och att det inte ens ska riskeras att den uppsatta bullernivån
uppnås.

SW40708961/2

En alternativ dragning av Y-proceduren (RNP y RWY 01R (AR)) som är dragen
öster om Ekeby (Y2) har konstruerats och redovisas i teknisk beskrivning och i
MKB.
MKB omfattar även en redovisning av 2018 års tätorter.
Upplands Väsby kommun anser också att Swedavia i MKB så tydligt som möjligt
ska belysa hur många boende som kommer beröras av överflygande flygplan,
samt vilka bullernivåer de boende kommer att utsättas för. Kommunen önskar att
detta beskrivs både för den inflygning som Swedavia nu använder, och för den
dragning, eller annan dragning som i huvudsak överensstämmer med denna och
som kommunen har bifogat som karta till sitt yttrande.
Antalet boende som kommer beröras av olika bullernivåer redovisas både för
befintlig Y-procedur (RNP y RWY 01R (AR)) och för den alternativa Y2proceduren. Redovisning av gällande tillstånd kommer att utgå från SCB:s
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förteckning över tätorter 2010 som låg till grund för tillståndet. Även tätorter som
ingick i SCB:s förteckning 2018 kommer att redovisas.
Kommunen önskar att redovisningen innehåller kurvor och befolkningssiffror
enligt ovan för FBN 46 dB(A), 49 dB(A), 52 dB(A) och 55 dB(A) samt LNIGHT
43 dB(A), 46 dB(A), 49 dB(A), 52 dB(A) och 55 dB(A).
Som nämnts ovan till bemötenade av önskemål från Naturvårdsverket avser
Swedavia att som utgångspunkt redovisa utfall av gällande riktvärden med stöd
av trafikbullerförordningen. Bolaget kommer också att göra en bedömning av
antalet mycket störda.
Upplands Väsby kommun framför att det är av största vikt att det yrkande och de
villkor som Swedavia föreslår i sin ansökan och som ska beskrivas i MKB blir så
tydliga som möjligt till sin utformning och då även i förhållande till övriga villkor
för tillståndet.
Som anförts ovan till bemötande av önskemål från Naturvårdsverket, kommer
ansökan att innehålla en redovisning av skälen till varför ändringarna lämpligen
prövas genom en ansökan om ändringstillstånd samt vilka delar av gällande
tillstånd som berörs av ändringarna, inklusive vilka villkor som berörs.
3.3

Enskilda/allmänheten
Ett antal synpunkter har framförts av privatpersoner boende i närheten av
Stockholm Arlanda Airport samt av närboendeföreningar. Dessa synpunkter
handlar till största delen om bullerexponering från enskilda flygvägar.

3.3.1

Föreningen Väsbybor mot flygbuller (bilaga 11)
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Föreningen anser att Swedavia måste söka ett nytt verksamhetstillstånd eftersom
ändringarna avviker från gällande tillstånd. Vidare anser föreningen att frågan om
hur villkor 10 i miljötillståndet för Arlanda ska tillämpas inte är avgjord i domstol
och att det därför inte med säkerhet går att förutse vilka konsekvenser de
föreslagna ändringarna får.
Swedavia ansöker om ändringstillstånd just eftersom Swedavia önskar göra
ändringar i gällande tillstånd avseende flygvägar och bananvändningsmönster
samt fördelningen av trafik på olika flygvägar och banor.
Med Swedavias tillämpning av villkor 10 menar föreningen att
bullerexponeringen av Upplands Väsby tätort skulle försämras ytterligare och
föreningen anser därför att de inte ska genomföras. Inflygningsprocedur RNP y
RWY 01R (AR) flyttar buller inom den tätort som enligt villkor 10 ska undvikas.
Se redovisning till bemötande av synpunkt från Upplands Väsby kommun under
3.2 ovan.
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Föreningen anser att framlagt samrådsunderlag även saknar regler för under vilka
förhållanden ansökta ändringar får tillämpas, vilket i sin tur innebär att
förutsättningar för uppföljning saknas. Hur kan man kontrollera att Upplands
Väsby tätort enligt villkor 10 undviks när så är möjligt?
Swedavia ansöker om tillstånd att få nyttja tillkommande procedurer vid sidan av
gällande tillstånd, dvs möjlighet ska finnas att nyttja gällande tillstånd fullt ut.
Detta är nödvändigt då det inte är möjligt att i dagsläget förutse i vilken
utsträckning procedurerna kan nyttjas över tid. Det kommer bero både på den
tekniska utvecklingen och befälhavarens möjlighet att genomföra procedurerna
liksom på trafiksituationen. Swedavia kommer därför att redovisa möjligt utfall
ställt i relation till gällande tillstånd i MKB.
Föreningen anför avslutningsvis att inflygningar som bygger på frivillighet torde
ur trafikledningssynpunkt innebära ökad arbetsbelastning och därmed minskad
säkerhet.
Swedavia uppfattar inte detta som ett önskemål om innehåll i MKB men vill ändå
bemöta påståendet redan här. Alla förändringar av procedurer och tillämpningen
av dessa genomgår en säkerhetsbevisning och en godkännandeprocess hos
Transportstyrelsen innan de får publiceras i AIP.
3.3.2

Monika Smidestam (bilaga 12)
Monika Smidestam önskar information om påverkan från Z-proceduren (RNP z
RWY 01R (AR)) på Bammarboda och Åsättra och föreslår att proceduren flyttas
några kilometer norrut och förläggs över skogen. Smidestam ifrågasätter att Yproceduren (RNP y RWY 01R (AR)) ger bränslebesparing.

SW40708961/2

Orterna Bammarboda och Åsättra ligger nordost om Åkersberga, dvs cirka 30
kilometer från flygplatsen, och ljudnivåerna understiger gällande riktvärde
maximal ljudnivå 70 dB(A) med god marginal. Swedavia avser därför inte att
särskilt utreda en flytt av Z-proceduren (RNP z RWY 01R (AR)) med hänsyn tagen
till dessa orter.
3.3.3

Boende i Upplands-Bro (genom Örjan Lundgren) (bilaga 13)
Boende i Upplands-Bro genom Örjan Lundgren motsätter sig den föreslagna
dragningen av X-proceduren (RNP x RWY 01R (AR)) och har synpunkter på var
den framtida RNP AR-proceduren till bana 01L (RNP y RWY 01L (AR)) ska
placeras. Boende i Upplands-Bro har i huvudsak anfört följande.
Merparten av alla starter från banorna 19R, 19L samt 08 går ihop till en
gemensam flygväg som idag går rakt över Björklidsvägen i Upplands-Bro och
som även stör i tätorterna Kungsängen och Bro. De nämnda banorna används
alltid förutom när det är nordliga vindar. I samhället talar man ofta om solidaritet
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och vi yrkar på ”bullersolidaritet”, dvs att flera utflygningsvägar etablerades.
Många stora internationella flygplatser alternerar mellan flera ut- och
inflygningsspår.
Det är märkligt att man planerat RNP x RWY 01R (AR) just över detta område.
Dessutom berörs onödigt många boende i Brunna och Tibble. Det finns stora
utrymmen söderut och man bör flyga i större utsträckning över centrala Stäketsön
där få personer bor. Området överflygs även av startande plan från Bromma
Stockholm Airport som ska norrut.
Vid nordliga vindar används varken 01R, 01L eller 08 för starter och det blir så
tyst som man alltid vill ha det ute på landet. Om man lägger till bullret från RNP x
RWY 01R (AR) till starter på 01R, eller 01L blir det aldrig utan buller för oss. Vi
anser att detta skulle vara helt oacceptabelt och ser således att man publicerade
fler RNP AR-flygvägar över Kungsängen så att bullret sprids eller helt avstår från
att förlägga dessa flygvägar i bebodda områden där det redan är mycket
bullerutsatt.
Mot bakgrund av Miljöbalkens krav på bästa rimliga teknik yrkar de Boende i
Upplands-Bro på spridning av startande och landande flygplan.
Bullerberäkningarna bör kompletteras med tunga långdistansflygplan som
exempelvis Airbus A330 eller Boeing 777.
För att uppfylla Miljöbalkens kunskapskrav ska Swedavia kunna redovisa brister i
de beräkningsstandarder som används samt redovisa det ”verkliga” bullret som
boende i Kungsängen och Bro kommer att utsättas för.
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Som Swedavia anfört ovan söker bolaget tillstånd till möjligheten att nyttja nya
procedurer med bibehållande av möjligheten att tillämpa gällande tillstånd fullt
ut. Bolaget avser därför inte att närmare i ansökan och MKB bemöta synpunkter
som berör gällande tillstånd utan endast sökta procedurer. De flygplanstyper som
har möjlighet att nyttja de nya procedurerna är i dagsläget främst Airbus
A320neo, Boeing 737 MAX 8, Boeing 737-600, Boeing 737-800, Boeing 787-8
Dreamliner, Boeing 787-9 Dreamliner, Airbus A321neo och Bombardier
Regional Jet CRJ-900 som flyger RNP AR på Arlanda.
Bullerberäkningarna har utförts i enlighet med det kvalitetssäkringsdokument som
bestämmer vilken beräkningsmetod som ska gälla i Sverige.
Kvalitetssäkringsdokumentet utgår från ECAC Doc 29 och har tagits fram av
Transportstyrelsen, Försvarsmakten och Naturvårdsverket.
3.3.4

Magnus Melin (bilaga 14)
De synpunkter som Magnus Melin framför i sitt yttrande relaterar till uppföljning
av gällande tillstånd och innehåller inga önskemål om omfattning och innehåll i
aktuell planerad ansökan och MKB.
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Referens

SAMMANFATTNING
Vid samråden har framförts synpunkter som har påverkat inriktningen av denna
ansökan om ändringstillstånd och omfattningen av MKB. Detta gäller inte minst
synpunkter på hur RNP AR-inflygningarna ska placeras för att begränsa
bullerstörningarna. Flera synpunkter som anknyter till innehåll och utformning av
MKB:n har också framförts.
Sammantaget anser Swedavia att de synpunkter som har framförts under samrådet
i möjligaste mån har beaktats vid framtagandet av MKB och tillståndsansökan när
de har ansetts vara relevanta.
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Bygg- och miljönämnden

Tillsynsplan för alkohol, handel med tobak och liknande produkter
och vissa receptfria läkemedel för 2021 och 2022
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden antar tillsynsplan för alkohol, handel med tobak och liknande
produkter och vissa receptfria läkemedel, för åren 2021 och 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har laglig grund för tillsyn av alkohol, tobak och liknande produkter och vissa
receptfria läkemedel. Tillsynsplanen ligger till grund för kommunens årliga tillsyn och följs
upp av länsstyrelsen.
Bakgrund
Alkohollagen (2010:1622) är en skyddslag som syftar till att begränsa alkoholens
skadeverkningar. Bestämmelserna i alkohollagens nionde kapitel ger
tillståndsmyndigheterna rätt att utöva kraftfull tillsyn över försäljningen av alkoholdrycker.
Enligt alkohollagens 9 kap 2 §, ska kommunen upprätta en tillsynsplan som ska redovisas till
Länsstyrelsen. Kommunens uppgift är att vägleda tillståndshavarna och att kontrollera att
reglerna följs. Syftet är att motverka främst de sociala skadeverkningar som
alkoholkonsumtion kan ge upphov till. Tillsynen ska särskilt fokusera på att kontrollera så att
ingen överservering eller servering till underåriga sker. Förutsättningarna för att få
serveringstillstånd ska vara uppfyllda även efter det att tillstånd har meddelats.
Den alkoholpolitiska hänsynen har företräde framför företagsekonomiska och
näringspolitiska ställningstaganden.
Alkohollagen tar också upp skyldigheten att anmäla försäljning av folköl till kommunen.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-11-26
Förslag till tillsynsplan, 2020-11-26
Beslutet ska skickas till
Akten
Länsstyrelsen i Uppsala län
Alkoholhandläggare
Jessica Fogelberg
Bygg- och miljöchef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Det finns inga barn understigande 18 på försäljningsställena
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.
Se ovan
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Bakgrund
Alkohollagen (2010:1622) är en skyddslag som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar.
Bestämmelserna i alkohollagens nionde kapitel ger tillståndsmyndigheterna rätt att utöva kraftfull
tillsyn över försäljningen av alkoholdrycker. Enligt alkohollagens 9 kap 2 §, ska kommunen upprätta
en tillsynsplan som ska redovisas till Länsstyrelsen. Kommunens uppgift är att vägleda
tillståndshavarna och att kontrollera att reglerna följs. Syftet är att motverka främst de sociala
skadeverkningar som alkoholkonsumtion kan ge upphov till. Tillsynen ska särskilt fokusera på att
kontrollera så att ingen överservering eller servering till underåriga sker. Förutsättningarna för att få
serveringstillstånd ska vara uppfyllda även efter det att tillstånd har meddelats.
Den alkoholpolitiska hänsynen har företräde framför företagsekonomiska och näringspolitiska
ställningstaganden.
Alkohollagen tar också upp skyldigheten att anmäla försäljning av folköl till kommunen.

Olika slags tillsyn
Enligt 8 kap 1 § alkohollagen utövas den omedelbara tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna i
alkohollagen av kommunen och polismyndigheten. Tillsynen är av olika slag; inre och yttre tillsyn och
ibland samordnas tillsynen med andra myndigheter, exempelvis Skatteverket.
Inre tillsyn
Inre tillsyn är av administrativ karaktär och fordrar ofta kontakter med andra myndigheter, för att bl.a.
se om tillståndshavaren visar att vederbörande med hänsyn till sina personliga och ekonomiska
förhållanden fortfarande är lämplig att utöva verksamheten. I första hand kontaktas Polismyndigheten,
Kronofogden och Skatteverket.
Yttre tillsyn
Yttre tillsyn är den tillsyn där tyngdpunkten ligger på kontroll av att alkohollagen följs ute på
restaurangerna. Man tittar då bl.a. på hur verksamheten drivs med tanke på ordning och nykterhet och
att försäljningen sker i enlighet med tillståndsbeviset.
Yttre tillsyn består av de kontroller som alkoholhandläggaren, tillsammans med annan lämplig person
från kommunen, eller myndighet, gör vid oanmälda besök på serveringsstället.

Tillsyn av serveringstillståndshavare 2021 och 2022
Tillståndshavare kommer att få minst ett (1) tillsynsbesök per år.
Antalet planerade besök per serveringstillfälle varierar beroende på serveringsställets öppettider,
geografiska läge, målgrupp etc. Utöver inplanerad yttre tillsyn kan besök även ske på förekommen
anledning. Inre tillsyn kommer att bedrivas löpande under hela året på så vis att kommunen granskar
och analyserar tillståndshavarnas restaurangrapporter, kontrollerar bolagsändringar,
betalningsanmärkningar, kontroll i belastningsregister och i misstankeregistret hos polisen samt
skatteverket, angående arbetsgivaravgifter, skattekonto, allt i syfte att kontrollera tillståndshavarens
vandel.
Den inre kontrollen görs två gånger per år.
Minst en (1) myndighetsgemensam tillsyn planeras under åren 2021 och 2022. De myndigheter som i
första hand deltar är Brandmyndigheten, Polisen och Skatteverket. Vid den yttre tillsynen ska
kommunens tillsynspersonal främst kontrollera
att ordning och nykterhet råder på serveringsstället,
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att servering inte sker till minderåriga,
att servering inte sker till märkbart berusade personer,
att lagad mat tillhandahålls på serveringsstället,
att det finns ett allsidigt matutbud,
att serveringsansvarig person finns på plats,
att det finns alkoholfria alternativ,
att serveringslokalerna och kökets beskaffenhet överensstämmer med bestämmelserna i alkohollagen,
att den som serverar alkohol är anställd av tillståndshavaren eller är inhyrd av ett bemanningsföretag,
att marknadsföringen inte är påträngande,
att animeringsförbudet respekteras,
att serveringen sker återhållsamt,
att servering inte sker före eller efter beviljad serveringstid,
att försäljningen bokförs enligt alkohollagens bestämmelser,
att meddelade villkor följs och
att förvarings- och förtäringsförbuden efterlevs.

Tillsyn av detaljhandel/servering av öl 2021 och 2022
Med öl avses folköl, en dryck som framställts genom jäsning med torkad eller rostad malt som
huvudsakligt extraktgivande ämne. Öl med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent men inte
3,5 volymprocent benämns folköl (alkohollagen 1 kap 8 §).
Enligt alkohollagen är den som bedriver detaljhandel eller servering av öl, skyldiga att anmäla det till
kommunen. Det föreligger en skyldighet att utöva särskild tillsyn (egenkontroll) över försäljningen
och ett ansvar för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.
Egenkontrollprogrammet ska bl.a. innehålla uppgifter om hur man informerar personalen om regler för
försäljning, om vem som är serveringsansvarig, rutiner för ålderskontroll och hur man informerar om
dem. Vid servering av öl ska egentillsynen inriktas på i huvudsak dels på att servering inte sker till
minderåriga eller märkbart påverkade gäster, dels att det råder ordning och nykterhet på
serveringsstället.
Varje anmält försäljningsställe kommer att få minst ett (1) besök per år.
Kommunens tillsyn av ölförsäljning ska främst inriktas på att ge råd, stöd och information till
näringsidkarna, det vill säga förebyggande tillsyn. Genom tillsynen läggs särskild uppmärksamhet på
hur egenkontrollen fungerar. På så vis påminns näringsidkarna av att följa bestämmelserna om
åldersgränser och att ha egna rutiner för att följa alkohollagen.

Kommunens tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter 2021 och 2022
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter innehåller bl.a. regler om begränsning av rökning i
vissa miljöer, rökfri arbetsmiljö, varningstexter och innehållsdeklaration på förpackningar,
begränsningar av handel och marknadsföring samt produktkontroll av tobaksvaror. Kommunerna
ansvarar för den omedelbara tillsynen av bestämmelserna om rökfria miljöer (förutom på
arbetsplatser).
En näringsidkare som vill tillhandahålla tobaksvaror för försäljning till konsumenter ska ansöka om
tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel) i den kommun där försäljningen sker. Till
ansökan om tillstånd ska egenkontrollprogram och de övriga uppgifter som behövs för kommunens
prövning och tillsyn bifogas.
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Ett tillstånd får beviljas endast den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och
ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att
verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i lagen.
Näringsidkaren ska utöva kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för
verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Av egenkontrollprogrammet ska bl.a. framgå rutiner för
hur anställd personal informeras om åldersgränsen, rutiner för att undvika risken att tobaksvaror langas
och rutiner för skyltning som informerar om åldersgränsen och att skyltarna är väl synligt placerade.
Varje anmält försäljningsställe kommer att få minst ett (1) besök per år. I samband med besöken
kontrolleras bland annat skyltning, åldersgräns och att egenkontrollprogram finns som är anpassat
efter verksamhetens behov och förutsättningar. Därtill överlämnas information om tobakslagen till
försäljningsstället.

Kommunens tillsyn enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel
Vissa receptfria läkemedel får från den 1 november 2009 säljas på andra försäljningsställen än
öppenvårdsapotek. Kommunerna har i lagstiftningen fått ansvar för kontroll över att regelverket
efterlevs och Läkemedelsverket har fått rollen som övergripande tillsynsmyndighet.
En näringsidkare som avser att bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel ska först anmäla
handeln till Läkemedelsverket. Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över
försäljningen och hanteringen av läkemedlen och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt
egenkontrollprogram.
Varje anmält försäljningsställe kommer att få minst ett (1) besök per år. I samband med besöken
kontrolleras bland annat skyltning av åldersgräns och att egenkontrollprogram finns som är anpassat
efter verksamhetens behov och förutsättningar. Därtill överlämnas information om handel med vissa
receptfria läkemedel till försäljningsstället.

Kommunens tillsyn enligt tobakslagen av elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Sedan den 1 april 2019 finns bestämmelser om anmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring
av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Kommunen ska utöva den omedelbara tillsynen
över att lag och föreskrifter meddelade med stöd av lagen följs, exempelvis att saluförd produkt är
anmäld, uppfyller produktkrav, att informationsblad medföljer styckförpackningar, att
innehållsdeklaration med hälsovarning finns på förpackningarna och att märkningen är korrekt.
En näringsidkare som avser att bedriva detaljhandel med nämnda produkter måste först anmäla det till
Folkhälsomyndigheten. Kommunen och Polismyndigheten har det gemensamma tillsynsansvaret när
det gäller åldersgräns (18 år), att försäljningen är anmäld till kommunen och att egenkontrollprogram
finns.
Varje anmält försäljningsställe kommer att få minst ett (1) besök per år, varvid skyltning, åldersgräns
kontrolleras och att intentionerna i egenkontrollprogrammet följs. Därutöver överlämnas
informationsmaterial från Folkhälsomyndigheten.
Folkhälsomyndigheten utövar den centrala tillsynen och Länsstyrelsen, utövar tillsyn inom länet,
genom att följa kommunernas verksamhet och biträda kommunen med information och råd.
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Tillsynens genomförande
Legitimering
Tillsynspersonalen ska ha tjänstgöringsbrickor som styrker att de företräder tillsynsmyndigheten och
äger rätt att få tillträde till serveringslokaler och förrådsutrymmen.
Ensamarbete
På grund av risken för hot och våld och utifrån bevisföringsfrågor bör tillsyn inte ske av ensam
tillsynspersonal, framförallt inte vid alkoholtillsyn.
Råd och stöd
Tyngdpunkten i tillsynsarbetet bör ligga på rådgivande och förebyggande verksamhet.
Tillsynsbesöken är ett lämpligt tillfälle att ge råd och stöd till tillståndshavare och den som bedriver
detaljhandel eller servering av öl samt näringsidkare som tillhandahåller receptfria läkemedel,
tobaksvaror, elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.
Direkt återrapportering
Vad som iakttagits vid tillsynen för alltid återkopplas på plats innan tillsynen avslutas. Om allvarliga
brister har observerats vid tillsynen ska särskild vikt läggas vid att förklara varför detta är allvarligt
och vilka konsekvenser det kan få.
Dokumentation
Tillsyn ska dokumenteras. Överträdelse eller åsidosättande av försäljningsbestämmelser ska
dokumenteras grundligt. Även goda förhållanden ska dokumenteras noggrant för att ge en helhetsbild
över de förhållanden som råder på serveringsstället.
Uppföljning
Efter tillsynsbesöket skickas en tillsynsrapport till berörd tillståndshavare. Genom detta får
tillståndshavaren en möjlighet att ge sin bild av vad som hänt och vad denne tänker göra för att det inte
ska upprepas. Uppföljande tillsynsbesök ska planeras in om tillsynen påvisat allvarligare
brister/förseelser i verksamheten. Uppföljningsbesöken är viktiga för att ta reda på om det är fråga om
en engångsföreteelse eller brister/förseelser som är återkommande.
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Riktlinjer för alkoholservering i Knivsta kommun
Förslag till beslut
Bygg-och miljönämnden antar de reviderade riktlinjerna för alkoholservering i Knivsta
kommun
Sammanfattning av ärendet
Vid verksamhetstillsyn inom alkohol- och tobaksområdet av Länsstyrelsen i Uppsala län
under september 2020 fann länsstyrelsen att riktlinjerna för alkoholservering i Knivsta
kommun (KS-2017/560) innehöll information som kunde misstas för normgivning. Utifrån
länsstyrelsens synpunkter har riktlinjerna reviderats.
Bakgrund
Riktlinjerna för alkoholservering i Knivsta kommun (KS-2017/560) antogs av
kommunstyrelsen 11 december 2017. Vid verksamhetstillsyn 2018 och 2020 fann
länsstyrelsen att riktlinjerna innehöll information som kunde misstas för normgivning.
Länsstyrelsens bedömning i ärendet var att detta utgör en brist.
Riktlinjerna som omfattas av länsstyrelsens synpunkter är två punkter gällande prövning
under tillfälliga tillstånd till allmänheten och slutna sällskap som har tagits bort samt en punkt
gällande idrottsanläggningar under olägenheter på grund av serveringsställets belägenhet
eller andra skäl som har reviderats.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-11-26
Förslag till riktlinjer för alkoholservering 2020-11-26
Beslutet ska skickas till
Akten
Alkoholhandläggare

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

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Det finns inga barn understigande 18 på försäljningsställena
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.
Se ovan
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Inledning
Lagstiftaren anser att det är av stor vikt att kommunerna har noggrant utformade riktlinjer som
innehåller redogörelser både för vad som gäller enligt alkohollagen (2010:1622) och anslutande
föreskrifter samt vilka hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid tillståndsgivningen.
Enligt 8 kap 9 § alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen av
alkohollagen, anslutande föreskrifter (alkoholförordning 2010:1636) och Folkhälsomyndighetens
författningssamling (FHIFS).
Genom riktlinjerna för alkoholservering informerar kommunen allmänheten om den lokala
anpassningen till alkohollagen. De kommunala riktlinjerna ska spegla kommunens nuvarande
uppfattning och ambitionsnivå.
De ska därför revideras regelbundet, förslagsvis efter varje valår.

Bakgrund
Innan den gamla alkohollagen (1974:1738) trädde i kraft 1995 var kommunerna remissinstans till
länsstyrelserna som fattade besluten om serveringstillstånd.
Kommunerna hade kommunalt veto och kunde avslå en ansökan om serveringstillstånd utan att
behöva motivera varför. Även senare fick kommunerna begränsa serveringstillstånden om de kunde
innebära olägenheter för bland annat ordning och hälsa. Kommunerna fick i uppdrag att utarbeta
alkoholpolitiska program med kriterierna för kommunernas bedömning.
Syftet var att göra det tydligare för personer som ville ansöka om serveringstillstånd.

Syftet med riktlinjerna för alkoholservering
Tankarna bakom kommunala riktlinjer för provsmaknings- och serveringstillstånd är
att
•

skapa förutsebarhet för om en etablering som planeras kan ges tillstånd,

•

ge likabehandling inom kommunen av ansökningar om serveringstillstånd.

Riktlinjerna ska utgå från alkohollagens regler som i vissa fall ger ett utrymme för kommunen att
utveckla sin egen alkoholpolitik. Kommunen ska dock inte ha regler som avviker från alkohollagen.
Riktlinjerna får heller inte heller vara så långtgående att de får karaktären av normgivning enligt
propositionen 2009/10:125 sidan 93 och framåt. Varje enskilt ärende måste bedömas utifrån de
konkreta omständigheterna i det enskilda fallet.
Riktlinjerna kan inte enbart vara anledning till avslag för provsmaknings- eller serveringstillstånd. Det
måste också till konkreta omständigheter som talar mot beviljandet, exempelvis polisens och
miljöförvaltningens remissyttranden. Då är det mer sannolikt att prövningen håller i domstol.

Övergripande mål och syfte
Människor som bor eller besöker Knivsta ska känna sig trygga och trivas. Det ska finnas restauranger
och nöjesställen där människor kan träffas, äta, dricka och umgås, såväl till vardags som till fest.
I Knivsta ska alkoholservering ske på ett ansvarsfullt och seriöst sätt och restaurangbranschen ska
kunna konkurrera på lika villkor.
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Övergripande mål
Knivsta Kommuns Vision:
”Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd –
mitt i tillväxtregionen Stockholm – Uppsala- skapar attraktionskraft både för boende och företag och
befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället.”
Knivsta är en attraktiv kommun där människor som bor eller besöker Knivsta, ska känna sig trygga
och trivas.

Syftet med riktlinjerna för alkoholservering
Knivsta kommuns riktlinjer för alkoholservering har som syfte att
•

minska konsumtion av alkohol med särskilt fokus på ungdomar,

•

bidra till trygga miljöer för barn, ungdomar och vuxna samt äldre, för alla,

•

bidra till och upprätthålla fler alkoholfria ungdomsmiljöer och ungdomsarrangemang,

•

motverka brottslighet,

•

bidra till en förbättrad folkhälsa,

•

endast entreprenörer som uppfyller lämplighetskraven erhåller tillstånd,

•

möjliggöra förutsebarhet för om en etablering som planeras kan ges tillstånd,

•

säkra en likabehandling inom kommunen av ansökningar om serveringstillstånd,

Kommunerna ska ha tydliga och aktuella riktlinjer
Lagstiftaren anser att det är mycket viktigt att kommunerna har tydliga riktlinjer som redogör för
•

vad som gäller enligt alkohollagen (2010:1622) och anslutande föreskrifter,

•

vilka hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid tillståndsgivningen.

Knivsta kommuns riktlinjer är beslutade av kommunstyrelsen. Riktlinjerna läggs ut på kommunens
hemsida då de också ska vara kända av allmänheten.

Hur riktlinjerna ska användas
Riktlinjerna ska vara en vägledning för såväl sökanden som alkoholhandläggaren.
Riktlinjerna ersätter inte kommunens tillsynsplan. Tillsynsplanen ska mer konkret redogöra för
kommunens planerade tillsynsarbete, till exempel hur många gånger per år som den planerade
tillsynen ska äga rum. Utöver planerad tillsyn enligt tillsynsplanen kan tillsyn ske när det finns skäl för
detta.
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Alkohollagen – en skyddslag
Alkohollagen utgör ett viktigt instrument i alkoholpolitiken och reglerar bestämmelserna när, var och
hur servering av alkoholdrycker får ske. Alkohollagen är en skyddslag vilket innebär att den ska
begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt är att sociala hänsyn och skyddet för
människors hälsa har företräde framför företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn.

Kommunens informationsskyldighet med mera
Rättsregel
Enligt 8 kapitlet 9 § alkohollagen har kommunen skyldighet att informera om vad som gäller enligt
denna lag och anslutande författningar.
Riktlinjer
•

Möjlighet till regelbunden återkommande utbildning i metoden Ansvarsfull alkoholservering,
genom Uppsala kommuns försorg, erbjuds en gång per halvår. Utbildning i exempelvis
Ansvarsfull alkoholservering rekommenderas för personal, vid en viss inriktning av
serveringsställen, till exempel en restaurang med nöjesverksamhet, sena serveringstider eller
beslut om utökad serveringstid. Kursen, en tvådagsskurs, en dag vid två tillfällen, med en
veckas uppehåll däremellan,

•

anordnas en gång per halvår av Uppsala kommun, genom tillståndsenhetens försorg, för en
kostnad av 500 kr.

•

Tillsynsplan skrivs för två år i taget, varefter revidering sker.

•

Ansöknings- och anmälningsblanketter finns att hämta på kommunens hemsida.
www.knivsta.se.

•

Kunskapsprov kan avläggas tidigast när ansökningshandlingar inlämnats.

•

Efter misslyckat prov ges möjlighet för sökanden att göra kunskapsprovet på nytt och ny
avgift tas ut.

•

Kunskapsprov kan göras av person som ansöker om serveringstillstånd och av person som
ingår i bolag/firma/förening som innehar serveringstillstånd.

•

Betonar vikten av en alkohol- och drogpolicy på serveringsstället.

•

Tillhandahåller information om alkohollagen, kunskapsproven och rutiner kring proven.

•

När behov uppstår, exempelvis vid förändringar i lagstiftningar informeras tillståndshavare
genom direktutskick.
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Ansökan och handläggning
Krav på serveringstillstånd
•

För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av den
kommun där serveringsstället är beläget(serveringstillstånd).

Inget krav på serveringstillstånd
Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen
•

avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,

•

sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av
dryckerna,

•

äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker.

Kriterier vid prövning av ansökan
En ansökan om serveringstillstånd bedöms utifrån alkohollagens krav. Av 8 kap 12 § alkohollagen
framgår att servering endast får meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina
personlig och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten.
Av 8 kap 15 § framgår att serveringen ska ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt
tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat.
Serveringsstället ska vara lämpligt för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt.
Av 8 kap 17 § framgår att serveringstillstånd får vägras även om de grundläggande kraven om
lämplighet och lokal är uppfyllda om serveringen kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning
och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.
Det finns således ingen generell ”rätt” att få serveringstillstånd. Kommunen ska bedöma om
serveringen kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för
människors hälsa.
En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd får inte bifallas utan att Polisens yttrande har
inhämtats. Polisens yttrande ska även inhämtas när det gäller tillfälliga arrangemang till allmänheten.
Bedömningen utgår från gällande lagstiftning, förarbeten och praxis. Ibland ger inte lagen stöd åt
handläggaren, varför ibland svåra avvägningar måste göras, varvid lagstiftningens syfte alltid måste
vara vägledande.

Handläggningstider vid ansökan
Rättsregel
Enligt 5 § alkoholförordningen ska en kommun fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom
fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen. Om det är nödvändigt
på grund av utredningen får handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. Kommunen ska
informera sökanden om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen
har gått ut.
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Riktlinjer
I Knivsta kommun är merparten av beslut enligt alkohollagen delegerat till alkoholhandläggare,
förutom beslut om stadigvarande tillstånd till allmänheten/slutet sällskap tillfälligt serveringstillstånd
till allmänheten samt fråga om varning, återkallelse och förbud.
Handläggningstider räknas från den dag ansökan är komplett till den dag som tillstånd meddelas.
•
•
•
•
•
•

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd vid nyetablering, åtta veckor.
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte, åtta veckor.
Ansökan om tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten, fyra veckor.
Ansökan om tillfälligt tillstånd slutet sällskap, två veckor.
Förändring i serveringstillstånd exempelvis utökad serveringstid, utvidgad serveringsyta, två
veckor.
Anmälningsärenden enligt alkohollagen, exempelvis catering, provsmakning, kryddning, två
veckor.

Remissyttranden
Rättsregel
Enligt 8 kapitlet 11 § alkohollagen ska kommunen hämta in Polisens yttrande vid en prövning av ett
stadigvarande serveringstillstånd, såväl till allmänheten som till ett slutet sällskap. Kommunen ska
också hämta in Polisens yttrande vid en prövning av tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, om
det inte rör sig om ett litet arrangemang. Enligt 8 kapitlet ska också de lokaler som används för
stadigvarande servering vara brandsäkra. Brandsäkerheten kan också vara något som kommunen
behöver beakta när den prövar en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd.
Riktlinjer
I samband med tillståndsprövning av serveringstillstånd sker remissförfarande till flera myndigheter:
•

Polisen yttrar sig över sökandens lämplighet för verksamheten (vandel), när det gäller
brottslighet, misshandel, droger och även över serveringstider, förhållanden i det område
sökanden vill etablera sin serveringsverksamhet samt över eventuella krav på förordnade
ordningsvakter.

•

Bygg- och Miljönämnden ska yttra sig om lokalen är registrerad som livsmedelsanläggning,
till exempel lagkrav på varm lagad mat från grunden för serveringstillstånd till allmänheten,
närboendestörningar, ljudnivåbedömning samt ta ställning till sökta serveringstider.

•

Skatteverket ska yttra sig om sökandens skötsamhet, eventuella restförda skatter, information
om skattekonto för de personer som företräder bolaget, personer med betydande inflytande så
kallade (PBI) samt om eventuellt andra bolag som sökanden är delaktig i fullgör sina
skyldigheter till det allmänna samt vid begäran lämna ett sakkunnighetsutlåtande.

•

Kronofogden ska yttra sig om sökanden fullgör sina skyldigheter till det allmänna, om det
finns betalningsförelägganden betalningsanmärkningar, utslag, när det gäller sökanden, de
som företräder bolaget, personer med betydande inflytande samt eventuellt andra bolag som
sökanden är delaktig i om de förekommer i myndighetens register. Dessutom ska
Kronofogden upplysa om eventuellt näringsförbud föreligger.

•

Brandkåren Attunda ska yttra sig om brandskydd, över lokalens/lokalernas eller
restaurangtältets lämplighet samt ta ställning till max antal personer som får vistas i lokalen.
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•

Remisser till andra kommuner kan också komma att sändas om sökanden är eller tidigare har
varit delaktig i serveringstillstånd, för att efterhöra om verksamheten enligt alkohollagen har
skötts i enlighet med lagstiftarens intentioner.

•

Kommunen är remissinstans till andra kommuner gällande serveringstillstånd.

•

Bolagsverket kan kontaktas när det gäller bolagskonstellationer, vilka bolag sökanden är
delaktig i, styrelsesammansättning, firmatecknare, verksamhetsinriktning och eventuella
pågående ändringsanmälningar.

Samtliga remissinstansers yttranden väger tungt vid handläggningen av ärendet Det är deras sakliga
invändningar som är särskilt viktiga.
Yttranden från närboende/grannar samt hyresvärd ska också vägas in i ärendet.
Kommunen måste alltid bedöma samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

Olägenheter på grund av serveringsställets belägenhet eller andra
skäl
Rättsregel
Enligt 8 kapitlet 17 § alkohollagen får kommunen vägra serveringstillstånd om serveringsstället på
grund av placering eller andra skäl kan befaras medföra olägenheter i form av ordning och nykterhet,
eller medföra särskild risk för människors hälsa.
Kommunen bör i sina riktlinjer ange vilka kriterier de tillämpar för bedömningen, för att det ska bli
tydligare för dem som ansöker om serveringstillstånd. Kommunen måste dock alltid bedöma samtliga
omständigheter i det enskilda fallet. (proposition 1994/95:89 sid 61 och framåt).
Riktlinjer
Samtliga remissinstansers yttranden väger tungt vid handläggningen av ärendet.
Vid bedömning av eventuella olägenheter tas en rad olika omständigheter i beaktande. Några exempel
är:
•

Störningar för omgivningen. Närboendestörningar kan ge skäl för avslag eller inskränkningar i
serveringstillståndet avseende serveringstider inom- och utomhus.

•

Restaurangens inriktning, till exempel renodlad restaurang för matservering, restaurang med
nöjesverksamhet eller restaurang som vänder sig till ungdomar, kan ha betydelse för
bedömning om serveringstillstånd ska meddelas eller inte, eller om vissa inskränkningar eller
villkor ska meddelas.

•

Specifika miljöer kan medföra att särskild hänsyn ska tas till exempel särskild
ungdomshänsyn, vid planerad verksamhet i eller i omedelbar närhet till skolor och
fritidsgårdar.

•

På och i direkt anslutning till idrottsanläggningar kan alkoholservering begränsas, exempelvis
läktare och andra ytor som är svårövervakade.
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I händelse av att serveringstid föreligger efter kl. 01.00 kan kommunen villkora att minst två
förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra, särskilt fredag och lördag från kl. 22.00 och till dess att
samtliga gäster har lämnat lokalen.

Kommunens tillsynsverksamhet
Rättsregel
Kommunens tillsynsansvar för områdena servering av alkoholdrycker och marknadsföring av
alkoholdrycker framgår av 9 kapitlet 2 och 3 §§ alkohollagen.
Riktlinjer
Kommunen har en strategi för tillsynen av olika typer av serveringstillstånd.
Kommunen genomför tillsyn enligt följande:
Inre tillsyn innebär att kommunen arbetar med att granska om den som har serveringstillstånd,
fortfarande uppfyller alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet. Granskningen sker
ofta med hjälp av andra myndigheter såsom Polisen, Skatteverket och Kronofogden. Den inre tillsynen
är administrativ och sker med stöd av remisser och underrättelser mellan myndigheterna.
Yttre tillsyn är då kommunen besöker serveringsstället under pågående verksamhet, under dagtid, men
framför allt under kvällar och nätter, för att kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med lagen.
Tillsyn kan även ske genom så kallad samordnad tillsyn, som innebär att kommunen tillsammans med
andra myndigheter, som till exempel Polisen tillsammans med Tullverket, Skatteverket,
Räddningstjänsten, Försäkringskassan gör en gemensam tillsyn på serveringsstället.
Inre och yttre tillsyn kan föranleda att utredning inleds och att förnyade remisser skickas till de
berörda myndigheterna. Det kan leda till att ärendet avskrivs men det kan också leda till förslag om
sanktionsåtgärder. De sanktioner som kan komma ifråga är erinran, varning eller återkallelse. Om en
utredning inleds ska kommunen avsluta ärendet med ett beslut. En genomförd tillsyn ska
dokumenteras och avslutas. De uppgifter som har framkommit med anledning av tillsynen ska
kommuniceras med tillståndshavaren. Tillståndshavaren ska alltid få skriftlig dokumentation efter
genomförd yttre tillsyn.
Kommunen genomför yttre tillsyn och inre tillsyn enligt upprättad tillsynsplan, som fastställs
vartannat år.
•

Anmälan om oegentligheter ska handläggas skyndsamt.

•

Målet är att samtliga tillståndshavare ska ha minst ett tillsynsbesök per år.

•

Tillsynen utförs där så erfordras med flera handläggare, vilket säkrar kvaliteten i
handläggningen och gör den mindre personberoende.

Det ingår också i kommunens ansvar att sprida kunskaper om hur alkohollagen ska omsättas i det
praktiska arbetet på serveringsstället.
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Avgifter för tillståndsprövning och tillsynsavgifter
Rättsregel
Kommunen har enligt 8 kapitlet 10 § alkohollagen rätt att ta ut avgifter för tillsyn av den som har
provsmaknings- eller serveringstillstånd. Avgifterna beslutas av kommunfullmäktige och baseras på
självkostnads- och likställighetsprincipen som regleras närmare i kommunallagen (2017:725).
Riktlinjer
•

Aktuella avgifter framgår av kommunens hemsida. www.knivsta.se.

•

Avgift tas ut vid ansökningar, anmälan och vid kunskapsprov.

•

Avgifterna är framtagna och uträknade med självkostnadsprincipen som grund och är baserade
till övervägande del på det för året gällande basbeloppet. Avgifterna uppräknas årligen efter
förändringar i basbeloppet.

•

Tillsynsavgiften består av en fast tillsynsavgift samt en rörlig del som baseras på
årsomsättning av försäljning av alkoholdrycker.

Riktlinjer vid servering
Serveringstider
Rättsregel
Bestämmelsen i 8 kapitlet 19 § alkohollagen om serveringstider syftar främst till att motverka
olägenheter som onykterhet och oordning. Bestämmelsen om serveringstider är en viktig del av den
svenska alkoholpolitiken och social hänsyn ska därför gå före affärsmässiga och konkurrensmässiga
hänsyn.
Att en konkurrerande restaurang redan har fått längre serveringstid behöver inte motivera bifall till en
annan ansökan.
När kommunen prövar en restaurangs serveringstid ska man beakta om serveringstiden kan medföra
olägenheter i fråga om ordning och nykterhet, eller om den kan innebära särskild risk för människors
hälsa. Skyddet för människors hälsa och intresset av att upprätthålla ordning, nykterhet och säkerhet
ska alltså stå i förgrunden när kommunen prövar sena serveringstider.
Riktlinjer
•

Vid en ansökan om utökad serveringstid läggs stor vikt vid Polisens remissyttrande,
inte minst vid prövning av serveringstid utanför den så kallade normaltiden klockan 11.00 01.00.

•

Vid sena serveringstider kan krav ställas på ordningsvakter som ska tjänstgöra till dess att
samtliga gäster har lämnat lokalen.

•

Olika serveringstider kan vara lämpliga för olika miljöer eller olika typer av
serveringstillstånd.
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Ordning och nykterhet
Rättsregel
Allmänna bestämmelser om försäljning finns i 3 kapitlet i alkohollagen och bestämmelser om
servering av alkoholdrycker finns i 8 kapitlet. I lagens 1 kapitel 11 § andra stycket står att det att
försäljning kallas servering om drycken skall förtäras på stället. Bestämmelserna i 3 kapitlet om
försäljning är därför tillämpliga även vid servering.
Alkohollagens 3 kapitel 5 § och 8 kapitlets 20 § handlar båda om att se till att hålla ordning där man
säljer och serverar alkoholdrycker. Enligt 3 kapitlet 5 § ska skador i möjligaste mån förhindras vid
försäljning och den som säljer alkoholdrycker ska se till att det råder ordning och nykterhet på
försäljningsstället. Enligt 8 kapitlet 20 § ska personal vid servering se till att måttfullhet iakttas och att
störningar på grund av oordning och onykterhet undviks.
Riktlinjer
Kommunens riktlinjer utgår från att serveringen av alkoholdrycker ska vara ansvarsfull och präglas av
måttfullhet. Fokus är återhållsamhet vid servering, att skadeverkningar av alkohol ska förhindras samt
att kravet på ordning och nykterhet gäller såväl på serveringsstället som i dess direkta närhet. Även
övrig oordning som inte är direkt orsakad av alkoholförtäring ska undvikas.
•

Tillståndshavaren ska ha kontroll över alkoholserveringen. Personaltätheten har stor betydelse,
vilket även lokalens utformning har. Personalens kompetens och utbildning är av stor vikt för
att serveringen ska bedrivas i enlighet med lagstiftarens intentioner.

•

Servering av större mängder alkohol till en person eller till en grupp personer ska begränsas,
då det inte bedöms lämpligt, till exempel genom att inte tillåta servering av hela flaskor med
spritdrycker, så kallade helrör, hinkar eller brickor med starköl eller liknande och så kallade
shotsbrickor.

•

”Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller andra
berusningsmedel”, alkohollagens 3 kapitel 8 § första meningen, ska tillämpas strikt för att
minimera överservering.

•

Alkohol- och drogpolicy på serveringsställen rekommenderas.

•

Legitimationskontroll, ej servering till barn och unga till skydd för barn och unga vuxna.

Uteserveringar
Rättsregel
Enligt 8 kapitlet 14 § första stycket alkohollagen ska ett serveringstillstånd avse ett visst avgränsat
utrymme, exempelvis en uteservering som finns i anslutning till serveringsstället.
Kommunen kan vid tillståndsgivningen besluta om kortare serveringstid på en uteservering än
inomhus. Vid ett beslut om serveringstillstånd kan kommunen även villkora tiderna för när
uteserveringen ska vara utrymd. Anledningen är att verksamheten inte får störa omgivningen, till
exempel dem som bor i närheten av restaurangen. Om kommunen inte har villkorat tillståndet med en
särskild utrymningstid, gäller serveringsställets utrymningstid, det vill säga 30 minuter efter den
serveringstid som gäller för serveringsstället i övrigt.
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Riktlinjer
•

Uteservering får årligen ske under perioden 1 april – 30 september.

•

Uteservering ska placeras i direkt anslutning till serveringsstället och utformningen i övrigt,
till exempel överblickbarhet, måste tillgodoses.

•

Avgränsningen av uteserveringen ska göras på så sätt att alkohollagens krav efterlevs.

•

Markupplåtelse eller dispositionsrätt måste föreligga.

•

Inbyggda uteserveringar med väggar och tak omfattas av rökförbudet.

•

Rekommenderad senaste serveringstid för uteserveringar till klockan 24.00, dock med
beaktande av restaurangens placering i förhållande till närområdet.

För att bedriva uteservering krävs även i förekommande fall polismyndighetens tillstånd,
grundläggande regler om uteserveringar finns i ordningslagen (1993:1617).

Gemensamt serveringsutrymme
Rättsregel
I 8 kapitlet 14 § andra stycket alkohollagen ges möjlighet för flera tillståndshavare att utnyttja ett
gemensamt serveringsutrymme. Det innebär att ett särskilt tillstånd kan beviljas för att servera på
samma yta. En förutsättning är att de som ansöker om gemensamt serveringsutrymme har ett eget
serveringstillstånd. Särskilda villkor kan meddelas i samband med beslut om tillstånd för ett
gemensamt serveringsutrymme.
Riktlinjer
•

Avgränsning av det gemensamma utrymmet vid tillfälliga arrangemang ska vara mer tydligt
än avgränsningen vid permanent uteservering,

•

Vid stadigvarande gemensam serveringsyta kan bordsservering komma att villkoras.

•

Krav på förordnade ordningsvakter vid tillfälliga arrangemang med gemensamt
serveringsutrymme kan komma att villkoras.

•

Det är möjligt att ansöka om ett eget serveringstillstånd samtidigt med en ansökan om
gemensamt serveringsutrymme, framför allt vid ansökan om tillfälliga tillstånd. Kommunen
kommer att behandla ansökningarna parallellt.

Provsmakning på restaurang och vid mässa
Rättsregel
Enligt 8 kap 6 § alkohollagen får den som har ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten på
sin restaurang erbjuda provsmakning efter anmälan till kommunen.
Partihandlare kan erbjuda provsmakning efter ansökan om tillfälligt tillstånd för detta,
( t ex vid mässa ). Vid anmälan/ansökan ska uppgift lämnas om vilka alkoholdrycker
som ska ingå i provsmakningen.
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Provsmakningen är begränsad till så små mängder att lagstiftaren anser att något krav på
tillhandahållande av mat inte behövs. En provsmakning av alkoholdrycker som sker i enlighet med
alkohollagens regler ska inte kunna leda till oordning och onykterhet.
Med en mindre mängd alkoholdryck avses:
•
•
•

För vin, högst 4 olika sorters vin à 5 cl av varje sort. Totalt cirka 20 cl vin per deltagare.
För starköl, 6 olika sorter à 8 cl av varje sort. Totalt knappt en halv liter starköl per deltagare.
För spritdryck, 4 olika sorter à 2 cl av varje sort. Totalt 8 cl sprit per deltagare.

Innehavaren av ett provsmakningstillstånd har ansvaret för att provsmakningen sker enligt
alkohollagens regler. All servering av alkoholdrycker ska ske genom tillståndshavaren. Den
som beviljats provsmakningstillstånd ska anmäla till alkoholhandläggaren vid samtliga tillfällen när
provsmakning ska ske.

Provsmakning på egen gård
Rättsregel
Enligt 8 kap 7 § alkohollagen är det möjligt för tillverkare av alkoholdrycker att erbjuda provsmakning
av de drycker som tillverkats från råvaror som producerats på den egna gården.
Gård med serveringstillstånd behöver endast anmäla provsmakningen till alkoholHandläggaren. Saknas tillstånd måste en ansökan om provsmakningstillstånd göras.
De huvudsakliga ingredienserna i alkoholdrycken ska vara producerade på den egna gården och av
egna råvaror.
Samma regler för alkoholmängd och ansvaret för provsmakningen gäller för provsmakning
på egen gård, som för restaurang och vid mässa.

Villkor för meddelande av serveringstillstånd
Rättsregel
Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer kan en kommun när den meddelar tillstånd också
meddela olika slags villkor. Syftet är att motverka alkoholpolitiska skadeverkningar. Villkoren kan
alltså endast meddelas vid beslut om serveringstillstånd. Dit räknas också beslut om utökning av ett
gällande tillstånd, till exempel förlängd serveringstid och utökning av lokal eller annat
serveringsutrymme. Villkoren får inte var generella utan behovet ska bedömas i varje enskilt fall.
Kommunen kan däremot i sina riktlinjer beskriva under vilka förutsättningar ett beslut kan komma att
villkoras.
Riktlinjer
•

Villkor om förordnade ordningsvakter efter vissa klockslag kan meddelas.

•

Villkor om olika utrymningstider för servering i olika lokaler eller utrymmen på ett
serveringsställe (exempelvis för uteservering) kan meddelas beroende av typ av evenemang.

•

Villkor om olika serveringstider kan meddelas beroende av typ av evenemang.

•

Villkor om begränsning, att endast tillåta bordsservering, kan meddelas vid permanent
serveringstillstånd eller vid vissa evenemang.
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Tillfälliga tillstånd till allmänheten och slutna sällskap
Rättsregel
Enligt 8 kapitlet 2 § alkohollagen kan ett serveringstillstånd meddelas för servering till allmänheten
eller slutet sällskap. Tillståndet kan vara stadigvarande eller avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka
tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd).
Riktlinjer
•

Tillfällig servering förutsätter alltså att det inte är fråga om en regelbundet återkommande
verksamhet.

Ett stadigvarande tillstånd till slutna sällskap är antingen:
En så kallade klubbrättighet det vill säga ett tillstånd för ett visst sällskap som förening, företag, klubb,
personalgrupp och dylikt eller
En så kallad festvåningsrättighet, det vill säga ett tillstånd till en restaurangrörelse som på beställning
bedriver servering till olika slutna sällskap.
•

Sökanden ska ha dispositionsrätt till den lokal som avses.

•

Meddelat beslut om serveringstillstånd kan inte ändras utan att ny avgift erläggs.

•

Huvudreglerna för vad som kännetecknar ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer
med ett gemensamt intresse, företag förening eller andra sammanhang. Det gemensamma
intresset ska avse något utöver den tillställning där alkoholdrycker serveras.

Folköl
Rättsregel
Enligt 5 kapitlet 5 § och 8 kapitlet 8 § alkohollagen får försäljning/och eller servering av folköl ske,
med inskränkningar som föreskrivs i denna lag, om verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra
utrymmen i byggnader eller transportmedel som är godkänd av annan lagstiftning eller som är avsedda
för stadigvarande verksamhet med livsmedel och där mat serveras samtidigt.
Folköl får serveras av den som innehar serveringstillstånd.
Den som avser att bedriva försäljning och/eller servering av folköl ska anmäla verksamheten hos den
kommun där verksamheten ska ske. Försäljning och/eller servering får inte påbörjas innan anmälan har
gjorts. Den som bedriver detaljhandel med folköl eller är anmälningsskyldig ska utöva särskild
kontroll (egenkontroll) över försäljning och/eller servering. Försäljning av folköl får ske i lokal som är
avsedd för stadigvarande försäljning av livsmedel och där det också säljs mat.
Riktlinjer
•

Vid försäljning av folköl krävs att mat serveras eller att matvaror försäljs. Med matvaror avses
varor ur det vanliga matvarusortimentet till exempel mejeriprodukter, charkvaror, torra varor,
grönsaker och frukt samt ett brett urval konserver och djupfrysta matvaror.

•

Som matvaror räknas också pizzor, piroger, smörgåsar och portioner av hämtmat. Däremot
anses inte livsmedel inom det så kallade kiosksortimentet vara matvaror. Det gäller glass,
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konfektyrer, snacks, lättdrycker, kaffe, te, kakao, frukt samt produkter av frukt, honung, kex
och liknande.
•

Den som säljer eller serverar folköl ska ha ett egenkontrollprogram som personalen
kontinuerligt får kunskap om.

•

Tillsyn av anmäld folkölsförsäljning sker regelbundet, kan även ske tillsammans med annan
myndighet.
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Bygg- och miljönämnden

Tillfälligt undantag från riktlinjer för alkoholservering i Knivsta
kommun gällande uteservering
Förslag till beslut
Bygg-och miljönämnden beslutar att verksamheter som har tillstånd för uteservering får, efter
skriftlig underrättelse till bygg- och miljönämnden, bedriva uteservering till och med 31
december 2021.
Sammanfattning av ärendet
Enligt riktlinjerna för alkoholservering i Knivsta kommun får uteservering ske årligen under
perioden 1 april – 30 september. På grund av rådande situation med coronapandemin
föreslås ett tillfälligt undantag i riktlinjerna.
Bakgrund
Enligt riktlinjerna för alkoholservering i Knivsta kommun får uteservering ske årligen under
perioden 1 april – 30 september. Verksamhetsutövarna har möjlighet att ansöka om en
utvidgning av serveringstillståndet och får då erlägga en avgift till Knivsta kommun.
På grund av rådande situation med coronapandemin och behovet av att minska trängsel på
serveringsställen innebär förslaget en möjlighet för verksamhetsutövarna att ge sina kunder
bättre förutsättningar att hålla avstånd och även undvika trängsel.
Förslaget innebär att verksamhetsutövare som innehar ett serveringstillstånd för uteservering
får en ökad möjlighet att bedriva sin verksamhet utan att det medför en extra kostnad i form
av en avgift för en utvidgning av serveringstillståndet. Om uteserveringen är på en offentlig
plats kan tillstånd behöva sökas från Polismyndigheten i Uppsala län enligt ordningslagen.
Med hänsyn till den svåra ekonomiska situationen många av kommunens företagare befinner
sig i samt i syfte att minska risk för trängsel på serveringsställen föreslår förvaltningen att
bygg- och miljönämnden beslutar om ett tillfälligt undantag från riktlinjer för alkoholservering i
Knivsta kommun.
Undantaget föreslås gälla i samband med skriftlig underrättelse från verksamhetsutövaren till
nämnden med anledningen av kommunens tillsynsansvar enligt alkohollagen (2010:622).
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-12-07
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Beslutet ska skickas till
Akten
Näringslivssamordnare
Alkoholhandläggare
Jessica Fogelberg
Bygg- och miljöchef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Det finns inga barn understigande 18 på försäljningsställena
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

