
 
 

 
Bygg- och miljönämnden  PROTOKOLL 1 (3)  

Sammanträdesdatum  
2022-12-13 §§ 93 - 94 

 
 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2023-01-05 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-12-15 Datum när anslaget tas ner 2023-01-06 

 

 
  

Sammanträde med bygg- och miljönämnden 
 
Tid: Tisdag den 13 december 2022, kl. 15.00, 16.00 
Plats: Kvallsta, Knivsta kommunhus 
Beslutande: Claes Litsner (S), ordförande 

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

Ersättare: Leif Eriksson (C) 
 
 

Övriga deltagare: Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef 
Marie Sandström, bygglovshandläggare  
Johan Glad, miljöinspektör 
Mattias Norrby (KNU), tillträdande ledamot av nämnden 
Daniel Boström (KNU), tillträdande ersättare av nämnden 
Peter Wester (SD), tillträdande ledamot av nämnden 
Benny Borgman (C), tillträdande ledamot av nämnden 
 

Mötessekreterare Sigrid Erwall, nämndsekreterare 
 
 

Justering, se sista 
sida för digital 
underskrift: 

Protokollet justeras med digital signatur den 14 december 2022 av:  
Claes Litsner (S), ordförande, och Ivan Krezić (KNU), justerare. 



Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 2 (3) 
Sammanträdesdatum 
2022-12-13 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 93 DNR: BMN-2022/215 

Yttrande i mål nr M 9539-20, tillståndsansökan för planerad deponi och 
återvinningsverksamhet på fastigheterna Hjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5, Knivsta 
kommun 

Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Bygg-och miljönämnden lämnar yttrande i mål nr M 9539-20 Tillståndsansökan för
planerad deponi- och återvinningsverksamhet på fastigheterna Hjälmsta 3:3 och Husby-Åby
1:5 i Knivsta kommun daterad 2022-11-25.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Propositionsordning 
Ordförande frågar om bygg- och miljönämnden kan besluta i enlighet med utskickat förslag. 
Ordförande finner att utskickat förslag vunnit bifall.  

Sammanfattning 
Östuna T & ÅV AB har sökt tillstånd hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt att 
bedriva deponi samt återvinningsverksamhet enligt miljöbalken 9 kap. inom fastigheterna 
Hjälmsta 3:3 och Husby-Åby 1:5, Knivsta kommun. Bygg- och miljönämnden har tagit emot 
en underrättelse av sökandes kompletteringar och har fått möjlighet att lämna yttrande. 

Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef, och Johan Glad, miljöinspektör, föredrog ärendet. 

Underlag 
Yttrande 2021-06-21 
Yttrande 2022-11-25 
Tjänsteskrivelse 2022-11-25 

Beslutet ska expedieras till  
Akten 
Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt 



 
 

 
Bygg- och miljönämnden  

 
PROTOKOLL 3 (3)  
Sammanträdesdatum  
2022-12-13  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 94 
 
Yttrande i ärende kring takhöjd, Nor 48:2 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att ge delegation till förvaltningen att yttra sig till 
Mark- och miljödomstolen med utgångspunkt i utskickat förslag.  
 

2. Beslutet tas med omedelbar justering 
 
Röstförklaring 
Ivan Krezić lämnar röstförklaring. Se bilaga 1.  
 
Propositionsordning 
Ordförande frågar bygg- och miljönämnden om ärendet ska beslutas idag. Ordförande finner 
att ärendet ska beslutas idag. Ordförande frågar bygg- och miljönämnden om nämnden kan 
delegera till förvaltningen att avge yttrande. Ordförande finner att nämnden beslutar ge 
förvaltningen i uppdrag att avge yttrande.  Till sist frågar ordförande om beslutet kan tas med 
omedelbar justering, och finner att nämndens beslut ska justeras omedelbart.  
 
 
Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden har beviljat bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus med 12 
lägenheter på fastigheten Nor 48:2, som ligger inom detaljplanerat område. Grannar har 
sedan överklagat beslutet. Nu ligger ärendet hos mark- och miljödomstolen och de har gett 
bygg- och miljönämnden och sökande möjlighet att yttra sig över innehållet i överklagan och 
om norra eller södra fasaden anses vara beräkningsgrundande. Svaret ska vara mark- och 
miljödomstolen tillhanda senast 15 december 2022.  
 
Marie Sandström, bygglovshandläggare, föredrog ärendet.  
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-12-02 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Bygglovsenheten 
Mark- och miljödomstolen 
 
 



Röstförklaring från Knivsta.nu vid nämndsammanträdet med Bygg- och Miljönämnden den 
2022-12-13.

I ärendet Yttrande avseende beräkningsgrundande fasad. Gäller ärende om bygglov för 
nybyggnad av ett flerbostadshus (12 lgh), mål nr P 5278-22. 

Vi ställer oss bakom att ett yttrande från Bygg- och miljönämnden skall lämnas till mark- och 
miljödomstolen. Men vi vill samtidigt också framföra våra synpunkter gällande fastställande av 
beräkningsgrundande fasad. 

Vi anser att den norra sidan av huset skall vara beräkningsgrundande då den är av sådan 
dominant karaktär genom sin utformning genom fönster och utbyggnader på fasaden. 
Den norra sidan som är den mest dominerande sidan ligger mycket riktigt mot skogsområdet norr 
om Nor 48:2 men fastighetens norra dominanta fasad ses även från väster och öster. 
Detta tycker vi är viktigt att ha med i beräkningen även fastän skogsområdet norr om fastigheten 
Nor 48:2 ännu inte är planlagt. 

Ivan Krezić, 2:e vice ordf i bygg- & miljönämnden för Knivsta.Nu 

Bilaga 1.
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