
Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 1 (10) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-25 §§ 1 - 11

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för 
laglighetsprövning: 
2022-02-23  

Datum när anslaget sätts 
upp: 2022-02-02 

Datum när anslaget tas ner: 
2022-02-24 

Sammanträde med bygg- och miljönämnden 

Tid: 

Plats: 

Beslutande: 

Ersättare: 

Tisdag den 25 januari 2022, kl. 13:00-14:45  

Distanssammanträde 

Claes Litsner (S) 

Ann-Charlotte Fransson (M), 1:a vice ordförande 

Ivan Krezić (KNU), 2:e vice ordförande 

Björn-Owe Björk (KD) 

Jonas Gönzi (MP) 

Leif Eriksson (C) 
Lotta Wiström (L) § 1-7 och § 10-11 
Matilda Hübinette (-) 

Övriga deltagare: Henri Lehtonen, byggchef 
Gabriel Winter, miljöchef 
Kristofer Mattsson, byggnadsinspektör 
Marie Sandström, bygglovhandläggare 
Sara Hellgren, miljöinspektör 

Mötessekreterare Eva Paulsrud 

Justering, se sista 

sida för digitala 

underskrifter: 

Protokollet justeras med digital signatur den 1 februari av Claes 
Litsner (S), ordförande, och Ivan Krezić (KNU), justerare. 



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 2 (10) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-25 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 1

Justering 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Protokollet justeras den 1 februari 2022 av ordföranden och Ivan Krezić (KNU). 

§ 2

Godkännande av dagordning 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Ärende 9 ”Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, Åsby 3:8, BMK 2021-00068” 
utgår. Ledamotsinitiativ från Ivan Krezić (KNU) gällande återvinning fastighet Hjälmsta 3:3  
läggs till. I övrigt godkänns dagordningen.  

§ 3

Anmälan av delegationsbeslut 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Följande delegationsbeslut är anmälda till bygg- och miljönämnden: 

Delegationsbeslut Public 360, 2021-12-06—2022-01-17 

§ 4

Information om kommande och pågående 

Henri Lehtonen, byggchef, och Gabriel Winter, miljöchef, informerar. 



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 3 (10) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-25 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 5 Dnr: BMN-2021/120 

Tillsyn av eventuellt olaga ändring av byggnad för ny verksamhet, SÄRSTA 38:16, 
BMK 2021-000065 

Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 9 kap. 2 § plan- och byggförordningen
(2011:338), PBF, påföra ägaren Sisyfos Samhällsfastigheter AB,
organisationsnummer 16559244-7915, ägare till fastigheten SÄRSTA 38:16 en
dubbel byggsanktionsavgift om 57 928 kronor.

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

Reservation 

Björn-Owe Björk (KD) reserverar sig till förmån för eget återremissyrkande. (Protokollsbilaga 
1.) 

Yrkande 

Björn-Owe Björk (KD) yrkar på att ärendet återremitteras. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 
finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall mot avslag på utskickat förslag och finner att 
nämnden bifaller utskickat förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet gäller en dubbel byggsanktionsavgift då ingen rättelse skett, samt inget bygglov har 
sökts för åtgärden. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2021-12-27 
Protokollsutdrag BMN 2021-05-25, § 64 
Tjänsteskrivelse 2021-05-03 
Byggsanktionsavgift 2021-04-13 
Fotografier 7st 
Planritning 2021-04-13 

Kristofer Mattsson, byggnadsinspektör, föredrar ärendet. 

Beslutet delges med besvärshänvisning och mottagningsbevis 
Fastighetsägare 





 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 5 (10) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-25 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2021-12-27 
Byggsanktionsavgift 2021-11-23 
Karta 
Fotografier 4 st 

Kristofer Mattsson, byggnadsinspektör, föredrar ärendet. 

Beslutet delges med besvärshänvisning och mottagningsbevis 

Fastighetsägare 



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 6 (10) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-25 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 8 Dnr: BMN-2022/7 

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, HUSBY-LÅNGHUNDRA 6:9, 
BMK 2021-000545 

Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att ge negativt förhandsbesked för nybyggnad av
ett enbostadshus på fastigheten Husby-Långhundra 6:9 med stöd av 9 kap. 17 och
31 §§ plan- och bygglagen (PBL).

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

Reservation 

Björn-Owe Björk (KD) reserverar sig med instämmande av Ivan Krezić (KNU) till förmån för 
Björn-Owe Björks återremissyrkande.(Protokollsbilaga 2). 

Yrkande 

Björn-Owe Björk (KD) yrkar på att ärendet återremitteras. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 
finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall mot avslag på utskickat förslag och finner att 
nämnden bifaller utskickat förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Husby-

Långhundra 6:9. Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och inom 
påverkansområdet för flygbuller överstigande 55 dB(A). Inom fastigheten har det tidigare 
funnits ett bostadshus som brann ner för några år sedan. En ansökan om bygglov för att 
ersätta det nedbrunna huset beviljades i augusti 2020 (BMK 2020-205).  

Samhällsbyggnadskontoret anser att det nedbrunna bostadshuset därmed redan är ersatt 
med ett nytt uppfört bostadshus. Även Swedavia anser att ansökan bör avslås. Sökande 
anger dock att det har funnits ett tvåbostadshus på platsen och anför att det nedbrunna 
huset bör kunna ersättas med två enbostadshus.  



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 7 (10) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-25 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att platsen är bullerutsatt från flyg och väg. Samhälls-
byggnadskontoret ska även bevaka att riksintresset för kommunikationer, Arlanda flygplats, 
inte riskerar att påverkas negativt vid nybyggnationer. Samhällsbyggnadskontoret bedömer 
att ytterligare byggnation av bostäder inom influensområdet kommer att inverka negativt på 
flygplatsen. Ansökan om förhandsbesked för ytterligare ett bostadshus bör därmed avslås.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-01-17 

Antal  Typ   Inkommen 
1   Situationsplan  2021-10-25 

Marie Sandström, bygglovhandläggare, föredrar ärendet. 

Beslutet delges med förenklad delgivning 

Sökande  



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 8 (10) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-25 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 9 Dnr: BMN-2021/246 

Intern kontrollplan 2022 för bygg- och miljönämnden 

Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Bygg- och miljönämnden antar intern kontrollplan för nämndens verksamheter för 2022.

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 som föreslås för 2022 är: Tillräckliga resurser och 
kompetens och Efterlevnad av beslutade policys och detaljplaner. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2021-11-30 
Intern kontrollplan 2022 för bygg- och miljönämnden. 

Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, fördrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 

Akten  
Handläggaren 



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 9 (10) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-25 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 10 Dnr: BMN-2022/10 

Ansökan strandskyddsdispens, Nor 28:1, MI.2021.694 

Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken (1998:808),
att bevilja dispens från strandskyddet för en byggnad med en yta om maximalt 30 m2

med placering enligt bilaga 1 och utformning i enlighet med bilaga 2.

2. Bygg- och miljönämnden beslutar om en tomtplatsavgränsning enligt bilaga 3.

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsägaren till Nor 28:1 har inkommit med en ansökan om strandskyddsdispens för en 
komplementbyggnad. I området råder strandskydd om 100 meter och hela fastigheten 
omfattas av strandskydd.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2021-01-03 
Bilaga 1  Situationsplan inkommen 2021-12-05 
Bilaga 2 Plan- fasad och sektionsritningar inkomna 2021-12-09 
Bilaga 3 Tomtplatsavgränsning upprättad 2021-12-16 
Bilaga 4 Fotografier från platsbesök upprättade 2021-12-16 

Sara Hellgren, miljöinspektör, föredrar ärendet. 



 Bygg- och miljönämnden PROTOKOLL 10 (10) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-25 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 11 Dnr: BMN-2022/25 

Ledamotsinitiativ från Ivan Krezić (KNU) gällande återvinning fastighet Hjälmsta 3:3 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Ledamotsinitiativet tas emot och bereds till nästa sammanträde med bygg-och 
miljönämnden. 

Underlag för beslut 

Ledamotsinitiativ från Ivan Krezić (KNU) 2022-01-23 (Protokollsbilaga 3.) 



BMN 2022-01-25, § 5  Protokollsbilaga 1

Yrkande rörande ärende 6 - Tillsyn av eventuellt olaga ändring av byggnad för ny verksamhet 

Föreslår att ärendet återremitteras i syfte att i dialog med Sisyfos genomföra en helhetsbedömning av 

eventuella kvarstående krav för att leva upp till regelverk. Att i BMN återkommande beslutar om olika 

sanktionsavgifter upplevs otydligt och bedöms påverka kommunens rykte som företagsvänlig kommun 

negativt. 

Yrkande 

Att ärendet återremitteras i syfte att i dialog med företaget göra en helhetsbedömning av eventuella 

kvarstående krav och att nämnden därefter kan beakta byggnationen, bygglov, sanktionsavgifter och 

eventuella kvarstående delar och anmärkningar i sin helhet.  

Björn-Owe Björk (KD) 



BMN 2022-01-25, § 8  Protokollsbilaga 2

Yrkande rörande ärende 8 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, Husby-

Långhundra 6:9 

Sökande anger att det har funnits ett tvåbostadshus på platsen och anför att det nedbrunna huset bör 

kunna ersättas med två enbostadshus. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att platsen är bullerutsatt 

från flyg och väg. I avvägning mellan olika intressen bör dock fler aspekter än Swedavias beaktas. För 

att Långhundra landsbydgsskola ska kunna överleva behövs viss byggnation även i Långhundra. I 

detta fall, när det handlar om ersättning av bostad efter brand bör skolans intresse och förutsättningar 

för en levande landsbygd även i Långhundra vägas mot Swedavias önskemål förhindra all byggnation 

inom bullerzonen.  

Ifrån KDs sida anser vi att en levande landsbygd och Långhundra skolas framtid väger tyngre än 

Swedavias önskemål varför vi anser att förhandsbeskedet bör beviljas. 

Yrkande 

Att ärendet återremitteras för att ta fram ett förslag till beslut där nämnden beviljar ett positivt 

förhandsbesked.  

Björn-Owe Björk (KD) 



Ledamotsinitiativ från Knivsta.nu 

Uppdra åt miljöförvaltningen i Knivsta kommun att påbörja ett nytt tillsynsärende avseende företaget 

Östuna T & ÅV tidigare anmälan om att på fastigheten Hjälmsta 3:3 bedriva miljöfarlig verksamhet i 

form av återvinning och sortering av avfall (s.k. C-anmälan) 

Bakgrund: 

Länsstyrelsen i Uppsala har beslutat att upphäva bygg- och miljönämndens i Knivsta kommun beslut 

den 26 juni 2021 (§ 9, dnr BMN-2021/258). I motiveringen till deras beslut hänvisar de till rättspraxis, 

nämligen att tillsynsmyndigheten inte inom ramen för anmälningsärendet får förbjuda en anmäld 

verksamhet när sexveckorsfristen har passerat (MÖD 217/67). Företaget har nyligen informerat MÖD, 

Svea Hovrätt om länsstyrelsens beslut och försökt påverka den handläggning av bygglovsärendet som 

prövas där (Mål Nr. P102 96-21). Enligt vår förvaltning stämmer inte deras påståenden om vad 

bygglovet avser. 

Förslag till beslut: 

Vår förvaltning har under över ett års tid fört dialog med företaget om dessa frågor. Bygg- och 

miljönämnden har även tidigare sökt stöd hos länsstyrelsen för att få deras syn på och ett eventuellt 

beslut i tillsynsärendet, men avvisats. Mot bakgrund av den nu uppkomna situationen så föreslår jag 

att bygg- och miljönämnden som ansvarig myndighet för miljötillsyn fattar ett nytt beslut om att 

upprätta ett tillsynsärende vad gäller företagets anmälan av C-verksamhet inom fastigheten Hjälmsta 

3:3 i Knivsta kommun på kommande nämndsammanträde. 

Ivan Krezić 2:e vice ordförande i bygg- & miljönämnden för Knivsta.nu 

BMN 2022-01-25, § 11  
Protokollsbilaga 3




