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§ 82
Ansökan om planbesked för Särsta 3:103, vattentornet
KS-2017/218
Beslut
Ärendet överlämnas utan eget ställningstagande.
Ärende
Tjänsteskrivelse 2017-04-13 och ansökan 2017-03-16 har varit utsända. Jessica Fogelberg,
t.f. bygg- och miljöchef, informerar.

Exp till:
Akten

Expedierat av Siobhán Górny
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Handläggare
Elin Hedström
Fysisk planerare

Tjänsteskrivelse
Datum
2017-04-13

Diarienummer
KS-2017/218
BMK 2017-140

Kommunstyrelsen

Ansökan om planbesked för Särsta 3:103, vattentornet
KS-2017/218
BMK 2017-140
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ge positivt planbesked för Särsta 3:103, vattentornet.
Sammanfattning
Apartment Tower Knivsta AB har ansökt om planbesked för ändring av gällande detaljplan
på fastigheten Särsta 3:103, för att möjliggöra en ombyggnad samt tillbyggnad av det
befintliga vattentornet. Förslaget är 15 lägenheter samt en takterrass.
Bakgrund
Fastigheten, markerad med rött i ortofotot nedan, är 708 kvm och ägs av Apartment Tower
Knivsta AB. Fastigheten är belägen på höjden mitt i villakvarteren i Särstaområdet.

På fastigheten Särsta 3:103 finns en gällande detaljplan (Knivsta vattentorn, 0380-P2000/25)
som medger en byggrätt för bostäder och kontor om maximalt 300kvm bruttoarea (BTA) inkl.
takterrass, garage och förråd. Marken i direkt anslutning till vattentornet är prickad mark som
inte får bebyggas och resterande mark är naturområde.
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Ändringen i planen skulle bl.a. innebära en större tillåten BTA men med ett liknande syfte
som tidigare.
Det finns ett antal master och antenner placerade på vattentornets tak. Dessa behöver, i ett
framtida planarbete utredas i fråga om ägarförhållanden och rättigheter.
Sökanden har bifogat en illustration över fasader och planlösningar på tänkt bebyggelse. Det
planeras bli 15 lägenheter samt en takterrass med uterum. Vattentornet är idag ca 24 meter
högt med ovanpåliggande master och antenner. Sökandens illustration visar en påbyggnad
som skulle ge en byggnadshöjd på ca 30 meter med ett uterum ovanpå. Total byggnadshöjd
behöver prövas i ett framtida planarbete

Ekonomisk konsekvensanalys
Planens ändring bedöms inte innebära några direkta kostnader för kommunen. Kostnader
förenade med planens upprättande och genomförande bekostas av exploatören.
Motiv till beslut
Förvaltningens samlade bedömning är att kommunen bör inleda planläggning av fastigheten
Särsta 3:103.
Förslaget bedöms utgöra en positiv utveckling av fastigheten och byggnaden.
Planen bedöms kunna antas av kommunfullmäktige under 2021.
Avgift planbesked
Enligt kommunfullmäktiges antagna taxa, satt till 17 720 kronor (medelstor åtgärd). Faktura
utsänds separat.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Lena Fransson
kommundirektör
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Beslutet ska expedieras till:
Akten
Sökanden
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Barnchecklista inför beslut

1.

Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Ja

Nej

Förklara oavsett svar.
Beslut om planbesked ändrar inte förhållandena på platsen.

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.

