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Sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden 
Tid: Måndag den 23 januari 2023, kl. 13:00  
Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus 
Ordförande: Mikael Rye-Danjelsen (KNU) 
Sekreterare: Sigrid Erwall, nämndsekreterare 
Handlingar finns tillgängliga i kommunhuset samt på kommunens hemsida www.knivsta.se  
Förhinder 
Ledamot som inte kan delta vid sammanträdet kan mejla till sigrid.erwall@knivsta.se 
   
Föredragningslista 
  Dnr 

1. Upprop   

2. Justering 
(Förslag 30 januari) 

  

3. Godkännande av dagordning   

4. Anmälan av delegationsbeslut 
a) Bostadsanpassningsbidrag november 2022 
b) Bostadsanpassningsbidrag december 2022 

  

 Informationsärenden   
5. Informationsärenden 

a) Introduktion till nämndens arbete (formalia) 
b) Introduktions till nämndens 

verksamhetsområden (utbildning) 
c) Lägesrapport avfallsverksamheten 

 

 

 Beslutsärenden   
6. Gallring av handlingar rörande bostadsanpassning 

1995-2010 
Ansvarig handläggare: Annika Rönnberg 
 

SUN-2021/419 

7. 
 
 
 
 
 

Ändring av detaljplan för Särsta 3:122 
Ansvarig handläggare: Rebecka Persson 
 
 

SUN-2022/503 
 
 
 
 
 

http://www.knivsta.se/
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8.  Beslut om granskning för detaljplan Södra Ar etapp 
1 
Ansvarig handläggare: Andree Dage 
 

SUN-2022/292 

9. Kompletterande samråd om en ny dubbel 400 kV 
luftledning, delsträcka av Plenninge-Odensala, 
Uppsalapaketet 
Ansvarig handläggare: Maria Cassel 
 

SUN-2022/507 

10. Hemställan till kommunfullmäktige om ny 
avfallstaxa 2023 
Ansvarig handläggare: Robert Fåhraeus 
 

SUN-2023/22 

11. 
 
 
 
12. 

Samhällsutvecklingsnämndens datum för 
presidieberedningar 2023 
Ansvarig handläggare: Sigrid Erwall 
 
Workshop verksamhetsplan 2023 
Geli Lytter och Karin Reuterdahl, 
verksamhetscontrollers 
 

SUN-2023/16 

   



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:

Från: 2022-11-01 Till: 2022-11-30 Utskrift: 2022-12-01

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2022-041 Delvis bifall 2022-11-29 Annika Rönnberg 12 490 kr

BAB 2022-047* Bifall 2022-11-02 Annika Rönnberg 1 649 kr

BAB 2022-051 Bifall 2022-11-21 Annika Rönnberg 501 kr

BAB 2022-052 Bifall 2022-11-21 Annika Rönnberg -  230 kr

BAB 2022-056 Bifall 2022-11-30 Annika Rönnberg 3 225 kr

BAB 2022-057* Bifall 2022-11-21 Annika Rönnberg 1 914 kr

BAB 2022-058 Bifall 2022-11-22 Annika Rönnberg 2 500 kr

BAB 2022-061* Bifall 2022-11-25 Annika Rönnberg 2 200 kr

Summa: 24 249 kr

Antal poster: 8 st

Total summa: 24 249 kr

Totalt antal poster: 8 st



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

Summa: 0 kr

Antal poster: 0 st

Total summa: 24 249 kr

Totalt antal poster: 8 st



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:

Från: 2022-12-01 Till: 2022-12-31 Utskrift: 2023-01-04

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2022-053 Bifall 2022-12-02 Annika Rönnberg 94 330 kr

BAB 2022-054 Bifall 2022-12-20 Annika Rönnberg 25 716 kr

BAB 2022-058 Bifall 2022-12-07 Annika Rönnberg 725 kr

BAB 2022-063 Bifall 2022-12-20 Annika Rönnberg 89 092 kr

Summa: 209 863 kr

Antal poster: 4 st

Total summa: 209 863 kr

Totalt antal poster: 5 st



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2022-059 Avskrivet 2022-12-06 Annika Rönnberg 0 kr

Summa: 0 kr

Antal poster: 1 st

Total summa: 209 863 kr

Totalt antal poster: 5 st
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Handläggare 
Annika Rönnberg 
Bostadsanpassningsbidrag 

Tjänsteskrivelse 
2022-12-19 

Diarienummer 
SUN-2021/419 

   

 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Retroaktiv gallring av handlingar rörande bostadsanpassning 

 
Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden gallrar handlingar rörande bostadsanpassning åren 1995–

2002 som mottagits av Knivsta kommun för kännedom från Uppsala kommun.  

2. Samhällsutvecklingsnämnden gallrar handlingar rörande bostadsanpassning mellan 2003 
och 2023 med en gallringsfrist på 10 år med undantag för ansökan och beslut om 
bostadsanpassningsbidrag samt överklagan som föranleder åtgärd från kommunens 
sida, vilka bevaras.  

3. Samhällsutvecklingsnämnden gallrar handlingar rörande ärenden som avskrivits inklusive 
ansökan om bostadsanpassningsbidrag och beslut om avskrivning mellan 2003–2023 
med en gallringsfrist på 10 år. 

 
Sammanfattning av ärendet  
På grund av avsaknad av beslutad dokumenthanteringsplan där handlingar rörande 
bostadsanpassning ingår har samtliga handlingar som uppstår inom bostadsanpassningen 
bevarats hos Knivsta kommun. Detta trots att både Riksarkivet och SKR rekommenderar en 
gallringsfrist på 10 år på majoriteten av handlingarna som uppstår inom området, med vissa 
undantag för handlingar av vikt (såsom beslut för bostadsanpassningsbidrag, vilka bevaras 
antingen i myndighetens protokoll eller som egen handling).  

För att gallra de handlingar som inkom/upprättades inom bostadsanpassning i Knivsta 
kommun från kommunens bildande 2003 fram till den nya informationshanteringsplanen 
antas 2023 krävs ett retroaktivt gallringsbeslut som överensstämmer med nämnda 
rekommendationer. 

Handlingar från åren 1995–2002 som mottogs av Knivsta för kännedom från Uppsala 
kommun innan Knivsta kommuns bildande kan gallras då dessa bevaras hos Uppsala 
kommun. 

 

Bakgrund 
För att gallra allmänna handlingar krävs ett särskilt beslut om detta, då det innebär en 
begränsning av allmänhetens insyn i verksamheten. Gallring underlättar bland annat 
återsökbarhet utan förlust av relevant information eftersom handlingar som inte anses ha 
långvarig vikt tas bort medan viktiga handlingar bevaras, istället för att alla handlingar inom 
ett ärende bevaras oavsett vikt. 

Normalt tas kommunala gallringsbeslut i en dokumenthanteringsplan eller likvärdig plan. I de 
dokumenthanteringsplaner som funnits på Knivsta kommun har handlingar som uppkommit 
inom bostadsanpassningsverksamheten aldrig funnits med, vilket innebär att handlingarna 
automatiskt behöver bevaras.  
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Bostadsanpassningshandlingar är dock inte handlingar som rekommenderas omfattas av 
totalbevarande, utan Riksarkivet och SKR rekommenderar en gallringsfrist på 10 år på 
majoriteten av handlingarna som uppstår inom bostadsanpassning, med undantag för 
följande handlingar som bör bevaras då de anses innehålla information av vikt: protokoll över 
beslut om bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag, register över åtgärdade 
lägenheter och hus, statistiska sammanställningar och överklagan som föranleder åtgärd 
från kommunens sida. 

I nuläget pågår ett arbete med en informationshanteringsplan (nuvarande namnet på den 
tidigare dokumenthanteringsplanen) där handlingar rörande bostadsanpassning finns 
angivna och gallring föreskrivs i enlighet med nämnda rekommendationer. Denna kommer 
dock inte gälla retroaktivt, varför äldre handlingar rörande bostadsanpassning på 
verksamheten inte kommer omfattas av detta. 

På grund av detta och att handlingarna inte nämns i tidigare dokumenthanteringsplaner 
krävs därför ett separat gallringsbeslut för att få gallra de bostadsanpassningshandlingarna 
som inkom/upprättades mellan kommunens bildande 2003 och att den nya 
informationshanteringsplanen antogs 2023.  

För att säkerställa att ingen förlust av viktig information sker har även följande tagits i 
beaktande av arkivmyndigheten och företrädare av samhällsbyggnadskontoret: 

 Gallringen kommer ej att påverka sökbarheten eller begripligheten hos annan 
information.   

 Det är enbart inaktuella ärenden som är äldre än 10 år eller mer som gallras. 

 Informationen som bedöms viktig för det fortsatta arbetet finns kvar hos 
verksamheten. 

 Informationen bedöms inte vara aktuell för att kunna användas som bevis i en 
eventuell rättsprocess eller för att kunna genomföra revision eller intern kontroll. 

 Informationen bedöms inte vara värdefull för framtida forskning.  

 Riksarkivets och SKR:s rekommendationer gällande gallring av handlingar rörande 
bostadsanpassning. 

Rekommendationen om gallring av ansökan och beslut om bostadsanpassningsbidrag och 
återställningsbidrag gäller endast om besluten finns dokumenterade i myndighetens 
protokoll. 

I de fall sökande tar tillbaka sin ansökan av någon anledning före beslut tas ett 
avskrivningsbeslut. Detta betyder att ärendet avslutas utan slutlig prövning i sak. Alla 
handlingar inklusive beslutet kan gallras.   

Rörande handlingar från åren 1995–2002 som mottogs av Knivsta för kännedom från 
Uppsala kommun innan Knivsta kommuns bildande kan gallras då dessa arkiveras och 
bevaras hos Uppsala kommun och endast kan sägas utgöra kopior hos Knivsta kommun. 
Ärenden hos Uppsala kommun som var öppna ärenden när Knivsta blev egen kommun fick 
egna diarienummer hos Knivsta efter övergången och hanteras som resterande handlingar 
inom bostadsanpassningen som inkommit/upprättats efter 2003 som nämns ovan. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Kostnaderna ryms inom befintlig budgetram.  
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-12-19 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggaren 
 

 
 
Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef



 § 6 Gallring av handlingar rörande bostadsanpassning 1995-2010 - SUN-2021/419-1 Gallring av handlingar rörande bostadsanpassning 1995-2010 : Tjänsteutlåtande 2022-12-19

Sida 4 av 4 

 
 

 

  

 
Barnchecklista inför beslut 
 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej X  

 

Förklara oavsett svar. 

Det här är en administrativ åtgärd som inte direkt påverkar 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 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. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Handläggare 
Rebecka Persson 

Tjänsteutlåtande 
2023-01-03 

Diarienummer 
SUN-2022/503 

Planarkitekt   

 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Ändring av detaljplan för Särsta 3:122 

 

Förslag till beslut 

1. Samhällsutvecklingsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att gå ut på 
samråd för ändring av detaljplan för Särsta 3:122 

2. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att ändringen av detaljplan för Särsta 3:122 inte 
innebär betydande miljöpåverkan 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsägaren önskar stycka fastigheten för att tillskapa ytterligare ett bostadshus. För att 
möjliggöra en fastighetsstyckning krävs en detaljplaneändring där andelen prickmark 
justeras. Bedömningen är att planändringen inte innebär betydande miljöpåverkan. 

 

Ärendet 

I april 2022 fick samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att inleda detaljplanearbete för 
fastigheten Särsta 3:122. Fastighetsägaren önskar att genom detta arbete stycka fastigheten 
för att tillskapa ytterligare ett bostadshus. För att möjliggöra en fastighetsstyckning krävs en 
detaljplaneändring där andelen prickmark justeras. Fastigheten planlades 1983 med syfte att 
möjliggöra fristående huvudbyggnad om maximalt två våningar med sex meter i 
byggnadshöjd. Eftersom huvudanvändningen Bostad kvarstår från den gällande stadsplanen 
(Spl 03-83:136) har förfarandet ändring av detaljplan använts.  

Planområdet består av fastigheten Särsta 3:122 och ligger i de östra delarna av Knivsta 
tätort som utgörs av villabebyggelse. Planområdet omfattar en kuperad fastighet som 
innefattar en tvåplansvilla i suterräng och trädgård. Befintlig villa med komplementbyggnad 
planeras att bevaras. 

I samband med detaljplaneändringen har de gällande planbestämmelserna justerats eller 
ändrats så att de följer Boverkets rekommendationer. Förutom prickmark så har bland annat 
bestämmelser kring exploateringsgrad, minsta fastighetsstorlek, byggnadsplacering och 
takutformning ändrats eller kompletterats. 

En undersökning av betydande miljöpåverkan har genomförts i samband med framtagandet 
av detaljplaneändringen. Bedömningen är att den nya exploateringen som möjliggörs av 
detaljplaneändringen inte innebär betydande miljöpåverkan. Ändringen är så pass liten att 
planområdets påverkan av omgivningen inte kan uppfattas som negativ, och vice versa.  

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Fastigheten är privatägd och detaljplaneändringen innebär inga kostnader för kommunen vid 
planläggning eller genomförande. 
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Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2023-01-03 
Särsta 3:122 planbeskrivning, 2023-01-03 
Särsta 3:122 plankarta, 2023-01-03 
Särsta 3:122 undersökning om betydande miljöpåverkan, 2022-09-06 
PM Geoteknik, 2022-11-17 
Markteknisk undersökningsrapport geoteknik, 2022-11-17 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Planenheten 

 

 

Jenny Rydåker   Maria Cassel 

Samhällsbyggnadschef   Planchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Planändringen omfattar endast en fastighet utan allmän mark och bedöms inte påverka barn 
negativt. 

 

 

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. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Dokumentansvarig: Planenheten
Kontor: Samhällsbyggnadskontoret
Upprättad: 2023-01-03

Planbeskrivning
Ändring av detaljplan för Särsta 3:122

Knivsta kommun, Uppsala län

Dokumenttyp: Samrådshandling
Diarienummer: SBK 2022-004
Påbörjad: 2022-04-25
Beslutande nämnd: Samhällsutvecklingsnämnden
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Inledning

Handlingar

Till planförslaget hör:

Planbeskrivning, 2023-01-03
Plankarta med bestämmelser, 2023-01-03
Grundkarta, 2022-11-24
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2022-09-06

Övriga handlingar:

Fastighetsförteckning, Vesterlins, 2022-12-16
PM Geoteknik, Bjerking, 2022-11-17
Markteknisk undersökningsrapport geoteknik, Bjerking, 2022-11-17

Planprocessen

Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen (PBL) och syftar till att pröva
om ett förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och
enskilda intressen vägas mot varandra. Under samråd och granskning ges
möjlighet för sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma med
synpunkter.

Läshänvisning

En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Plankartan är den
handling som är juridiskt bindande och anger vad som till exempel ska vara
allmän plats, kvartersmark samt hur bebyggelsen ska regleras. Plankartan ligger
till grund för kommande bygglovsprövning. Planbeskrivningen beskriver hur
detaljplanen ska förstås och genomföras. I planbeskrivningen ska kommunen
bland annat redovisa planeringsförutsättningarna, planens syfte och hur planen är
avsedd att genomföras. Innehållet i en planbeskrivning regleras i plan- och
bygglagen och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning.

Bakgrund och tidigare ställningstaganden

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2016 att ge positivt planesked för Särsta 3:122
(Dnr. KS-2016/279). Beslut om planuppdrag för Särsta 3:122 fattades av
kommunstyrelsen i april 2022 (Dnr. KS-2022/193). Planprocessen genomförs med
ändring av detaljplan i enlighet med PBL. Ärendet gäller planläggning för bostad.

Figur 1: Denna detaljplaneändring befinner sig just nu ute på samråd.
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Syfte  

Syftet med att göra en ändring av gällande detaljplan för fastighet Särsta 3:122 är 
att möjliggöra en avstyckning till två fastigheter. Fastigheten är idag bebyggd med 
en villa samt komplementbyggnad. Gällande detaljplan förhindrar en styckning på 
grund av bestämmelser om exploateringsgrad. En justering av planbestämmelser 
samt prickmark behövs för att uppnå syftet med att möjliggöra en styckning av 
Särsta 3:122. 

Varför ändring av detaljplan valts 

Eftersom planområdet endast rör en fastighet samt att huvudsyftet i gällande 
detaljplan (bostad) kvarstår efter ändring valdes planarbetet att genomföras med 
ändring av detaljplan. För att möjliggöra syftet av att stycka fastigheten krävs 
endast justering av prickmark och exploateringsgrad. Ett upphävande av gällande 
detaljplan eller att ta fram en helt ny detaljplan för fastigheten anses därför vara 
ett för stort grepp och att en ändring är lämpligare. 

Eftersom planarbetet gäller en ändring av detaljplan prövas inte lämpligheten av 
användningsområdet på nytt. Utredning för dagvatten, buller, risk med mera görs 
därför i samband med bygglovet. Däremot har en geoteknisk utredning gjorts i 
samband med planarbetet eftersom mängden prickmark ska justeras för att 
möjliggöra ny bebyggelse. 
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Förutsättningar 

Bakgrund 

Planområdet består av fastigheten Särsta 3:122 och ligger i de östra delarna av 
Knivsta tätort som utgörs av villabebyggelse. Planarbetet syftar till att möjliggöra 
en avstyckning av fastigheten. Planområdet omfattar en kuperad fastighet som 
innefattar en tvåplansvilla i suterräng och trädgård. 

Planområdet innefattar endast kvartersmark och bibehåller gällande 
användningsområde som bostad. Ingen ändring av användningsområde görs. 
Befintlig villa med komplementbyggnad planeras att bevaras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areal och markägoförhållanden 

Särsta 3:122 är 1 711 m2. Fastigheten är privatägd och det finns ingen allmän plats 
inom planområdet. 

Översiktsplan 

Förtätning i de centrala delarna av Knivsta tätort uppmuntras och planförslaget 
bedöms därför vara förenligt med kommunens gällande översiktsplan från 2017. 

Gällande detaljplan 

Särsta 3:122 omfattas i dagsläget av gällande stadsplan Särstaområdet (Spl 03-
83:136) och är planlagd som bostad. Stadsplanen reglerar placering med 
prickmark, att huvudbyggnad ska vara fristående, byggnation om max två 
våningar om max 6 meter i byggnadshöjd, vind får ej inredas och högst en 
femtedel av tomten får bebyggas. 

När planförslaget vunnit laga kraft kommer den ersätta ovanstående stadsplan för 
delar av berörda fastigheter. 

Figur 2: Detaljplaneändringens läge i Knivsta. Särsta 3:122 markeras 
med röd linje. 
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Miljöbalken

Planområdet och Särsta 3:122 rör inte tillämpningen av hushållnings-
bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken.

Undersökning av betydande miljöpåverkan
En undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2022-09-06, har gjorts för
denna ändring av detaljplan. Kommunens bedömning efter undersökningen är att
ändringen av detaljplanen inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan
att någon miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver
upprättas.

Kommunen bedömer att detaljplanen inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan, eftersom ändringen av detaljplanen inte bedöms påverka
kulturvärden, naturvärden, sociala värden, materiella värden eller medföra risk för
människors hälsa eller för miljön.

Figur 3: Gällandestadsplan Särstaområdet (Spl 03-83:136).

Figur 4: Utsnitt från gällande stadsplan, planområdet
markerat med röd streckad linje.
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Miljökvalitetsnormer 
Luft 

Knivsta kommun ingår i Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Enligt framtagna 
luftföroreningskartor (från SLB-analys åt Östra Sveriges luftvårdsförbund) visar 
de beräknade års- och dygnsmedelvärderna för partiklar (PM10) och kvävedioxid 
(NO2) med 2020 års utsläpp att Knivsta ligger under normvärden och 
miljökvalitetsmålen. 

Vatten 

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten har Vattendelegationen fastställt 
miljökvalitetsnormer för ytvatten, grundvatten och skyddade områden. Tillståndet 
i våra vatten får inte försämras och alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormer är styrande vid fysisk planering. Syftet med åtgärderna är att 
vattenförekomsterna ska uppnå en god kemisk och ekologisk status för yt- och 
grundvatten inom en viss tidsfrist. Planområdet berör vattenförekomsten 
Knivstaån genom Knivsta (SE662439-656579). I denna planbeskrivning kommer 
denna vattenförekomst fortsättningsvis benämnas Knivstaån. 

Knivstaån har dålig ekologisk status och uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. 
Knivstaån ska uppnå god ekologisk status med tidsfrist till 2033 och god kemisk 
ytvattenstatus till år 2027. 

Buller 

Planområdet utsätts för trafikbuller. Öster om planområdet ligger vägen 
Tornvägen och enligt en trafikmätning genomförd år 2016 uppmättes ÅDT 
(årsdygnstrafik) till 178 fordon per dygn. Närmare beräkning av bullernivåer 
utifrån ny exploatering görs i bygglovsskedet. Planområdet berörs inte av 
flygbuller från Arlanda flygplats. 

Dagvatten 

Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för dagvatten gata. Det finns även en 
dagvattenservis utbyggd till fastigheten, och fastigheten betalar för dagvatten 
fastighet. 

Knivsta kommuns dagvattenstrategi förespråkar lokalt omhändertagande och 
öppna dagvattenlösningar. Dagvattenhanteringen ska användas som ett positivt 
inslag i närmiljön och gröna lösningar som bidrar till ekosystemtjänster ska 
därmed premieras. Sekundära avrinningsvägar och översvämningsytor måste 
säkerställas och dagvattenhanteringen ska ta hänsyn till ett förändrat klimat. 

Geotekniska förhållanden  

I gällande stadsplan för Särstaområdet är en stor del av Särsta 3:122 markerad 
med prickmark. Orsaken till mängden prickmark är oklar i gällande stadsplan och 
därför har en geoteknisk utredning gjorts för att säkerställa eventuella riskfaktorer.  
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Framtagen utredning visar att jordlagerföljden består i allmänhet överst av ett 
cirka 0,3 – 0,6 meter mäktigt lager mulljord och fyllning överlagrandes cirka 0,7 – 
2 meter kohesionsjord ovan 0,7 – 8,3 meter friktionsjord vilandes på berg. Bergets 
överyta har påträffats mellan cirka 1 – 8,5 meter under markytan. Grundvattnets 
trycknivå noterades vid undersökningstillfället ligga på cirka +24,5 motsvarande 
cirka 2 meter under markytan i undersökt punkt. Normala radonhalter har 
uppmätts vilket medför att marken klassificeras som normalradonmark. Således 
kan planerad byggnation utföras radonsäkert. En lättare byggnad i två plan 
föreslås grundläggas med platta direkt på mark. 

Temporära ledningsschakter i lera kan utföras ner till cirka 2 meter under befintlig 
markyta med släntlutning 1:1 utan särskilda förstärkningsåtgärder. Detta under 
förutsättning att släntkrön hålls fritt minst 1,0 meter och att last på släntkrön inte 
överstiger 2 ton/kvadratmeter. Vid schaktarbete kring cirka 2 meter djup finns risk 
för hydraulisk bottenupptryckning och/eller schaktarbete under grundvattenytan. 
Någon risk för ras och skred bedöms inte förekomma för befintlig mark. 

Hydrologiska förhållanden  

Det finns inga befintliga hydrologiska förhållanden som beräknas påverka 
planerad exploatering på Särsta 3:122 eller en ändring av detaljplan. 

Kulturmiljö 

Särsta 3:122 omfattas inte av några kulturhistoriskt viktiga lämningar eller 
byggnader men däremot av kommunens kulturmiljöprogram Kulturmiljöer i 
tätorten som togs fram 2013. Särsta 3:122 ingår i kapitlet om norra Särsta där 
särdragen för området beskrivs som ett 1950-talsområde med byggnader i tegel 
och med sadeltak. 

Teknik  

Teknisk infrastruktur och vatten och avlopp (VA) finns utbyggt i området och 
beräknas inte påverka tilltänkt planändring.  

Service  

Service såsom skola, omsorg och livsmedelshandel finns inom Knivsta tätort. 

Trafik  

Det omkringliggande trafiknätet har inte några kända problem. 
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Förslag

Möjlig ny byggnation

Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra en fastighetsstyckning.
Tillkommande byggnad beräknas förläggas på fastighetens södra del och vara en
fristående vil la. Ändringen av detaljplanen möjliggör en nockhöjd om 7,5 meter
samt krav på sadel-, mansard- eller valmat tak. En exploateringsgrad om 25 %
säkerställer avvägda proportioner mellan friyta och bebyggelse. Slutgiltig
utformning sker i bygglovsskedet.

Andelen prickmark justeras inom hela fastigheten för att möjliggöra
fastighetsstyckningen. För att säkerställa goda förutsättningar för gatuskötsel på
Björknäsvägen och Tornvägen bibehålls prickmarken mot Tornvägen i öst. Mot
Björknäsvägen justeras prickmarken med cirka 7 meter i djup, vilket innebär att
cirka 10 meter prickmark behålls in mot fastigheten till skillnad från gällande 17
meter. I norr tas en större del prickmark bort för att möjliggöra byggnation av
komplementbyggnad. Kvarvarande prickmark säkerställer även yta för lokalt
omhändertagande av dagvatten.

Figur 5: Illustrationsplan som visar möjlig ny bebyggelse. Befintlig
fastighetsgräns är markerad med röd streckad linje. Ny möjlig
avstyckning illustreras med svart streckad linje.

Figur 6: Schematisk skiss som visar borttagen prickmark (orange)
för Särsta 3:122.
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Motiv till regleringar för detaljplaneändringen

Användning av kvartersmark
B Bostäder: Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra byggnation av bostäder.

Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Marken får inte förses med byggnad: Syftet med bestämmelsen är att reglera
vilken yta inom fastigheten som får bebyggas. Bestämmelsen reglerar
byggnadens placering och har stöd i 4 kap. 11 § 1 st 1 p PBL.

h1 0,0 Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är angivet värde i meter: Syftet med
bestämmelsen är att reglera hur hög huvudbyggnad får vara. Bestämmelsen
reglerar byggnadens höjd och har stöd i 4 kap. 11 § 1 st 1 p PBL.

h2 0,0 Högsta nockhöjd på komplementbyggnad är angivet värde i meter: Syftet med
bestämmelsen är att reglera hur hög komplementbyggnad får vara.
Bestämmelsen reglerar byggnadens höjd och har stöd i 4 kap. 11 § 1 st 1 p
PBL.

o1 0,0 Minsta takvinkel är angivet värde i grader: Syftet med bestämmelsen är att
reglera takets lutning för att anpassas till omkringliggande byggnader.
Bestämmelsen reglerar byggnadens minsta takvinkel och har stöd i 4 kap. 11 §
1 st 1 PBL.

e1 0,0 Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom
användningsområdet: Syftet med bestämmelsen är att reglera hur stor del av
fastigheten som får bebyggas för att säkerställa tillgång av friyta.
Bestämmelsen reglerar hur stor del av fastigheten som får bebyggas och har
stöd i 4 kap. 11 § 1 st 1 p PBL.

s1 Byggnadens vind får inte inredas: Syftet med bestämmelsen är att reglera
bostadsyta inom byggnaden och att säkerställa att vind inte används för
bostadsändamål. Bestämmelsen reglerar vilka delar av byggnaden som får
användas som bostadsyta och har stöd i 4 kap. 11 § 1 st 1 p PBL.

Figur 7: Utsnitt från plankarta.
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d1 0,0 Minsta fastighetstorlek är angivet värde i m2: Syftet med bestämmelsen är att 
säkerställa storlek på fastighet inom användningsområdet. Bestämmelsen 
reglerar minsta storlek på fastighet och har stöd i 4 kap. 11 § 1 st 1 p PBL. 

f1 Endast friliggande villa: Syftet med bestämmelsen är att säkerställa utformning 
av huvudbyggnad. Bestämmelsen reglerar huvudbyggnads utformning till 
friliggande villa och har stöd i 4 kap. 11 § 1 st 1 p PBL. 

f2 Tak ska vara av sadeltak, mansardtak eller valmat tak: Syftet med 
bestämmelsen är att säkerställa utformning av tak för att anpassas till 
omkringliggande byggnader. Bestämmelsen reglerar takets utformning till 
sadeltak, mansardtak eller valmat tak och har stöd i 4 kap. 11 § 1 st 1 p. PBL. 

p1 Byggnad ska placeras minst 3 meter från fastighetsgräns: Syftet med 
bestämmelsen är att säkerställa lämplig placering av byggnad. Bestämmelsen 
reglerar byggnads placering om 3 meter från fastighetsgräns och har stöd i 4 
kap. 11 § 1 st 1 p PBL. 

Genomförandetid  Syftet med bestämmelsen är att reglera genomförandetid från det datum planen 
vinner laga kraft. Bestämmelsen reglerar att genomförandetiden är 60 månader 
och har stöd i 4 kap. 11 § 1 st 1 PBL. 
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Konsekvenser 

Planbestämmelser 

Bestämmelser i gällande stadsplan som utgår eller ändras vid ändring av 
detaljplan: 

 Andelen prickmark justeras inom hela Särsta 3:122. 

 Bestämmelse om att byggnad högst får vara två våningar om 6 m i 
byggnadshöjd utgår och ersätts med en bestämmelse om en maximal 
nockhöjd för huvudbyggnad om 7,5 meter. 

 Bestämmelse om att huvudbyggnad ska vara fristående upphör och ersätts 
med planbestämmelse f1. 

 Bestämmelse om att vind ej får inredas upphör och ersätts med 
planbestämmelse s1. 

 Bestämmelse om att högst en femtedel av tomten får bebyggas upphör och 
ersätts med en exploateringsgrad om 25 % för fastighet inom 
användningsområdet. 

 Byggnadsstadgan (byggnad ska placeras minst 4,5 meter till 
byggnadsgräns) utgår och ersätts av planbestämmelse p1. 

Bestämmelser som tillkommer: 

 En bestämmelse om en maximal nockhöjd för komplementbyggnad om 4 
meter tillkommer.  

 En bestämmelse om en minsta takvinkel om 20 % tillkommer. 

 En bestämmelse om en minsta fastighetsstorlek om 550 m2 tillkommer. 

 En bestämmelse om att tak ska utformas som sadeltak, mansardtak eller 
valmat tak tillkommer (f2). 

Fastigheter och rättigheter 

Den nya detaljplanen möjliggör för styckning av fastighet för bostadsbebyggelse. 
Konsekvenserna av detaljplaneändringen blir möjlighet till ny fastighetsindelning. 

Miljöbalken 

Inga konsekvenser som rör hushållningsbestämmelserna enligt 3 kap. miljöbalken 
bedöms orsakas till följd av ändringen av detaljplan. 

Miljökvalitetsnormer 

Luft 

En ändring av gällande detaljplan bedöms inte medföra konsekvenser för luft till 
följd av detaljplanen och dess genomförande. Denna bedömning baserar sig på det 
faktum att ingen miljökvalitetsnorm för luft i dagsläget överskrids inom eller i 
närheten av detaljplaneområdet. 
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Vatten 

En ändring av gällande detaljplan bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå 
miljökvalitetsnormer för Knivstaån. Ändringen medger endast en begränsad 
exploatering i förhållande till nuläget. Föroreningarna från enstaka hustak och 
uppfarter är försumbar både sett till koncentration och mängd. VA-huvudmannen 
rekommenderar att fastigheten bör rena och fördröja en dagvattenmängd som 
motsvarar 10 mm nederbörd.  

Buller 

En ändring av gällande detaljplan bedöms inte medföra konsekvenser för buller 
till följd av detaljplanen och dess genomförande. Ett genomförande av 
detaljplanen kommer att medföra ett fåtal extra fordonsrörelser i området och 
därmed antas inte planen påverka bullernivåerna i området.  

Dagvatten 

Särsta 3:122 är i dagsläget anslutet till VA-huvudmannens dagvattenledningsnät i 
Tornvägen via en förbindelsepunkt för dagvatten. Fastigheten ingår i 
verksamhetsområdet för dagvatten gata, dock ej dagvatten fastighet. Fastigheten 
planeras att upptas i verksamhetsområdet för dagvatten fastighet tillsammans med 
ett antal andra fastigheter i närområdet.  

Ändring av detaljplan kan medföra att mängden hårdgjord yta (tak, uppfarter och 
liknande) ökar vilket i sin tur medför ökade flöden till dagvattenledningsnätet. 
Med tanke på de ökade flödena bör tillkommande fastigheter i detaljplaneområdet 
fördröja och rena åtminstone motsvarande 10 mm nederbörd inom den egna 
fastigheten. 

Hälsa och säkerhet 

En ändring av gällande detaljplan bedöms inte medföra konsekvenser för 
människors hälsa och säkerhet till följd av detaljplanen och dess genomförande. 
Omfattningen av tilltänkt exploatering är så pass liten att den inte bedöms 
innebära ett ökat tryck på befintlig infrastruktur eller närboende. 

Fastigheten är inte en lågpunkt och det finns därför ingen risk för översvämning 
på grund av skyfall. 

Trafik 

Eftersom tillkommande exploatering till följd av ändringen av detaljplanen endast 
avser en fristående villa bedöms trafikvolymen för motortrafik vara av så ringa 
storlek att det inte utgör några konsekvenser för närboende eller infrastruktur. 



 § 7 Ändring av detaljplan för Särsta 3:122 - SUN-2022/503-7 Ändring av detaljplan för Särsta 3:122 : Särsta 3:122 planbeskrivning

 
 

15 (18) 

 

Geoteknik 

Genomförd geoteknisk utredning påvisar att ny byggnation av en fristående villa 
inom södra delen av fastigheten inte utgör någon geoteknisk risk gällande ras och 
skred. 

Markföroreningar 

Ny byggnation består av en huvudbyggnad med bostadsändamål. En ändring av 
detaljplan anses därför inte medföra någon risk för ökade markföreringar inom 
fastigheten.  

Grundvatten 

Grundvattnet bedöms inte påverkas efter genomförd detaljplaneändring enligt 
utförd geoteknisk utredning. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Planområdet ingår i befintliga verksamhetsområden för vatten, spill- och 
dagvatten. Vatten- och spillvattenledningar finns i Tornvägen. Dagvattenledningar 
finns för del av planområdet, se avsnittet om dagvatten ovan. 

Avfall 

Hushållsnära sopsortering ska lösas inom kvartersmark och möjlighet till 
återvinning ska finnas. Vid nybyggnation av avfallsutrymme ska krav på 
tillgänglighet och arbetsmiljö uppfyllas. Soputrymmen ska utformas och placeras 
så att källsortering kan ske och så att de kan nås av sopbilar utan backande 
rörelser, att kärl kan hämtas utan att hindras av kanter i beläggningen och att 
avstånden till bilen inte blir för stort. Utformningen av utrymmet ska även 
anpassas så att personer med funktionsnedsättning obehindrat kan lämna avfallet. 
Avfallshantering regleras inte i detaljplanen utan i efterföljande bygglov.  

För en- och två bostadshus i Knivsta kommun används så kallade fyrfackskärl för 
hushållsnära sopsortering.  Varje hushåll har två kärl med fyra fack vardera. Där 
kan avfall sorteras i restavfall, matavfall, tidningar och returpapper samt 
förpackningar av ofärgat glas, färgat glas, metall, papper och plast.  

Störningar 

Eventuella störningar för närboende beräknas endast ske under 
genomförandefasen och utgöra en begränsad tidperiod.  
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Genomförandebeskrivning 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, 
fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och 
i övrigt samordnat plangenomförande. Genomförandebeskrivningen har inte 
någon självständig rättsverkan utan ska fungera som en vägledning till de olika 
genomförandeåtgärderna. Avgörande i frågor som rör fastighetsbildning, vatten- 
och avloppsanläggningar, vägar med mera regleras genom respektive speciallag.  

Allmänt 

Detaljplanen möjliggör för bildandet av en egen fastighet med ändamålet bostad 
genom avstyckning från fastigheten Särsta 3:122. Detaljplanen utgör underlag för 
de fastighetsrättsliga åtgärder som möjliggörs. Fastighetsbildning inom 
planområdet sker på initiativ av fastighetsägaren. 

Fastighetsägaren står för samtliga förrättningskostnader som erfordras för planens 
genomförande. När detaljplanen har vunnit laga kraft och genomförandetiden 
börjat har fastighetsägaren inom planområdet rätt att få bygglov enligt planen. 
Bygglovavgiften debiteras enligt kommunens vid gällande tidpunkt bygglovtaxa. 

Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar samtliga bygg- och 
anläggningsåtgärder inom planområdet. Anslutningsavgifter betalas av 
fastighetsägare enligt gällande taxor. 

Ett genomförande av planen innebär inte några kostnader för kommunen.  

Tekniska åtgärder 

Dagvatten 

Befintlig fastighet är ansluten till VA-huvudmannens dagvattenledning i 
Tornvägen. Fastigheten ingår dock inte i verksamhetsområdet för dagvatten 
fastighet. Fastigheten och vissa andra fastigheter i närområdet planeras att upptas i 
verksamhetsområdet för dagvatten fastighet.  

I samband med en eventuell styckning av fastigheten kommer fastighetsägaren för 
den nybildade fastigheten att få inkomma med en ansökan om anslutning till VA-
nätet till VA-huvudmannen. Efter erlagd avgift kommer VA-huvudmannen att 
bygga ut förbindelsepunkter för spill-, dricks- och dagvatten i den omfattning som 
krävs utifrån stamfastighetens och den avstyckade fastighetens läge i förhållande 
till befintliga förbindelsepunkter.  

Roslagsvatten rekommenderar att fastighetsägaren ska kunna fördröja och rena en 
dagvattenmängd som motsvarar 10 mm nederbörd innan vidare avledning till 
dagvattenledningsnätet.  
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Roslagsvatten kommer att se över om det finns ett behov av uppdimensionering 
av dagvattenledningsnätet innan verksamhetsområde för dagvatten fastighet 
inrättas. 

Drift och utbyggnad av vatten och avlopp 
Det kommunalägda bolaget Roslagsvatten AB har ansvaret för drift och skötsel av 
Knivsta kommuns vatten- och avloppsanläggningar. Knivstavatten AB, 
dotterbolag till Roslagsvatten AB, är huvudman för vatten och avlopp inom 
Knivsta kommun och ägare av den allmänna VA-anläggningen inom kommunen.  

Fastighetsägare ansvar för åtgärder samt drift och underhåll av anläggningar inom 
kvartersmark. Efter inskickad VA-anmälan erlägger fastighetsägaren avgift för 
respektive tjänst enligt gällande VA-taxa om inte annat har avtalats i särskilt avtal 
med VA-huvudmannen. 

El 

Vattenfall eldistribution AB är huvudman för elnätet i området.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Detaljplanen möjliggör för en avstyckning av fastigheten, genom planens 
reglering av möjlig byggrätt och tomtstorlek samt utbredning av prickmark. 
Fastighetsägaren ansvarar själv för ansökan om fastighetsreglering om/när så 
önskas, samt samtliga kostnader som kan tillkomma.  

Lantmäteriet är ansvarig myndighet för åtgärder och avgör lämplighet. 
Fastighetsägaren ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för 
genomförandet av planen.  

Ett genomförande av planen innebär inte några kostnader för kommunen. 

Fastighetsindelningsbestämmelser 

Gällande stadsplan innehåller inte några fastighetsindelningsbestämmelser.  

Förändrad fastighetsindelning 

Den nya detaljplanen möjliggör för styckning av fastighet för ny 
bostadsbebyggelse genom ändring av område för prickmark samt ändring av 
minsta tomtstorlek till 550 kvadratmeter. Fastigheten Särsta 3:122 är idag 
1711 kvadratmeter.  

Rättigheter 
Vid behov av servitut inom planområdet (exempelvis avseende infart) bekostas 
och sköts detta till fullo av sökanden vid fastighetsbildning. Fastighetsägare och 
rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighets- 
förteckningen. 
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Mark- och utrymmesförvärv 
Ingen allmän plats berörs. 

Rätt till inlösen av rättighet, kommun 
Ingen inlösen är aktuell med anledning av föreslagen ändring i gällande 
detaljplan. 

Ekonomiska frågor 

Planekonomisk bedömning 

Eftersom fastigheten som omfattas av detaljplaneändringen är helt privatägd 
åligger det exploatör att bekosta genomförande av ändringen. Knivsta kommun tar 
ut en kostnad för planarbetet i enlighet med tecknat plankostnadsavtal mellan 
kommunen och exploatör. 

Ersättningsanspråk 
Ingen påverkan med anledning av planändring. 

Inlösen 
Ingen inlösen är aktuell. 

Bygglovavgift 
När detaljplanen har vunnit laga kraft har fastighetsägaren rätt att söka bygglov 
enligt detaljplanen. Bygglovavgift debiteras enligt gällande taxa. 

Genomförandetid 

Genomförandetid efter laga kraft-vunnen detaljplan är 60 månader. Under 
genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet 
med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. 
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då 
ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för 
exempelvis förlorad byggrätt; PBL 4 kap. 21 §). 

Tidplan 

Kommunen har upprättat följande tidplan för detaljplaneändringen: 

Samråd januari-februari 2023 
Granskning juni-juli 2023 
Antagande oktober 2023 
Laga kraft november 2023, förutsatt att överklagan inte sker. 
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Körbana
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Bilväg
Gång- och cykelbana

f Barrträd
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Del av GÄLLANDE DETALJPLAN (03-83:136) PLANKARTA ÄNDRING AV DETALJPLAN

PLANBESTÄMMELSER
inom Särsta 3:122 efter ändring av detaljplan
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom all kvartersmark eller all allmän plats eller
allt vattenområde på plankartan.
GRÄNSLINJER

Planområdesgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
B Bostäder

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad
Höjd på byggnadsverk

Takvinkel

Utnyttjandegrad
e1 0.0 Största byggnadsarea är the value given in % av fastighetsarean inom

användningsområdet
Byggnaders användning
s1 Byggnadens vind får inte inredas
Fastighetsstorlek

Utformning
f1 Endast friliggande villa
f2 Tak ska vara av sadeltak, mansardtak eller valmat tak
Placering
p1 Byggnad ska placeras minst 3.0 meter från fastighetsgräns 

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 60 månader över hela planområdet och börjar gälla fr.o.m. laga kraft
datum.

h1 0.0 Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är värdet i meter 
h2 0.0 Högsta nockhöjd på komplementbyggnad är värdet i meter 

o1 0.0 Minsta takvinkel är värdet i grader

d1 0.0 Minsta fastighetsstorlek är the värdet i m²
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Undersökning om betydande miljöpåverkan  
Ändring av detaljplan för Särsta 3:122 i Knivsta kommun och Uppsala län (dnr 

SBK 2022/004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

Version 7 - 2018-01-11 

Detta dokument och tillika verktyg innehåller sju checklistor för att underlätta undersökningen om 
en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan och är framtaget av Ekerö kommun 

(projektledare) tillsammans med Upplands-Bro och Järfälla kommuner under år 2015. Projektet har 
finansierats av Boverket genom regeringsuppdraget PBL Kompetens. Verktyget är anpassat för att 

kunna användas av fler kommuner och är fri att använda och förändra. Under 2018 pågår 
revidering av verktyget för att anpassa till ny lagstiftning som gäller från och med 1 januari 2018. 

Ändringar sedan den senaste versionen från 2018-11-23 är markerade i gult. 
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Inledning 
För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en 
undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan genomföras. För att 
undersöka om den beskrivna detaljplanen nedan kan innebära betydande miljöpåverkan har sju 
checklistor använts.  

Den första checklistan behandlar särskilda bestämmelser, vilket omfattar om det gäller undantag 
eller krav på att genomföra miljöbedömning. De efterföljande fem checklistorna är tematiskt 
indelade i miljöaspekterna kulturvärden, naturvärden, sociala värden, materiella värden och risker 
för människors hälsa eller för miljön. I dessa checklistor beskrivs först platsens känslighet och 
nuvarande förhållanden, och sedan hur planen påverkar dessa förhållanden och hur stor 
störningen sannolikt kommer att bli. För att öka läsvänligheten tas de värden och risker som 
bedömts att inte beröra detaljplanen bort. Samtliga värden och risker som kan beskriva en 
miljöaspekt finns istället listade i bilaga 1. 

I den sista checklistan, Sammanvägd bedömning, sammanställs ställningstagandena från de 
tidigare ifyllda checklistorna. Syftet är att få en helhetssyn och just kunna göra en sammanvägd 
bedömning av inringade aspekter. Den senare delen av denna checklista hanterar omfattningen 
av påverkan och fylls inte i om det redan har fastslagits att planen medför betydande 
miljöpåverkan. Om det fanns oklarheter om planens påverkan var betydande efter de första sex 
checklistorna används denna del som ett stöd för ställningstagandet. Detta ställningstagande 
motiveras avslutningsvis.  

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med en ändring av detaljplanen är att möjliggöra för en av styckning av fastigheten Särsta 
3:122. Den gällande detaljplanens huvudsyfte om bostad kvarstår men justeringar i 
planbestämmelser behöver göras för att uppnå ändringens syfte.  
 
Sammanvägd bedömning 
2022-09-06 
 
Hantering 
Kompetens inom samhällsplanering har medverkat i arbetet.  

Om bedömningen är att genomförandet av en detaljplan inte medför betydande miljöpåverkan 
ska kommunen samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser 
eller andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av 
planen eller programmet i enlighet med 6 kap. 6 § 2 MB. Om en strategisk miljöbedömning ska 
göras, ska kommunen samråda om omfattningen och detaljeringsgraden i en 
miljökonsekvensbeskrivning (avgränsningssamråd) i enlighet med 6 kap. 9 § MB. 

Samråd i frågan om betydande miljöpåverkan genomförs i samband med detaljplanens samråd 
enligt 5 kap. 11 § PBL. 
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Särskilda bestämmelser 

4 kap. 35 § 
PBL 

Undantag från miljöbedömning: En särskild mkb för detaljplaner 
med standardförfarande behöver inte upprättas om planen enbart 
gäller något av nedan nämnda ärenden, och mkb:n i detta ärende 
är aktuell och tillräcklig. 

Undantag 

Ja Nej 

5 kap. 7 a § 
PBL 

Gäller detaljplanen enbart en verksamhet som tillståndsprövas enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § MB (A- eller B-
verksamhet), och är mkb:n i detta ärende aktuell och tillräcklig? 

 Nej 

Gäller detaljplanen enbart en åtgärd som prövas genom fastställande 
av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan enligt 
lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, och är mkb:n i detta 
ärende aktuell och tillräcklig för detaljplanen? 

 Nej 

Kommentar Inte aktuellt.  

6 kap. 3 § 
MB 

Undantag från miljöbedömning: Skyldigheten att göra en 
strategisk miljöbedömning gäller inte för detaljplaner som endast 
syftar till att tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten. 

Undantag 

Ja Nej 

 Syftar detaljplanen endast till att tjäna totalförsvaret?  Nej 
Syftar detaljplanen endast till att tjäna räddningstjänsten?  Nej 

Kommentar Inte aktuellt. 

2 § miljö-
bedömnings-
förordningen 

Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas 
medföra betydande miljöpåverkan om genomförandet kan komma 
att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 
7 kap. 28 a §. 

Krav 

Ja Nej 

7 kap. 
27 & 28 a §§ 

MB 

Kan genomförandet antas omfatta en verksamhet eller åtgärd som på 
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som 
förtecknats enligt fågeldirektivet (2009/147/EG) och därmed kräver 
tillstånd (Skyddad natur)? 

 Nej 

Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som på 
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som 
förtecknats enligt art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) och därmed 
kräver tillstånd (Skyddad natur)? 

 Nej 

Kommentar Detaljplanens genomförande antas inte på ett betydande sätt påverka miljön i ett 
Natura 2000-område, då varken detaljplaneområdet, dess avrinningsområden eller 
dess omgivningar innefattas av Natura 2000-områden. 
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Kulturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till kulturvärden.  

Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 
 
Beskrivning Inga kulturvärden bedöms påverkas av detaljplanens ändring. 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet.  

 

Beskrivning Inga kulturvärden bedöms påverkas av detaljplanens ändring. 

 
 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna kulturvärdena. 
Beskrivning Planområdet ligger inte i anslutning till skyddsområde för kulturvärden. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? Ja Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden? Ja Nej 

Kommentar Planområdet ligger inte i anslutning till skyddsområde för kulturvärden. 
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 Naturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till naturvärden.   

Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa: 
 

Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa: 
 

Beskrivning Planområdet består av en villafastighet. En ändring av gällande detaljplan bedöms 
att inte utgöra påverkan på befintliga naturvärden. 
 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet. 
Beskrivning Inom utredningsområdet finns det inte några skyddade och utpekade objekt eller 

områden som kan antas komma att påverkas av planen med avseende på 
naturvärden. 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena. 
Beskrivning Planen bedöms inte påverka befintliga naturvärden. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?  Ja Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden? Ja Nej 
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Kommentar  
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Sociala värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till sociala värden.  

Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 
 
Beskrivning Planområdet är privatägd och består av en fastighet bebyggd med en villa och 

bedöms inte inneha ytor av sociala värden som kan komma att begränsas eller 
påverkas.  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet. 
 

Beskrivning Inom utredningsområdet finns det inte några skyddade och utpekade objekt eller 
områden som kan antas komma att påverkas av planen med avseende på utpekade 
sociala värden. 

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena. 
Beskrivning Inga sociala värden bedöms påverkas. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? Ja Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden? Ja Nej 

Kommentar Inom utredningsområdet finns det inte några skyddade och utpekade objekt eller 
områden som kan antas komma att påverkas av planen med avseende på utpekade 
sociala värden. 
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Materiella värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till materiella värden.  

Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av 
planen. 
  
 
Beskrivning Planområdet innehåller inga materiella värden. 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet. 
 

Beskrivning Inom utredningsområdet finns det inte några skyddade och utpekade objekt eller 
områden som kan antas komma att påverkas av planen med avseende på materiella 
värden. 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena. 
Beskrivning Inom utredningsområdet finns det inte några skyddade och utpekade objekt eller 

områden som kan antas komma att påverkas av planen med avseende på materiella 
värden. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?  Ja Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden? Ja Nej 

Kommentar Inom utredningsområdet finns det inte några skyddade och utpekade objekt eller 
områden som kan antas komma att påverkas av planen med avseende på materiella 
värden. 
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Risker för människors hälsa eller för miljön 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till risker för människors hälsa eller för miljön.  

Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas komma att påverkas 
av planen.   
 
Beskrivning Det finns inga befintliga förutsättningar som anses påverka planområdet i negativ 

mening gällande riskaspekter för hälsa eller miljö. 
☐ Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassn.) 
☐ Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 
☒ Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 
☒ Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning) 
Beskrivning Omgivande MKN bedöms inte påverka planområdet och vice versa. 

 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Enligt EU:s ramdirektiv för vatten har Vattendelegationen fastställt 
miljökvalitetsnormer för ytvatten, grundvatten och skyddade områden. Tillståndet i 
våra vatten får inte försämras och alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormer är styrande vid fysisk planering. Syftet med åtgärderna är att 
vattenförekomsterna ska uppnå en god kemisk och ekologisk status för yt- och 
grundvatten inom en viss tidsfrist. Planområdet berör vattenförekomsten Knivstaån 
genom Knivstaån (SE662439-656579). 

Vattenförekomsten Knivstaån har dålig ekologisk status och god kemisk 
ytvattenstatus (exklusive difenyleter samt kvicksilver och knicksilverföreningar). 
Knivstaån ska uppnå god ekologisk status med tidsfrist till 2033 på grund av 
övergödning och god kemisk ytvattenstatus till år 2027. 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna riskerna för människors hälsa och för miljön. 
Beskrivning Tillkommande bebyggelse inom planområdet anses vara av så liten skala att det inte 

påverkar nuvarande MKN i negativ bemärkelse. Eftersom detaljplanen genomförs 
som en ändring prövas buller och dagvatten m.m. i bygglovet. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra risker för människors hälsa eller för miljön?  Ja Nej 
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Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön?  Ja Nej 

Kommentar Exploatering av planområdet bedöms inte påverka nuvarande MKN negativt. 
 

Sammanvägd bedömning 

Särskilda bestämmelser 

Gäller undantag från att genomföra miljöbedömning? Ja Nej 

   
Gäller krav på att genomföra miljöbedömning? Ja Nej 

Betydande miljöpåverkan 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden? Ja Nej 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden? Ja Nej 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden? Ja Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?  Ja Nej 
Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön? Ja Nej 
Bedömning Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 

Påverkans totaleffekt 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? Ja Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden? Ja Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? Ja Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?  Ja Nej 

Kan planen antas medföra påverkan på risker för människors hälsa eller för miljön? Ja Nej 

Bedömning Planen bedöms inte medföra förväntad eller möjlig betydande miljöpåverkan. 
Är det fortfarande oklart om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör 
omfattningen av planens påverkan fastställas som stöd för det slutliga ställningstagandet. 

Kan möjliga effekter till följd av planen föranleda att allmänhetens behov av information är 
betydande? 

Beskrivning Det bedöms att informationsflödet som ingår i planprocessen är tillräcklig för att 
informera sakägare och närboende. 
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Planens karaktäristiska egenskaper måste beaktas, särskilt planens omfattning. 
Beskrivning Planen omfattar en fastighet med villabebyggelse. Det bedöms därför att planens 

omfattning kan leda till betydande miljöpåverkan. 
Planens karaktäristiska egenskaper ska beaktas, särskilt planens förening med andra planer?  
Beskrivning Planen följer gällande översiktsplan samt andra kommunala styrdokument. Inget 

frånsteg görs för att möjliggöra planändringen. 

I vilken utsträckning har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan? 
Beskrivning Planen bedöms inte påverka omkringliggande detaljplaner negativt. 
I vilken utsträckning har planen betydelse för genomförande av gemenskapens miljölagstiftning? 
Beskrivning Planens ringa omfattning samt avsaknad om befintliga värden inom planområdet gör 

att den bedöms att inte ha betydelse för genomförande av gemenskapens 
miljölagstiftning. 

Motiverat ställningstagande 

Knivsta kommun bedömer att planens omfattning och syfte inte innebär risk för betydande 
miljöpåverkan. Ställningstagandet är därför att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver tas fram 
i samband med planarbetet. 
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Bilaga 1 
Kulturvärden 
Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen: 

� Biologiskt kulturarv 
� Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse 
� Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer  
� Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader 
� Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) 
� Immateriella företeelser (till exempel ortnamn eller berättelser som är knutna till platsen) 
� Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 
avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet. 

� Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap. KML  
� Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. KML  
� Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) enligt 2 kap. KML  
� Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  
� Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB 
� Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  
� Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 
� Landskapsbildskyddsområde  
� Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  
� Världsarv (Information) 

 
Naturvärden 
Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 
Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa: 

� Naturtyper enligt habitatdirektivet  
� Områden enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt naturvärde 
� Områden enligt Naturvårdsverkets myrskyddsplan eller nationalparksplan  
� Områden enligt ängs- och betesmarksinventeringen  
� Värdefulla vatten i enlighet med Levande sjöar och vattendrag  
� Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer 

Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa: 
� Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter [från bilaga 1 i Fågeldirektivet] för vilka 

Särskilda skyddsområden skall avsättas) 
� Värdefulla växt-, djur-, eller svamparter (Lista över arter i habitatdirektivets bilaga 2 som förekommer i Sverige; Arter & 

naturtyper i habitatdirektivet – Bevarandestatus i Sverige) 
� Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4-9 §§ Artskyddsförordningen) 
� Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § Artskyddsförordningen) 
� Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter  
� Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 
avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet. 

� Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  
� Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB  
� Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  
� Naturminne enligt 7 kap. 10 § MB 
� Natura 2000 enligt 7 kap. 27 § MB  
� Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § MB 
� Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, 
� Djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap. 12 § MB 
� Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 
� Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 
� Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB 
� Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB 
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� Landskapsbildskyddsområde 
� Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  
� Världsarv  
� Biosfärsområden  
� Våtmarksområden enligt ramsarkonventionen  
� Skyddade marina områden enligt OSPAR  
� Skyddade marina områden enligt HELCOM 

 
Sociala värden 

 Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 
� Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse (tätorts- eller 

bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL) 
� Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), t.ex. badplatser, skidbackar, lekplatser, 

ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt och fiske, orientering, skogsmulle, scouting och 
klättring. 

� Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och annan utevistelse (8 kap. 9 § PBL) 
� Tysta områden 
� Turistdestinationer 
� Mötesplatser 
� Sociala värden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 
avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet. 

� Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB  
� Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB  
� Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB  
� Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB 
� Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 
� Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB 
� Landskapsbildskyddsområde  
� Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB  
� Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB  
� Världsarv 
� Biosfärsområden 

 
Materiella värden  
Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen 
Naturresurser med högre förnyelseförmåga: 

� Skog (skogsbruk) 
� Fiske (vilt och odling) 
� Mark till rennäring 
� Ängs- och betesmark (jordbruk) 
� Vilda växter och djur (t.ex. bär och fisk) 
� Energiresurser (t.ex. vattendrag, vind, sol) 
� Färskvatten (ytvattenförekomster) 

Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga: 
� Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk) 
� Mineraler, bergarter, jordarter 
� Energiresurser (t.ex. torv, kol) 
� Färskvatten (grundvattenförekomster) 
� Övriga geologiska resurser (t.ex. landformer och fossil) 

Övriga materiella värden: 
� Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar) 
� Energiförsörjning (t.ex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, regionnät, lokalt elnät, transformator- och 

kopplingsstationer, utlandskopplingar], ledningsnät för fjärrvärme och fjärrkyla, gasledningsnät, drivmedelstationer för 
båt och bil) 

� Hälso- och sjukvård (t.ex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre) 
� Information och kommunikation (t.ex. telefoni, internet, radiokommunikation) 
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� Vatten och avlopp (t.ex. reningsverk och ledningsnät för vatten- och avloppsvatten, reservoar, brandpost, 
tryckstegrings- och pumpstationer, tömningsstationer för båt) 

� Renhållning (t.ex. deponier, återvinningscentraler och återvinningsstationer) 
� Skydd och säkerhet (t.ex. domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, kustbevakning, polis, 

räddningstjänst, tullkontroll, gränsskydd och immigrationskontroll) 
� Transporter (t.ex. bil-, järn-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, färjelägen, hamn, bro, 

omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 
Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att påverkas av planen med 
avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet. 

� Miljöskyddsområde (7 kap. 19–20 §§ MB; Okänt om miljöskyddsområden förekommer) 
� Vattenskyddsområde (7 kap. 21–22 §§ MB) 
� Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB) 
� Riksintresse för rennäring, yrkesfiske eller odling av akvatiska djur och växter (3 kap 5 § MB) 
� Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material (3 kap 7 § MB) 
� Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, 

vattenförsörjning eller avfallshantering (3 kap 8 § MB) 
� Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB) 

 
Risker för människors hälsa eller för miljön 
Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

� Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och skred, torka, värmebölja, lavin, 
erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla) 

� Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- och flygolycka) 
� Vattenbrist, tele- eller elavbrott, fjärrvärmebortfall, IT-bortfall, transportstörning, drivmedelsbrist 
� Verksamheter som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, vibrationer, ljus, lukt, damm, sot, luftföroreningar 

inklusive allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten, markföroreningar) 
� Inomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, vibrationer, fukt, temperatur, radon, strålning, elektromagnetiska fält) 
� Utomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, vibrationer, fukt, temperatur, radon, strålning) 

Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i de områden som kan antas påverkas av planen. 
� Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
� Miljökvalitetsnorm för buller  
� Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten  
� Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten  
� Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten  
� Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten  
� Miljökvalitetsnormer för havsmiljö 
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1 Sammanfattning 

Jordlagerföljden består i allmänhet överst av ett ca 0,3 – 0,6 m mäktigt lager mulljord och 
fyllning överlagrandes ca 0,7 – 2 m kohesionsjord ovan 0,7 – 8,3 m friktionsjord vilandes på 
berg. Bergets överyta har påträffats mellan ca 1 – 8,5 m under markytan. Grundvattnets 
trycknivå noterades vid undersökningstillfället ligga på ca +24,5 motsvarande ca 2 m under 
markytan i undersökt punkt. Normala radonhalter har uppmätts vilket medför att marken 
klassificeras som normalradonmark. Således kan planerad byggnation utföras radonsäkert. En 

lättare byggnad i två plan föreslås grundläggas med platta direkt på mark.  

Temporära ledningsschakter i lera kan utföras ner till ca 2 m under befintlig markyta med 
släntlutning 1:1 utan särskilda förstärkningsåtgärder. Detta under förutsättning att släntkrön 
hålls fritt minst 1,0 m och att last på släntkrön inte överstiger 2 ton/m2.  
Vid schaktarbete kring ca 2 m djup finns risk för hydraulisk bottenupptryckning och/eller 

schaktarbete under grundvattenytan.  
Någon risk för ras och skred bedöms inte förekomma för befintlig mark. 
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2 Uppdrag 

Bjerking AB har på uppdrag av Knivsta kommun utfört en geoteknisk undersökning på 

fastigheten Särsta 3:122 som underlag för upprättandet av en ny detaljplan. Det undersökta 
området ligger i Knivsta. Se Figur 1 för aktuell fastighet.  

 

Figur 1. Ungefärligt undersökningsområde markerat med röd polygon. Bild från Bjerkings kartportal  2022-

10-19. ©Lantmäteriet. 

3  Objektsbeskrivning – översiktlig 

Detaljplanen för området ska justeras då ägaren till aktuell fastighet önskar att uppföra 

ytterligare en byggnad på den sydvästra delen av fastigheten. I den nordöstra delen kan det 
även komma att uppföras en mindre förrådsbyggnad. I gällande detaljplan är dessa ytor 
”prickmark”. En geoteknisk undersökning ska utföras för att utreda markens lämplighet för 
ändrad markanvändning. Placering och utformning av ny byggnad är ännu inte fastställd. Se 
och Figur 2 och Figur 3 för befintlig och föreslagen ny detaljplan. 
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Figur 2 Befintlig detaljplan erhållen av beställaren 2022-10-12. 

 

 
Figur 3 Föreslagen ny detaljplan erhållen av beställaren 2022-10-12. 
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4 Utförda undersökningar 

Resultaten från utförda undersökningar framgår av tillhörande Markteknisk 

undersökningsrapport (MUR) med uppdragsnummer 22U1753, daterad 2022-11-17, upprättad 
av Bjerking AB. 

5 Markförhållanden 

5.1     Nya byggnaden (sydväst om befintlig byggnad)  

Jordlagerföljden inom det planerade läget för det nya bostadshuset består i allmänhet överst av 
ett lager fyllning överlagrandes kohesionsjord ovan friktionsjord vilandes på berg. Bergets 
överyta har påträffats mellan ca 5,1 – 8,5 m under markytan.  

Fyllningens mäktighet varierar i undersökta punkter mellan ca 0,4 – 0,6 m. Innehållet utgörs av 
humus, växtdelar, sand, grus och lera. Kol och tegel har noterats. För fältanteckningar, se 
Bilaga 1 i tillhörande MUR. 

Kohesionsjorden utgörs av lera som ner till ca 1 – 1,5 m djup är av torrskorpekaraktär för att 
djupare ner övergå till att i huvudsak utgöras av lösare lera. 

Den totala lermäktigheten uppgår till mellan ca 0,7 – 2 m där den har påträffats. I en punkt, 

22B04, bedöms ingen lera ha påträffats. Leran bedöms omfattas av materialtyp 5A1.   

Friktionsjordens mäktighet varierar i undersökta punkter mellan ca 3,8 – 7,2 m. Notera att ett 
block har genomborrats vid sondering i friktionsjorden.  

Berget har inte undersökts närmare men bedöms som homogent utifrån utförda 
jordbergsonderingar ner i berg. 

5.2     Nordöst om befintlig byggnad 

Två borrpunkter utfördes nordöst om befintlig byggnad. Marken utgjordes där överst av ca 0,3 

m humusjord ovan ca 0,3 – 0,7 m friktionsjord vilandes på berg. Djup till berg varierade i 
undersökta punkter mellan 0,6 – 1 m.  

6 Grundvatten och ytvatten 

Mot bakgrund av registrerade grundvattenobservationer, se Tabell 1, bedöms grundvattenytans 
trycknivå ligga ca 2 m under markytan. Inget ytvatten har noterats i utförda provtagningshål. 

Tabell 1. Registrerade grundvattenobservationer (RH2000). 

Grundvattenrör Marknivå Datum Nivå GVY Anmärkning 

22B01GV +26,5 2022-11-07 +25,1 Ostabiliserad 

  2022-11-07 +25,4 Ostabiliserad 

  2022-11-07 +24,8 Ev Ostabiliserad 

  2022-11-16 +24,5 Stabliliserad 

 
1 AMA anläggning 13 
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Observera att vid förekomst av lera är nivån på det vatten som ansamlas i en schaktgrop eller 
liknande inte detsamma som grundvattenytans trycknivå, se Figur 4. Lerans låga permeabilitet 
(vattenförande förmåga) skapar en tät barriär mellan den övre öppna akviferen (markvattnet i 

fyllning/ytliga jordlager) och grundvattenakviferen. Grundvattnet flödar enbart i det 
vattenförande jordlager som underlagrar leran, t.ex. morän.  

 

Figur 4. Skillnad mellan markvatten och grundvatten, framtagen av Bjerking 2018-09-10. 

Ytvatten sjunker normalt ner i fyllning och humusjorden eller avbördas via befintligt 
dagvattensystem. Vid riklig nederbörd eller tjälade förhållanden kan även ytavrinning ske i 
terrängens lutningsriktning.  

7 Sättningar – allmänt  

Den primära undergrunden utgörs av berg och friktionsjord och är inte känslig för tillskottslast. 
Förekommande lera är till övervägande del av torrskorpekaraktär och av ringa mäktighet vilket 
innebär att förväntade sättningar vid belastningsökning bedöms bli mycket små. 

Överslagsmässigt ger en jämn utbredd tillskottslast på 20 kPa (motsvarade upphöjning med ca 
1,0 m fyllning) en förväntad sättning i storleksordningen 1,5 till 2 cm. 

I förekommande fyllning kan däremot besvärande sättningar utbildas eftersom fyllningen 
sannolikt lagts utan krav på innehåll eller komprimering. 

8 Radon 

Radonhalten i porluften har mätts i 4 sonderingspunkter vars placering framgår av planritning G-
10.1-01 i tillhörande MUR. 

De utförda mätningarna visar att marken inom undersökningsområdet innehåller normala 
radonhalter. Marken klassificeras således som normalradonmark vilket medför att planerad 
byggnation ska utföras radonskyddat. 

Grundvattenakvifer 

Övre öppen akvifer 
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9 Grundläggning  

Utifrån undergrundens geotekniska förutsättningar och förväntad tillskottslast bedöms lättare 

en- och tvåvåningshus kunna grundläggas med hel kantförstyvad platta av betong direkt i mark 
utan geotekniska förstärkningsåtgärder. Detta under förutsättning att en differenssättning på 
upp till 1½ – 2 cm kan accepteras.  
Högre byggnader eller tyngre byggnader med en stomme av betong kan komma att erfordra 
pålning inom del av byggnadsytan. Alternativt kan förekommande lera schaktas bort. Notera att 

det innebär schaktarbete under observerad grundvattenyta. 
Vidare skall uppfyllnader undvikas eftersom all tillskottslast på leran ger sättningar. Förslagsvis 
anläggs byggnaden ut mot Björknäsvägen med ett färdigt golv på ca +26,5. 

Det rekommenderas att utföra plattan extra styv för en god lastspridning med hänsyn till 
undergrunden samt med tanke på radonskyddat utförande. 

Bakom befintlig villa planeras för en mindre byggnad. Med hänsyn till markförhållande kan 
byggnaden grundläggas direkt i mark. Beroende på höjdsättning kan dock bergschakt komma 
att erfordras. 

Allmänt gäller att grundkonstruktioner förses med sedvanligt fuktskydd i form av 
kapillärbrytande och dränerande skikt samt runtomliggande dräneringsledning. För att erhålla 

avsedd effekt placeras dräneringen som högst i det kapillärbrytande skiktets underkant. 

Före grundläggning skall förekommande mulljord och fyllning samt jord innehållandes organiskt 
material/växtdelar schaktas bort. Grundläggning kan därefter ske direkt i mark på naturligt 
lagrad morän eller torrskorpelera. Fyllning med grus eller krossmaterial för grundläggning av 
byggnad skall utföras enligt CEB.212, Anläggnings AMA 17. Fyllning för byggnad skall utföras 

enligt figur CEB.2/1, Anläggnings AMA 17, se Figur 4. 

 

Figur 4. Omfattning av packad fyllning för grundläggning av byggnad, golv o d.  

Urklipp ur AMA Anläggning 17. 
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10 Schakt och stabilitet 

Temporära ledningsschakter i lera kan utföras ner till ca 2 m under befintlig markyta med 

släntlutning 1:1 utan särskilda förstärkningsåtgärder2. Detta under förutsättning att släntkrön 
hålls fritt minst 1,0 m och att last på släntkrön inte överstiger 2 ton/m2.  

Schakt för eventuell källare rekommenderas att kompletteras med en stabilitetsutredning. För 
en stabilitetsutredning erfordras information om begränsningar i yta, nivåer samt laster från 
arbetsfordon.  

Ytvatten i schakt kan förväntas via befintlig permeabel (vattenförande) fyllning och mulljord. 
Länshållning bedöms kunna utföras inom schakt i filterförsedda pumpgropar. Planeras källare 
skall grundvattenytans läge beaktas vid projektering. Observera att sänkning av 
grundvatten/markvatten samt avledning till recipient, dag- eller spillvattennätet kan vara 
tillståndspliktigt. 

Vid schakt ner mot Björknäsvägen skall risken för bottenupptryckning beaktas. 

Vid våt väderlek eller vattenmättade förhållanden kan den siltiga jorden erhålla 
flytjordsegenskaper vilket kan komma att kräva flackare slänter. Förekommande sandskikt kan 
ge inströmmande markvatten i schakt. 

Utifrån utförd grundvattenobservation kan grundvattenytan påträffas efter ca 2 m djupt 

schaktarbete. En temporär grundvattensänkning kan bli aktuell.  

11 Risk för ras, skred och erosion 

Marken inom området utgörs i huvudsak av friktionsjord som inom läget för den planerade 
byggnaden överlagras överlagras av lera och fyllning. Leran är till övervägande del av 
torrskorpekaraktär och är som mest 2 m mäktig. Friktionsjorden har en har en mäktighet mellan 

ca 0,3 – 7,2 m. Djup till berg varierar mellan ca 0,6 – 8,7 m.   

Skred sker i kohesionsjordar, d.v.s. lera och silt. För att skred skall kunna inträffa behöver 
lera/silt av sämre beskaffenhet och större mäktigheter förekomma kombinerat med en större 
höjdskillnad. I aktuellt fall är förekommande lerlager begränsat samt i huvudsak av fast 
beskaffenhet, så kallad torrskorpelera. Sammanfattningsvis innebär detta att det inte föreligger 

någon naturlig risk för skred inom fastigheten. 

Ras utbildas i friktionsjordar, som t.ex. sand och morän. Risk för ras föreligger om lutningen 
överskrider materialets friktionsvinkel, d.v.s. mellan ca 35 – 45 grader. Lutning mellan utförda 
borrpunkter inom planerat läge för byggnaden är som mest ca 11 grader. Någon naturlig risk för 
ras föreligger således inte inom fastigheten. 

Någon naturlig risk för erosion föreligger inte inom området. Tak och hårdgjorda ytor förutsätts 
anslutas till befintligt dagvattensystem alternativt utformas som ”gröna ytor”.  

 

 

 
2 Typschakt 4 ur Schakta säkert 2015. 
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12 Övrigt 

I god tid före arbetenas start bör en riskanalys avseende omgivningspåverkan upprättas. Där 

utförs en inventering av angränsande byggnader och anläggningar. Vidare anges erforderlig 
omfattning av exempelvis syneförrättning, kontrollavvägning och vibrationsövervakning. Vid 
vibrationsövervakning anges även max tillåtna vibrationsnivåer för respektive kontrollobjekt.  
I aktuellt fall gäller detta för planerade schaktningsarbeten.  

Vidare bör en markmiljöteknisk undersökning utföras där jordmaterialet analysers som underlag 

för deponering på lämplig mottagningsstation. 
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1 Uppdrag 

Bjerking AB har på uppdrag av Knivsta kommun utfört en geoteknisk undersökning på 

fastigheten Särsta 1:122 som underlag för upprättandet av en ny detaljplan. Det undersökta 

området ligger i Knivsta. Se Figur 1 för aktuell fastighet.  

 

Figur 1. Aktuell fastighet markerad med röd polygon. Bild från Bjerkings kartportal 2022-10-19. 
©Lantmäteriet 

2 Objektbeskrivning – översiktlig  

Detaljplanen för området ska justeras då ägaren till aktuell fastighet önskar att uppföra 

ytterligare en byggnad på den sydvästra delen av fastigheten. I den nordöstra delen kan det 

även komma att uppföras en mindre förrådsbyggnad. I gällande detaljplan är dessa ytor 

”prickmark”. En geoteknisk undersökning ska utföras för att utreda markens lämplighet för 

ändrad markanvändning. Placering och utformning av ny byggnad är ännu inte fastställd. Se 

Figur 2 och Figur 3 för befintlig och föreslagen ny detaljplan. 
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Figur 2. Befintlig detaljplan erhållen av beställaren 2022-10-12. 

 

 

Figur 3. Föreslagen ny detaljplan erhållen av beställaren 2022-10-12. 
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3 Underlag för undersökningen 

Följande handlingar har utgjort underlag för undersökningen: 

• Jordartskarta från SGU. 

• Digitalt kartunderlag. 

• Ledningsunderlag från ledningskollen.se. 

• Detaljplan erhållen från beställare 2022-10-12. 

• Ungefärlig utsättning av hushörn utfört av fastighetsägaren. 

4 Tidigare undersökningar 

Inga tidigare undersökningar är kända i närområdet. 

5 Styrande dokument 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997 med tillhörande nationell bilaga enligt Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder 

(Eurokoder), BFS 2011:10 (EKS 8) samt ändringsförfattning BFS 2015:6 (EKS 10). Se Tabell 1 

och Tabell 2 för gällande standarder eller andra styrande dokument. 

Tabell 1. Standard eller annat styrande dokument för fältundersökningar. 

Fältundersökning 
Standard eller annat 

styrande dokument 

Europastandarder  

Geoteknisk fälthandbok. Allmänna råd och 

metodbeskrivningar  

SGF Rapport 1:2013  

Geoteknisk undersökning och provning – Provtagning genom 

borrnings- och utgrävningsmetoder och 

grundvattenmätningar;  

Del 1: Tekniskt utförande 

SS-EN-ISO 22475-1 

Övriga, ej Europastandarder  

Jord-bergsondering SGF Rapport 4:2012 
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Tabell 2. Standard eller annat styrande dokument för planering och redovisning. 

Planering och redovisning 
Standard eller annat 

styrande dokument 

Beteckningssystem SGF och BGS 

”Beteckningssystem för 

geotekniska utredningar” 

2001:2 

Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner; 

Del 2: Marktekniska undersökningar 

SS-EN 1997-2 

Geoteknisk fälthandbok.  

Allmänna råd och metodbeskrivningar  

SGF Rapport 1:2013  

 

6 Geoteknisk kategori 

Undersökningarna har utförts i enlighet med Geoteknisk kategori 2.  

7 Befintliga förhållanden 

7.1 Topografi 

Marknivån i de sonderade punkterna varierar mellan ca +26,5 till +33,2.  

7.2 Ytbeskaffenhet 

Marken i området utgörs ner mot Björknäsvägen av gräsmatta och bakom befintlig byggnad av 

skogsmark. 

7.3 Befintliga konstruktioner 

Befintliga konstruktioner utgörs av villa och förråd samt ledningar och kablar i mark.   

8 Positionering 

Utsättning av sonderingspunkter har utförts av fältgeotekniker Fredrik Thor med GNSS-

instrument. Mätningarna är utförda i mätklass B enligt Geoteknisk Fälthandbok (SGF Rapport 

1:2013).  

Höjdsystem:  RH 2000 

Koordinatsystem: SWEREF 99 1800 

9 Fältundersökningar 

Sondering och provtagning har utförts med borrvagn utrustad med fältdator för insamling av 

undersökningsdata i digitalt format. 



 § 7 Ändring av detaljplan för Särsta 3:122 - SUN-2022/503-7 Ändring av detaljplan för Särsta 3:122 : Särsta 3:122 Markteknisk UndersökningsRapport Geoteknik

 

Bjerking AB  Box 1351  75143 Uppsala  Telefon 010-211 80 00  Fax 010-211 80 01  www.bjerking.se 

Org.nr 556375-5478  F-skattebevis 

Uppdrag.nr: 22U1753

Sida 8 (10)

9.1 Utförda sonderingar 

• 6 jordbergsonderingar för kontroll av jordlager samt bergets överyta. 

9.2 Utförda provtagningar 

Störd provtagning har utförts enligt följande: 

• 5 punkter för provtagning med skruvborr samt okulär jordartsbedömning. 

9.3 Hydrogeologiska undersökningar 

• 1 öppet grundvattenrör har installerats i vattenförande jordlager för kontroll av 

grundvattnets trycknivå. Vattennivån i röret antas motsvara vattentrycket omkring 

filterspetsen. 

9.4 Undersökningsperiod 

Geoteknisk sondering och provtagning utfördes under november månad 2022.  

9.5 Fälttekniker 

Fältarbetet utfördes under ledning av fältgeotekniker Fredrik Thor.  

9.6 Provhantering geoteknik 

Jordprover har hanterats i enlighet med SGF Rapport 1:2013. 

10 Radon 

10.1 Marcus 10 

För bestämning av radonhalt i porluften utfördes mätningar med direktregistrerande 

radongasmätare av typ Marcus 10. Mätdjupen valdes enligt metodstandard till ca 0,7 m för att 

minska variationer i radonhalten orsakade av nederbörd, temperatur etc. Observera att 

radonhalten, i en och samma jordart, även kan variera kraftigt på grund av skillnader i uranhalt 

(radiumhalt), fuktighet samt radontransport från andra jord- och bergarter i närheten. 

Porluftens radonhalt har mätts i nedan redovisade punkter, se Tabell 3. 

Provtagningspunkternas lägen framgår av tillhörande planritning G-10.1-01. 

Tabell 3. Radonhalt i provpunkter (kBq/m3 = kiloBecquerel per kubikmeter). 

Provtagningspunkt Radonhalt [kBq/m3] Djup [m] Jordart 

22B01 11 0,8 siltig Torrskorpelera 

22B02 47 0,7 siltig Torrskorpelera 

22B03 24 0,7 sandig grusig Lera 

22B04 36 0,7 siltig grusig Sand 
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11 Laboratoriearbeten 

11.1 Geoteknik 

Laboratorieundersökningar har utförts på Bjerkings geotekniska laboratorium i Uppsala under 

ledning av Kálmán Gergely. Se Bilaga 2 för utförda laboratoriearbeten samt resultat. 

11.1.1 Utförda undersökningar 

Utförda laboratorieundersökningar framgår nedan: 

• 4 jordartsklassificeringar av störda prover för fastställande av materialtyp och 

tjälfarlighetsklass. 

12 Hydrogeologiska undersökningar 

Grundvattenobservationer har utförts i ett nyinstallerat öppet grundvattenrör benämnt 22B01GV. 

Funktionskontroll är utförd. Information om grundvattenrör och mätresultat redovisas i Tabell 4 

och  

Tabell 5. 

Tabell 4. Avläst grundvattenrör.  

Grundvattenrör Rörtopp 
Rörlängd  

inkl. filter [m] 
Spetsnivå Marknivå 

22B01GV +27,7 8 +19,7 +26,5 

 

Tabell 5. Registrerade grundvattenobservationer. 

Grundvattenrör Marknivå Datum Nivå GVY Anmärkning 

22B01GV +26,5 2022-11-07 +25,1 Ostabiliserad 

  2022-11-07 +25,4 Ostabiliserad 

  2022-11-07 +24,8 Ostabiliserad 

  2022-11-16 +24,5 Stabiliserad 

 

13 Värdering av undersökning 

Den geotekniska undersökningen utfördes utan några större problem.  

14 Redovisning 

Utförda undersökningar redovisas på bilagor och ritningar enligt nedan i enligt med SGF/BGS 

beteckningssystem version 2001:2 (se www.sgf.net) och SGF Beteckningsblad (2013-04-24) 

enligt SS-EN ISO 14688-1. 
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14.1 Bilagor 

Benämning Beskrivning Antal sidor 

Bilaga 1 Jordprovstabell  1 

Bilaga 2  Jordprovsanalys 3 

 

14.2 Ritningar 

Ritning Innehåll Skala  Daterad 

G-10.1-01 Planritning  1:400 2022-11-17 

G-10.2-01 Sektion A-A  1:100 2022-11-17 

G-10.2-02 Sektion B-B 1:100 2022-11-17 

G-10.2-03 Sektion C-C 1:100 2022-11-17 

 

Bjerking AB 
 

Geoteknik 

 

 

Axel Svensson 

010-211 83 82 

axel.svensson@bjerking.se 

Granskad av 

 

 

Henrik Håkansson 

010-211 81 06 

henrik.hakansson@bjerking.se 

 

 

 

 



 § 7 Ändring av detaljplan för Särsta 3:122 - SUN-2022/503-7 Ändring av detaljplan för Särsta 3:122 : Särsta 3:122 Markteknisk UndersökningsRapport Geoteknik

 

Bilaga 1 - Jordprovstabell 

Uppdrag Provtagningsdatum Provtagare 

22U1753 
Särsta - Ny detaljplan 
Särsta 1:122 
Knivsta kommun 

2022-11-07 - 
2022-11-07 

Anton Lundin 
Fredrik Thor 

Borrpunkt Djup (m) Metod Jordart Anmärkning 

22B01 0,0 - 0,5 Skr Fyllning/ lera grus humus Kol 
 

0,5 - 1,0 
 

siltig Torrskorpelera 
 

 
1,0 - 1,5 

 
siltig Torrskorpelera 

 

 
1,5 - 2,0 

 
Lera med sandskikt 

 

 
2,0 - 2,5 

 
Lera med sandskikt 

 

 
2,5 - 3,0 

 
siltig grusig Sand 

 

22B02 0,0 - 0,5 Skr Fyllning/ sand grus humus 
 

 
0,5 - 1,0 

 
siltig Torrskorpelera 

 

 
1,0 - 1,3 

 
siltig Torrskorpelera 

 

 
1,3 - 1,5 

 
siltig grusig Sand 

 

22B03 0,0 - 0,2 Skr Humusjord 
 

 
0,2 - 0,6 

 
Fyllning/ sand grus 

 

 
0,6 - 1,0 

 
sandig grusig lerig 

 

 
1,0 - 1,3 

 
siltig Torrskorpelera 

 

 
1,3 - 1,7 

 
grusig Sand 

 

22B04 0,0 - 0,4 Skr Fyllning/ sand grus humus 
 

 
0,4 - 1,0 

 
siltig grusig Sand 

 

22B06 0,0 - 0,3 Skr sandig Humusjord 
 

 
0,3 - 0,6 

 
siltig Sand 
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Uppdragsnummer Jord- och Berglaboratorium Jord- och Berglaboratorium 

Jord- och Berglaboratorium 
 

Geoteknik 

Särsta – Ny detaljplan 

22U1753 

Laboratorierapport - Standard 

Bjerking AB · Kungsgatan 36A, Uppsala · Hornsgatan 174, Stockholm · Växel: 010-211 80 00 · bjerking.se 

Geoteknik, Jord och berglaboratorium, Vaksala-Eke 83, Hus H, 755 94 Uppsala, Telefon: 010 211 82 70 
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Uppdragsnamn Provtagningsdatum Prov inkom Uppdragsnummer 

Särsta – Ny detaljplan 

2022-11-07 2022-11-07 22U1753 

Laboratorieundersökning Undersökningen utförd av 

Uppdragsgivare/Beställare 2022-11-08 AEP 

Knivsta kommun 
Provtagningsutrustning Kontrollerad 

Skruvprovtagare 2022-11-08, KGY 

Sektion/ 
Sond-pkt 

Djup 
 

[m] 

Okulär benämning ρA Vattenkvot [%] WL Glöd-
förlustB 

Mtrl/Tjl Anmärkning 

 [ton m-3] 𝑾 max min [%] [%]  

22B02 0,0 - 0,5 

Brunsvart, FYLLNING av grus, sand, 

humusjord, växtdelar, kol och tegel,  

Mg[gr, sa, hu, pr, kol, tegel] 

      6A/3  

  0,5 - 1,0 
Brun, siltig TORRSKORPELERA med siltskikt 

och växtdelar, [siCldc si pr] 
      5A/4  

  1,0 - 1,3 
Brun, siltig LERA av torrskorpekaraktär med 

många tjocka sandskikt, [siCl(dc) ))sa((] 
      5A/4  

  1,3 - 1,5 
Brungrå, grusig SAND med många tjocka ler- 

och enstaka siltskikt, [grSa ))cl(( (si)] 
      3B/2  

22B03 0,0 - 0,2 

Brunsvart, FYLLNING av grus, lera, 

humusjord, växtdelar och kol,  

Mg[gr, cl, hu, pr, kol] 

      6A/3  

  0,2 - 0,6 

Brungrå, FYLLNING av humusjord, grus, 

sand, silt lera, växtdelar och tegel,  

Mg[hu, gr, sa, si, cl, pr, tegel] 

      5B/4  

  0,6 - 1,0 
Brun, grusig sandig siltig LERA med enstaka 

växtdelar, [grsasiCl (pr)] 
      5A/4  

  1,0 - 1,3 
Brun, siltig LERA med siltskikt och rikligt med 

gruskorn samt enstaka växtdelar, [siCl si (pr)] 
      5A/4  

  1,3 - 1,7 
Grå, grusig siltig SAND med tjocka silt- och 

enstaka lerskikt, [grsiSa )si( (cl)] 
      4A/3  

22B04 0,0 - 0,4 

Brunsvart, FYLLNING av grus, sand, 

humusjord, växtdelar och tegel,  

Mg[gr, sa, hu, pr, tegel] 

      6A/3  

  0,4 - 1,0 
Grå, något grusig sandig siltig LERMORÄN, 

[(gr)sasiClTi] 
      5A/4  

22B06 0,0 - 0,3 
Gråbrun, något grusig sandig HUMUSJORD 

med mycket växtdelar, [(gr)saHu )pr(] 
      6A/3  

  0,3 - 0,6 
Brun, något grusig siltig SAND med siltskikt 

och växtdelar, [(gr)siSa si pr] 
      4A/3  

 
Notering 

ρA, skrymdensiteten handpackad i cylinder (ρÁ), handpackad i cylinder <50 cm3 𝑾, vattenkvoten, medelvärdet för två värden.                

WL, konflytgränsen   Glöd-förlustB, glödgningsförlust Mtrl/Tjl, Materialtyp och tjälfarlighetsklass. 
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Arbetssätt/Metodbakgrund 

Laboratorieförsöken har utförts enligt styrande dokument med de eventuella avvikelser som 
noterats under ”Anmärkning” i resultatrapporten. 

Styrande dokument 

Gällande standard och styrande dokument, se Tabell 1. I de fall värden för tolerans och/eller 
medelfel redovisats baseras dessa på metodbeskrivning från std eller ex SGF labanvisning alt 
bedömd storhet från ingående mätmetoder. Om laboratorieförsöket ger ett värde som avviker från 
angiven tolerans, eller om försöket utförts med någon anomali redovisas detta i ”Anmärkning”. 

Tabell 1  Standard eller annat styrande dokument för laboratorieundersökningar. 

Undersökningsmetod enligt standard eller annat 

styrande dokument 

 

Jordartsbenämning och klassificering enligt 
Jordartsförkortningar enligt SGF Berg och jord 
beteckningsblad (2016) 

SS-EN ISO 14688-1+2 

Skrymdensitet enligt SS-EN ISO 17892-2 

Vattenkvot enligt                                                    
Tolerans för dubbelprov: om skillnaden m/n värdena är större 
än 5 % av Wmedel då Wmedel > 40 %, eller om skillnaden mellan 
värdena är > 2 procentenheter när medelvärdet är  
< 40 % utförs en kompletterande bestämning. Vattenkvoten 
redovisas med medelvärde, samt max- och minvärde. 

SS-EN ISO 17892-1 

 

Flytgräns enl. fallkonmetoden, enpunkt, enligt  SS-EN ISO 17892-12, 
SGF Notat 1:2018 

Materialtyp och tjälfarlighetsklass enligt AMA 20, CE Fyllning, 
lager i mark m m 

Glödgningsförlust enligt SS 27105 

 

 

Laboratorieansvarig: David Nilsson (DDN) 
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Handläggare 
Andree Dage 

Tjänsteutlåtande 
2023-01-13 

Diarienummer 
SUN-2022/292 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Beslut om granskning för detaljplan Södra Ar etapp 1 
 
Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra 
granskning av förslag till detaljplan för Södra Ar etapp 1 i enlighet med bifogat förslag till 
granskningshandlingar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter, kontor, service, idrottsanläggning, 
samlingslokal, vårdmottagning och restaurang. Detaljplanen medger också handel med 
skrymmande varor, dock ej livsmedel. Då delar av planområdet har ett exponerat läge mot 
E4:an ska beaktande tas till siktlinjer och till bebyggelsens arkitektoniska gestaltning. Inom 
östra delen av Södra Ar ska också hänsyn tas till de omkringliggande landskapsvärdena 
kring Valloxen eftersom dessa berörs av riksintresse för kulturmiljövården. 
 
Ärendet 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 18 december 2014 att ge förvaltningen i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för Södra Ar. Planen genomförs med normalt planförfarande i 
enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900). 
Den 13 februari 2019 antogs detaljplan för Södra Ar etapp 1 av kommunfullmäktige. En 
överklagan inkom därefter den 22 mars 2019. Ärendet har hanterats av mark- och 
miljödomstolen som den 13 oktober 2020 lät meddela att de upphäver kommunfullmäktiges 
beslut om att anta detaljplanen för Södra Ar etapp 1. Skälet till upphävandet av 
antagandebeslutet grundar sig på bristfällig utredning vad gäller en flytt av torpet 
Skräddarbo. Kommunen har med anledning av upphävandet uteslutit den fastighet som 
utgör torpet Skräddarbo (Gredelby 1:14).  
Användningen industri har också ändrats till verksamheter. Detta har gjorts för att det medför 
en begränsad omgivningspåverkan vilket i sin tur minskar risker för människors hälsa och 
säkerhet i jämförelse med den befintliga användningen industri. Bedömningen är att rådande 
verksamheter är förenliga med användningen verksamheter. I en begränsad del i nordöstra 
planområdet tillåts fortsättningsvis industri eftersom denna verksamhet bedöms utgöra en 
industri baserat på omfattningen. 
Planförslaget medför en utökad byggrätt i jämförelse med gällande detaljplan. Det möjliggörs 
för fler användningar och mer bebyggelse. Förslaget medför även att mark som är planlagd 
som allmän plats görs till kvartersmark. Den gällande detaljplanen möjliggör för 
användningarna tillverkningsindustri, kontor och handel med skrymmande varor samt natur. I 
den föreslagna detaljplanen möjliggörs istället för verksamheter, lager, kontor, service, 
idrotts- och aktivitetsanläggning, vårdmottagning och handel med skrymmande varor samt 



Sida 2 av 4 

  
 

  
 
natur och park. Byggrätten utökas även då det blir möjligt att bygga större och högre 
byggnader på flera platser i detaljplanen. 

Sedan antagandet har följande förändringar gjorts i planförslaget: 
• Användningen industri har ändrats till verksamheter. Ett begränsat område i nordöst 

får även i fortsättningen vara industri. På en fastighet där det enligt planförslaget 
möjliggörs för religiös samlingslokal och kontor har även användningarna 
verksamheter och handel lagts till i enlighet med övrig detaljplan. 

• Del av Hyvelgatan som i dagsläget är en gemensamhetsanläggning har tidigare 
föreslagits som allmän plats, gata. Denna del kommer fortsatt vara en 
gemensamhetsanläggning genom att det aktuella området regleras med 
markreservat för gemensamhetsanläggningar. 

• Ändringar för att värna om siktlinjen från E4:an och riksintresset. Höjden på 
bebyggelsen har minskats ner till 14 meter i nockhöjd där det tidigare har möjliggjorts 
för högre bebyggelse. Detta har även gjorts för att anpassa efter den karaktär som 
platsen har utvecklats till gällande skala. Vid delar av Carl von Paykulls väg införs 
prickad mark för att skjuta in bebyggelsen för att minska intrycket av byggnader. 
Delar har också lagts in en bestämmelse i en del av planområdet gällande att vita 
byggnader inte får uppföras med syftet att dämpa ner det visuella intrycket. 

• Området söder om Gredelbyleden, torpet Skräddarbo samt Rubanksgatan har 
undantagits ur detaljplanen. Dessa områden är tänkt att hanteras i separat detaljplan. 

• Mindre delar av kvartersmark har antingen undantagits eller ändrat markanvändning 
till allmän plats, natur. Dessa är delar som är en rest från då detaljplanen utgjorde ett 
större område eller är mark som det inte finns en efterfrågan att ändra. Genom att 
undanta delar eller ändra användningen till allmän plats, natur så blir detaljplanen 
mer ändamålsenlig. 

• Mindre redaktionella ändringar. 
 

Figur 1: Bild till vänster visar ungefärligt planområde markerat med röd streckad linje och till höger dess läge i 
kommunen. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Eftersom området och allmän plats är till stor del utbyggt så medför ett antagande av 
detaljplanen inga större ekonomiska konsekvenser. Kostnader för åtgärder för 
dagvattenhantering kan tillkomma för VA-huvudmannen. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2022-12-13 
Plankarta Södra Ar etapp 1 - Granskning 3, 2023-01-13 
Planbeskrivning Södra Ar etapp 1 - Granskning 3, 2023-01-13 
Granskningsutlåtande Södra Ar etapp 1 - Granskning 2, 2023-01-13 
Dagvattenutredning Södra Ar etapp 1, 2015-12-01 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
 
 
 
 
Jenny Rydåker   Maria Cassel 
Samhällsbyggnadschef   Planchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

I området finns två förskolor som har fått permanent bygglov i strid mot gällande detaljplan. 
Området lämpar sig inte för förskolor eftersom det finns begränsat med friytor, det 
förekommer en del tyngre transporter och buller. Med föreslagen detaljplan blir 
förutsättningarna för förskolorna dock något bättre eftersom det möjliggörs för verksamheter 
istället för industri vilket medför en mindre omgivningspåverkan. 
 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Genom att ändra användningen industri till verksamheter så begränsas omgivningspåverkan. 
Detta gör att förutsättningarna för risker i området förbättras för barn i området. I den delen 
där det fortsatt kommer vara möjligt med industri så är detta på ett så pass långt avstånd från 
förskolorna att det inte bedöms medföra några större risker. Förslaget till detaljplan möjliggör 
inte för användningen förskola i detaljplanen då det inte bedöms finnas tillräckligt goda 
förutsättningar för att ha förskola i området på längre sikt gällande bland annat friyta och 
buller. 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
Eftersom det finns förskolor i området med permanent bygglov men i strid mot gällande 
detaljplan så tillåts verksamheterna genom bygglovet att fortsätta att verka i området. Att det 
inte möjliggörs för förskola i detaljplanen kan medföra en begränsning för förskolorna om de 
skulle vilja utvecklas på ett sätt som kräver ett nytt bygglov. Bedömningen är dock att platsen 
inte är lämplig för förskolor på lång sikt och att intresset för att utveckla området med 
verksamheter därför väger tyngre. 
 
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. 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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BESTÄMMELSEGRÄNSER

Allmän plats

Kvartersmark

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATSMARK

Naturområde

Industri, lager, kontor, service, handel med

skrymmande varor, ej livsmedelshandel.

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Körbar förbindelse får inte anordnas.

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet.

Planavgift ska tas ut.

Information

JKH

1

NATUR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Beslutsdatum Instans

SUN

Detaljplan för
Södra Ar, etapp 1
Gredelby 1:3 m.fl.

Upprättad 2023-01-13

Granskningshandling 3

Samråd
2016-02-29 SUN
Godkännande

Antagande
2019-02-13
Laga kraft

Till planen hör:

Dagvattenutredning

KF

Uppsala län

Fastighetsförteckning

Planbeskrivning

BMK 2014-000708Planarkitekt
Andree Dage, Sara Andersson

Planchef
Maria Cassel

Knivsta kommun

Grundkarta

Gata

GATA

Verksamheter, lager, service,

samlingslokal, byggnad för religiöst

ändamål, restaurang och kontor,

handel med skrymmande varor,

ej livsmedelshandel.

ZCKH

1

Kordinatsystem: SWEREF 99 18 00 / RH2000 i höjd

+
0,00

Inmätt höjd

f

1

e

1

 0.0

 Högsta exploateringsgrad

 i bruttoarea per fastighetsyta (procentenhet).

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är 10 år från den dag

planen vinner laga kraft. Upprättad enligt PBL (2010:900).

Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

damm                     Anlagd damm med funktion som utjämnings- och reningssmagasin.

  dike                        Dike för avledning och fördröjning av dagvatten.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Bebyggelsen ska utformas med god arkitektonisk

kvalitet med omsorg i färg, material och

gestaltning.

Bildväxlande och blinkande skyltar får ej uppföras.
f

2

Byggnad får inte uppföras.

u

Marken ska vara tillgänglig för

allmännyttiga underjordiska ledningar.

Högsta nockhöjd i meter.

+0,0

Grundkarta upprättad av Knivsta kommun 2015-10-05 

Grundkarta över Gredelby 1:3 m.fl.

Knivsta kommun, Uppsala län

DNR:2014-000708

PLANKARTA

ZKR

1

H

1

Verksamheter, lager, kontor, service, idrotts- och

aktivitetsanläggning, handel med skrymmande

varor, ej livsmedelshandel.

E Tekniska anläggningar.

ZKR

1

D

1

H

1

Verksamheter, lager, kontor, service, idrotts- och

aktivitetsanläggning, vårdmottagning, handel

med skrymmande varor, ej livsmedelshandel.

b

1

Utrymningsvägar får ej vara vända mot E4.

g
Området ska vara tillgängligt för

gemensamhetsanläggning.

Grundkarta uppdaterad av Knivsta kommun 2018-02-22 

Nina Barclay, Kart- och GIS ingengör 

Dagvatten ska hanteras genom lokalt omhändertagande

av dagvatten (LOD).

Egenskap/

administrativ gräns

Höjdkurva

Dike mittlinje

resp. ytterlinje

Gång- och cykelväg

Byggnader

Häck

Slänt

Vägkant

Kantsten

Staket

Fastighetsgräns

Träd

Stödmur

Mur ytter

Fornlämning

BETECKNINGAR GRUNDKARTA

Administrativ gräns

Nya byggnader får uppföras 2,5 m från angränsande gata.

Lr    Lr

Ledningsrätt

Serv       Servitut
GA

Gemensamhetsanläggning

ZKL
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H
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Verksamheter, lager, kontor, service, smådjursklinik,

handel med skrymmande varor, ej livsmedelshandel.

Verksamheter, lager, kontor, service,

handel med skrymmande varor,

ej livsmedelshandel.

ZKH

1

a     Marklov får inte ges förrän fornlämningsstatus inom

       fastighet Gredelby 24:1 är kontrollerad.

f

3

Fasader får ej vara vita.

gc-väg                    Anlagd gång- och cykelväg.
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INLEDNING   

Handlingar   
Till förslaget hör:   

• Planbeskrivning   
• Plankarta med bestämmelser   

   
Övriga handlingar:   

• Fastighetsförteckning, 2018-01-23, Metria, uppdaterad 2020-11-17 – Uppdateras inför 
granskning     

• Dagvattenutredning, 2015-12-01, WSP 
  
Bakgrund och tidigare ställningstaganden   
Bygg- och miljönämnden beslutade den 18 december 2014 att ge förvaltningen i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för Södra Ar. Planen genomförs med normalt planförfarande i 
enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900). 
  
Nytt granskningsbeslut 
Den 13 februari 2019 antogs detaljplan för Södra Ar etapp 1 av kommunfullmäktige. En överklagan 
inkom därefter den 22 mars 2019. Ärendet har hanterats av Mark- och miljödomstolen som den 13 
oktober 2020 lät meddela att de upphäver kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen för 
Södra Ar etapp 1. Skälet till upphävandet av antagandebeslutet grundar sig på otillräcklig utredning vad 
gäller en flytt av torpet Skräddarbo. 
 
Kommunen har med anledning av upphävandet uteslutit den fastighet som utgör torpet Skräddarbo, 
Gredelby 1:14. Markanvändningen industri har också ändrats till verksamheter då det medför en 
begränsad omgivningspåverkan och därmed minskad risk för människors hälsa och säkerhet i 
jämförelse med användningen industri. I en begränsad del i nordöstra planområdet tillåts dock 
fortsättningsvis industri. Höjden på bebyggelsen föreslås sänkas från högsta nockhöjd på 25 meter 
respektive 16 m till 14 m i nockhöjd inom flera av kvarteren för att begränsa påverkan på riksintresse 
för kulturmiljövården, landskapet kring Valloxen och Säbysjön, C 45. Vidare så har området söder om 
Gredelbyleden och del av Rubanksgatan undantagits och föreslås fortsättningsvis hanteras i en annan 
detaljplaneprocess. 
  
Behovsbedömning   
När kommunen upprättar en ny detaljplan ska en behovsbedömning av planen utfärdas. Avsikten 
med behovsbedömningen är att kunna förutse och eventuellt förebygga betydande miljöpåverkan. 
För att avgöra om en plan eller ett planprogram kräver miljöbedömning görs först en samlad 
behovsbedömning. Den samlade behovsbedömningen ska klargöra om 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver upprättas. Om planen kan antas medföra betydande 
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miljöpåverkan krävs att en MKB för planen tas fram. Om planen inte antas medföra betydande 
miljöpåverkan krävs ingen MKB.   
 
En behovsbedömning daterad 2015-03-04 har gjorts för denna detaljplan. Slutsatsen i 
behovsbedömningen är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande 
miljöpåverkan att någon miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver 
upprättas. Kommunen har samrått om behovsbedömning med Länsstyrelsen i Uppsala län, som i 
sitt yttrande daterat 2015-04-24 delar kommunens uppfattning. 
   
Planområde   
Planområdet ligger strax väster om E4:an, vid infarten till Knivsta, och omfattar en liten del av 
kommunens fastighet Gredelby 1:3 samt ett flertal privatägda fastigheter. Den kommunägda 
fastigheten Gredelby 1:14 tillsammans med området söder om Gredelbyleden det vill säga 
fastigheterna Gredelby 1:18 och del av Gredelby 1:3 ingick tidigare men är inte längre med i 
denna detaljplan. 
  

            
Bild 1. Bilden visar ungefärligt planområde markerat med röd streckad linje och de fastigheter som finns inom planområdet.    
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Syfte    
Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från industri till att möjliggöra 
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, kontor, service, idrottsanläggning, 
samlingslokal, vårdmottagning och restaurang. Detaljplanen medger också handel med 
skrymmande varor, dock ej livsmedelshandel. Planen syftar även till att utöka byggrätten och 
höjden på bebyggelsen inom vissa fastigheter dock med hänsyn till riksintresse för 
kulturmiljövården och de omkringliggande landskapsvärdena kring Valloxen, samt inom delar av 
planområdet även införa gestaltningsbestämmelser som ligger i exponerade lägen mot riksintresset 
för att begränsa planens påverkan. 
 
Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan   
I kommunens översiktsplan (ÖP 2017) pekas Ar ut som utvecklingsområde för verksamhetsområde. 
Syftet är att möjliggöra för ytkrävande verksamheter inom tillverkningsindustri och andra mindre 
störande verksamheter. I översiktsplanen betonas vikten av att Knivsta centrum är och ska förbli det 
enda centrumet i kommunen med en överordnad roll gällande kommersiell service. I Ar ska istället 
kompletterande verksamheter som är mer ytkrävande, så som sällanköpshandel, kontor och 
besöksanläggningar kunna etableras. I översiktsplanen framgår det även att bebyggelsens utformning 
och placering i Ar ska anpassas till den omgivande landskapsbilden. Detaljplanen bedöms vara förenlig 
med kommunens översiktsplan. 
  
Detaljplaner   
För området finns en gällande detaljplan, Industriområdet Ar Brunnby (0380-P89/14) antagen 
1988. Det lyfts fram att planen syftar till den moderna industrins behov av koncentrerade och 
personalintensiva arbetsplatsområden. I den förstnämnda detaljplanen möjliggörs för 
tillverkningsindustri, kontor samt handel med skrymmande varor. Bebyggelsen regleras med en 
maximal byggnadshöjd på mellan 10 till 25 meter i olika delar av detaljplanen. 
Exploateringsgraden är mellan 50-150% bruttoarea av fastighetsytan. 
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 Bild 2. Utdrag ur detaljplan Ar Brunnby (0380-P89/14).  
 
Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy 
Kommunens antagna styrdokument Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy för Knivsta kommun anger 
riktningen för hur framtidens Knivsta ska se ut. I strategin finns också en arkitekturpolicy som samlar 
kommunens vilja och råd kring hur nya byggnader ska se ut. Bland annat ska bebyggelsen vara varierad. För 
verksamhetsområden handlar variation om att bryta ner skalan. Verksamhetslokaler såsom för logistik och 
kontorslokaler är ofta stora byggnader. Ett område med flera sådana byggnader riskerar att bli monotont och 
tråkigt. Här krävs särskild uppmärksamhet på att dela upp volymer och variera den stora skalan. 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRSLAG OCH KONSEKVENSER   
Bebyggelse, verksamheter och service   
Ar verksamhetsområde är kommunens enda större sammanhängande område för mer ytkrävande 
verksamheter, kontor och handel. Områdets ursprungliga syfte, då den upprättades i slutet på 80-
talet, var att tillmötesgå framtida tillverkningsindustri och storarbetsplatser. Förfrågningar har 
genom åren inkommit till kommunförvaltningen om att etablera verksamheter som inte är 
förenliga i gällande detaljplan. Bebyggelsen är låg och fastigheterna är relativt stora i förhållande 
till byggnaderna. Vidare har områdets karaktär utvecklats till att innehålla verksamheter som har 
en begränsad omgivningspåverkan till skillnad från vad som var tänkt från början med 
användningen industri. Det har också etablerats verksamheter i området med tillfälligt bygglov 
eller bygglov i strid mot detaljplanen som är mer riskkänsliga än andra verksamheter. 
 
Förslaget till ny detaljplan medför ändringar gällande vilka användningar som tillåts. En 
förändring är att användningen industri byts ut till användningen verksamheter. Ändringen görs för 
att begränsa omgivningspåverkan och därmed minska riskerna i området. Bedömningen är att all 
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befintlig verksamhet inom detaljplanen förutom för fastigheten Gredelby 24:1 i nordöst är förenlig 
med användningen verksamheter. I den nordöstra delen av planområdet kommer det av denna 
anledning även fortsättningsvis möjliggöras för industri. Detta medför att förslaget till ny 
detaljplan inte medför några större konsekvenser för befintliga verksamheter. Vidare kommer flera 
fastigheter i området i och med upprättande av ny detaljplan att ges en mer flexibel användning 
och utrymme för ytterligare service i området. Nya användningar som möjliggörs inom 
planområdet är service, idrotts- och aktivitetsanläggningar och vårdmottagning. 
 
Handelsverksamhet  
I gällande detaljplan Industriområdet Ar Brunnby (0380-P89/14) finns en planbestämmelse som 
reglerar handel. Bestämmelsen medger att handel med skrymmande varor får uppföras, dock ej 
handel med livsmedel. Denna planbestämmelse kommer att kvarstå i den nya detaljplanen. I 
enlighet med plan- och bygglagen (2020:900) 4 kap. 37§ är det möjligt att utesluta handel med 
livsmedel i en del av ett område om det finns skäl av betydande vikt. Knivsta kommun har i en 
tidigare handelsutredning (Nordplan, 2008) utrett vad som krävs för att skapa en totalt sett 
ändamålsenlig handelsstruktur i kommunen. I utredningen framkommer vilket läge som anses 
mest fördelaktigt för etablering av ny dagligvaruhandel. Utredningen påvisar att lägen vid 
Knivstas centrala kärna är mest gynnsamt, både utifrån omsättningsmöjligheter och ur 
trafikalstringshänseende. 
 
I kommunens översiktsplan framförs att kommersiell service bör koncentreras till Sågen-området 
och att verksamheter som inte är förenliga med en småstadskaraktär bör förläggas utanför tätorten. 
Kommunen har med stöd av detta valt att fortsätta begränsa handel med livsmedel inom 
verksamhetsområdet i den nya detaljplanen.  
 
Placering och utformning    
Planområdet har ett exponerat läge och är bland det första man möter av Knivsta när man närmar 
sig orten från E4:an. Det är därför av stor vikt att bebyggelsen bidrar till ett positivt och 
välkomnande tillskott i dess geografiska läge. Det ska ske med en medveten och omsorgsfull 
gestaltning där fokus läggs på detaljer och materialval. Förhållandet mellan bebyggelsen och det 
relativt öppna landskapet bör vara ledande på ett sätt som tar hänsyn till värdena i dess omgivning, 
både vad det gäller byggnadernas gestaltning och placering i landskapsrummet. För att 
byggnaderna inte ska kännas allt för långsträckta och homogena kan fasaderna delas upp i mindre 
element, genom skiftningar i struktur, kulör och materialval. Utvändiga anordningar och 
installationer ska ges en enhetlig gestaltning. 
   
Ett av karaktärsdragen i Ar-området är att det finns grönska bevarad på flera ställen mellan 
verksamheterna. Detta säkerställs även fortsättningsvis genom bevarande av naturstråk genom 
området. Genom att ytor ramas in av växtlighet eller dylikt bidrar det till verksamhetsområdets 
estetiska värden. Det är också ett sätt att bryta ner skalan på större och mer homogen bebyggelse 
som verksamhetslokaler ofta innebär. Områdets tomter ska vara prydliga och välordnade för att ge 
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ett tilltalande intryck för besökare och förbipasserande. Upplag och uppställningsplatser ska 
utformas med målet att uppnå en tilltalande helhetssyn. 
   
Ingen ny byggrätt är förlagd inom riksintresseområdet för kulturmiljövården (landskapet kring Valloxen 
och Säbysjön, C 45). Planförslagets effekter på läsbarhet och upplevelse av kulturmiljön uppskattas 
därför inte bli större än den påverkan som den befintliga bebyggelsen inom området redan medför. I 
planarbetet har även viktiga siktlinjer och landskapets karaktäristiska drag beaktats. Byggnader i östra 
delen med visuellt synligt läge från E4:an har planlagts med en högsta tillåtna nockhöjd på 14 meter, 
vilket anses vara lämpligt i relation till topografin och till den övriga landskapsbilden kring Valloxen 
som är av riksintresse för kulturmiljövården. Detaljplaneområdet ligger i en dalgång med 
omkringliggande höjdpartier med skog. Den begränsade höjden på bebyggelsen tar även hänsyn till att 
det befintliga skogspartiet inom planområdet, där träden bedöms fortsatt vara högre än den tillåtna 
nockhöjden på 14 meter. Detta har bedömts viktigt för att byggnaderna inte ska dominera den kuperade 
landskapsbilden. 
 
 

  
Bild 4. Rött skrafferat område visar riksintresset för kulturmiljövården.  
 
Inom riksintresset skär idag E4:an genom det öppna landskapet, utöver det finns också luftburna 
kraftledningar som passerar och påverkar den visuella kontakten med omgivningen. Höjdpartierna 
med skog kommer att kvarstå inom området för att dessa ska dominera siktlinjerna både i och 
utanför planområdet. Därtill har högre krav ställts på den arkitektoniska utformningen än vad 
tidigare detaljplan för området medger. 
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Bild 5 Fotot visar planområdets bebyggelse sett från E4:an. I bilden syns byggnadernas nockhöjd enligt det beviljade bygglovet för att få 
en uppfattning om den skala som finns på platsen. 
 
Följande planbestämmelse, med lagstöd i plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap. 16 §, har införts i 
plankartan i den östra delen av planområdet med hänsyn till landskapsbilden. 
 
f1           Bebyggelsen ska utformas med god arkitektonisk kvalitet med omsorg i färg, material och 
gestaltning 
 
Syftet är att bidra till en god gestaltning i ett exponerat läge mot både E4:an och som en del av 
riksintresset för kulturmiljölandskapet kring Valloxen och Säbysjön (C 45). God gestaltning kan 
exempelvis uppnås genom att storskalig bebyggelse bryts ner till mindre enheter med viss variation för 
att motverka monoton gestaltning och få ner skalan på storskalig bebyggelse. Det är på grund av 
siktlinjerna från E4:an och riksintresset viktigt att beakta hur byggnader uppfattas både på nära håll och 
på längre avstånd. För att byggnaderna inte ska kännas allt för långsträckta och homogena kan 
fasaderna därmed delas upp i mindre element, genom skiftningar i struktur, kulör och materialval och 
att utvändiga anordningar och installationer ska ges en enhetlig gestaltning. 
 
f2         Bildväxlande och blinkande skyltar får ej uppföras 
 
Syftet är att värna om siktlinjen mot E4:an och riksintresset genom att motverka skyltar som riskerar 
bidra till negativ påverkan. Vidare bidrar det även till ökad säkerhet för bilförare genom att minska 
störningsmoment i bilkörningen. 
 
f3         Fasader får ej vara vita 
 
Syftet är att bidra till en god gestaltning i ett exponerat läge mot både E4:an och som en del av 
riksintresset för kulturmiljövården kring Valloxen och Säbysjön (C45). Vita fasader syns på långt håll i 
landskapet varför vita och ljus vitgrå kulör inte ska tillåtas på de byggnader som blir synliga från E4:an. 
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Tillgänglighet 
Den fysiska planeringen har en betydande roll i frågan om att förbättra tillgängligheten till olika 
målpunkter samt förstärka den upplevda tryggheten i ett område. Exempel på målpunkter kan vara 
busshållplatser, övergångsställen och entréer. 
 
All tillkommande bebyggelse ska utformas utifrån aktuella riktlinjer och lagstiftning avseende 
tillgänglighet. I samband med utbyggnad i området ska god tillgänglighet till entréer säkerställas 
och framkomlighet för alla tryggas. Tillgängligheten prövas i detalj i bygglov- och 
byggsamrådsskedet. Följande ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga: 
  

- Alla offentliga byggnader och platser 
- Alla servicelokaler 
- Alla nya arbetsplatser 

 
Inom verksamhetsområdet Ar planeras en gång- och cykelväg byggas ut längs Carl von Paykulls 
väg, Hyvelgatan upprustas samt behov och lägesutformning av busshållplatser ses över. Dessutom 
ska belysning på gång- och cykelytor och vid viktiga målpunkter vara utformad och ha sådan 
ljusstyrka att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan använda dessa. 
 
Natur, mark och vatten 
Planområdet består av redan ianspråktagen mark för verksamhetsområdet Ar med intilliggande 
lokalgator, gång- och cykelbanor samt genomfartsleden Gredelbyleden. Centralt i området finns 
ett höjdparti med naturmark. Söder om Gredelbyleden och bussterminalen finns ett större 
sammanhängande skogsområde, Kölängen. Det centrala höjdpartiet i planområdet kommer till stor 
del att bevaras. Mindre delar görs om till kvartersmark genom att befintlig kvartersmark utökas. 
Det kommer även fortsättningsvis finnas grönkorridorer till och från naturområdet i mitten. 
 
I grönstrukturplanen för Knivsta kommun (2016) framhävs stöd och vägledande underlag för en 
bra grönstrukturplanering. Kommunens planarbete ska ta hänsyn till befintliga naturvärden och 
arbeta aktivt med att skydda värdefulla områden. Naturområdet är delvis sedan tidigare avskärmat 
från andra naturområden och förslaget medför en begränsad påverkan på dess yta. Bedömningen 
är därmed att detaljplaneförslaget är förenligt med kommunens grönstrukturplan. 
 
Kommunens grönområden ska vara tillgängliga och ha tydliga entréer samt kopplas samman med 
gång- och cykelvägnätet. I den fysiska planeringen tas även hänsyn till nåbarheten, det vill säga att 
det ska finns trafiksäkra förbindelser med god tillgänglighet via gång- och cykelvägar och med 
möjlighet till kollektivtrafik och parkering i nära anslutning. 
 
Knivsta kommuns Grönstrukturplan (2016) visar att det föreslagna naturområdet i detaljplan Södra 
Ar etapp 1 ingår i ett spridningssamband för skogsmark som sträcker sig mellan Lunsen i nordväst 
och Valloxen i sydost. Det är angeläget att detta samband inte bryts. Det är viktigt att bevara en 
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trädkorridor som håller samman skogsområdet nordväst om Gredelbyleden och sydöst om 
Gredelbyleden, för att inte bryta spridningssambandet. 
 

 
Bild 6. Spridningssamband mellan Lunsen och Valloxen markerat med gröna linjer (Grönstrukturplan, 2016). 
    
Dagvatten, vattendrag och miljökvalitetsnormer   
Dagvatten är regn-, smält- och dräneringsvatten som rinner från byggnader, gator, parkeringar och 
annan mark och leds via diken och ledningar till vattendrag eller sjöar. Rätt utnyttjat är dagvattnet 
en resurs för grönska och rekreation i tätorten och bidrar till en attraktiv stadsmiljö. Dagvatten kan 
bli ett problem genom att lokalt ge höga vattenflöden, men också genom att det tar med sig 
föroreningar ut i vattendragen. 
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Miljökvalitetsnormer är bestämmelser om kraven på kvaliteten i vatten och är styrande för 
myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar och bestämmelser vid tillståndsprövning enligt 
miljöbalken eller vid planläggning enligt plan- och bygglagen. 
 
Dagvattenstrategi 
Knivsta kommuns dagvattenstrategi har som syfte att genom gemensamma mål kunna arbeta för en 
långsiktigt hållbar och effektiv dagvattenhantering. Strategin anger riktlinjer och är vägledande för hur 
kommunen ska förhålla sig till dagvattenhanteringen. För fastighetsägare gäller följande: 
 

- Fastighetsägare ansvarar för sin fastighet och dagvattenanläggningen på egen fastighet 
fram till förbindelsepunkten till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.  

- Fastighetsägare ska medverka till att grundvattenbalansen i området bibehålls och 
omhändertar dagvatten lokalt så mycket som möjligt, i enlighet med de allmänna 
bestämmelserna för användande av Knivsta kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning (ABVA).  

- Fastighetsägare ska se till att det dagvatten som leds till den allmänna 
dagvattenanläggningen inte avviker för mycket från normal regnvattenkvalitet eller 
kan påverka mottagande recipient negativt.  

 
Bebyggelse och dagvattenhantering ska anpassas efter platsens förutsättningar. Dagvattenhantering ska 
bidra till en attraktiv stadsmiljö, anläggningar ska utformas så att de främjar så många 
ekosystemtjänster som möjligt.  
 
Recipienter   
Lövstaån (WA17449170) som ligger uppströms Valloxen är i dagsläget en lång rad uträtade diken 
som delvis är kulverterade. Endast den sista dryga kilometern ner mot sjön har ett naturligt lopp. 
Lövstaån har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Beslutad 
miljökvalitetsnorm är god ekologisk status år 2033. Vattenmyndigheten har fastställt 
miljökvalitetsnormen god kemisk status i vattenförekomsterna år 2033 med mindre stränga krav 
för kvicksilver och PBDE. Både kvicksilver och PBDE räknas som nationellt överallt 
överskridande ämnen och är därför undantagna miljökvalitetsnormen. Halterna av dessa får dock 
inte öka. 
 
Knivstaån (WA94233875) som rinner genom tätorten börjar i Lunsen som Pinglaström och rinner 
så småningom via Knivsta och Alsike tätorter ut i Garnsviken. Inom Knivstaåns avrinningsområde 
ligger sjöarna Valloxen och Säbysjön. Valloxen hör till de näringsrika lerslättsjöar som är känsliga 
för ytterligare näringstillförsel och för föroreningar. Den har klassificerats som ekologiskt känsligt 
område och bedöms inte uppnå god kemisk status på grund av förhöjda halter kvicksilver. 
Knivstaån har dålig ekologisk status och uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Beslutad 
miljökvalitetsnorm är god ekologisk status år 2033. Vattenmyndigheten har fastställt 
miljökvalitetsnormen god kemisk status i vattenförekomsterna år 2033 med mindre stränga krav 
för kvicksilver och PBDE (Polybromerade difenyletrar). Både kvicksilver och PBDE räknas som 
nationellt överallt överskridande ämnen och är därför undantagna miljökvalitetsnormen. Halterna 
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av dessa får dock inte öka. Knivsta kommun arbetar med att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för 
Knivstaån och arbetet beräknas vara klart under år 2023.  
 
För att klara miljökvalitetsnormerna för vatten och inte riskera att försämra vattendragens 
ekologiska och kemiska status behöver föroreningstransporten i dagvatten från ny bebyggelse 
minimeras. Vid nybyggnation ska uppkomsten av dagvatten förhindras genom att se till att vatten 
fördröjs eller infiltreras lokalt. 
 
Dagvattenutredning 
En dagvattenutredning har upprättats av WSP (2015-12-18). Utredningen redovisar effekterna av 
rekommenderande dagvattenåtgärder som också dimensioneras med hänsyn till riktvärden för 
tillräcklig rening till recipienterna. Rapporten visar att reningsåtgärder är motiverade för att erhålla 
tillräckligt låga utsläpp av förorenade ämnen till recipienterna. 
 
Dagvattenutredningen ska tjäna som underlag för fastighetsägare i området. Generella förslag på 
åtgärder som kan appliceras på kvartersmark redovisas i den genomförda dagvattenutredningen. 
  

  
Bild 7. Karta över Lövstaån och Knivstaån, Källa: Dagvattenutredning (2015-12-01, WSP) 

 
En sammanfattning av rekommendationerna: 
- Takavvattning sker via utvändiga stuprör som förses med utkastare 
- Höjdsättning av marken görs så att dagvattnet rinner bort från byggnader 
- Materialval för tak, hängrännor, stuprör, armatur, räcken etc. utförs så att läckage av 

tungmetaller minimeras 
- Parkeringsplatser och övriga hårdgjorda ytor på kvartersmark (exempelvis stensatta uteplatser, 

promenadstråk, entréer) utförs där det är möjligt i genomsläppliga material och/eller avvattnas 
mot en grönyta innan vattnet når ledningsnätet. Detta för att ledningsnätet inte ska överbelastas. 
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Det är viktigt med dialog med exploatörer för att skapa förståelse för varför denna typ av 
åtgärder är nödvändiga. 

- Damm/översvämningsyta anläggs 
- Diken i området breddas för att kunna ta hand om det ökade flödet 

 
Utredningen visar flera möjliga områden för fördröjning. En naturlig vattendelare löper genom 
området i nord-sydlig riktning, vilket innebär två avrinningsområden, ett västerut och ett österut.  
 
För det västra avrinningsområdet föreslås en ny damm/översvämningsyta längs med diket mot 
Trunsta träsk där fördröjning och rening kan ske. Den nya dammen/översvämningsytan förväntas 
ha en god reningseffekt på grund av det nya fördröjnings- och reningssteget, men också tack vare 
att dagvattnet avrinner genom diken och via Trunstaträsket, innan flödet når recipienten. Denna 
del berör markavvattningsföretaget Brunnby-Gredelby dikesföretag. Dagvattendammen är förlagd 
i en lågpunkt strax utanför industriområdet dit flöden vid extrema regnsituationer kan ta sig till. 
Lokala lågpunkter förekommer dock inom området, varpå det vid nybyggnation är särskilt viktigt 
att tänka på att hus placeras högre än gator och med säkerhetsmarginal mot diket som avrinner åt 
sydost mot Trunstaträsk. 
 
För det östra avrinningsområdet sker en uppdelning av flödena innan det slutligen når Lövstaån i 
två olika punkter. Eftersom Lövstaån uppströms Valloxen är en vattenförekomst med 
miljökvalitetsnormer krävs rening av dagvattnet innan det släpps ut. Även den korta sträckan ner 
till Valloxen, en sjö som också den bör skyddas, gör att reningsåtgärder är påkallade. Denna del 
berör nedströms markavvattningsföretaget Sättra-Brännkärr-Träfallets dikesföretag. För det östra 
avrinningsområdet föreslås även här en damm som fördröjnings- och reningsåtgärd. 
Avvattning från Gredelbyleden och från området söder om Gredelbyleden sker till vägdiken som 
ansluter till recipienten via ledning under E4:an. 
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Bild 8. Systemlösning, Källa: Dagvattenutredning (2015-12-01, WSP)   
 
Följande planbestämmelser, med lagstöd i plan- och bygglagen (2010:900) 4kap. 5§, har införts i 
plankartan med hänsyn till dagvatten och påverkan på recipienter.    
   
Damm                  Anlagd dagvattendamm med funktion som fördröjnings- och 
                            reningsfunktion   
Dike                    Dike för avledning och fördröjning av dagvatten  
 
Syftet är att avsätta ytor för att möjliggöra för en ändamålsenlig dagvattenhantering inom planområdet. 
 
Konsekvenser 
Flödena och föroreningarna ut från området kan hållas på dagens nivå om de föreslagna 
fördröjningsåtgärderna i form av dammar/översvämningsytor utförs. Om området bebyggs enligt 
detaljplanen och på ett liknande sätt som omkringliggande fastigheter kommer de hårdgjorda 
ytorna att öka och så även flödena. Med små åtgärder på samtliga nya fastigheter kan en alltför 
stor flödesökning undvikas. Då det redan finns en detaljplan som medger bebyggelse så är 
bedömningen att den nya detaljplanen ger begränsad påverkan på dagvattnet i området. 
 
Fördelen med en dagvattendamm är att dagvattnet renas från bland annat tungmetaller. För att 
dagvattendammen ska uppfylla sin renande och fördröjande funktion krävs regelbunden skötsel av 
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den. Inlopp och utlopp från anläggningarna behöver renas och vegetation i dess slänter behöver 
skördas vid behov. 
 
Geoteknik 
Den geologiska kartan visar att större delen av området utgörs av berg och morän med god 
bärighet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gator och trafik  
Gång- och cykeltrafik 
Det finns goda förutsättningar att röra sig till fots eller med cykel till och från planområdet. En 
gång- och cykelväg går längs Gredelbyledens västra sida och Brunnbyvägens östra sida. En 
utbyggnad av gång- och cykelvägen längs Carl von Paykulls väg är under genomförande. 
Lokalgatorna i området är tillräckligt breda för att gående, cyklister och fordon ska kunna mötas. 
 
Kollektivtrafik 
Bussterminalen och pendlarparkeringen vid Ar är belägen centralt i området med regionbussar till 
bl.a. Uppsala, Arlanda flygplats och Norrtälje. Lokalbussar som trafikerar Alsike och Knivsta 
angör även här. Det tar cirka 5 minuter till bussterminalen vid Knivsta station där anslutande 
pendel- och regiontåg trafikerar flera gånger per dag. 
 
Gatunät och trafik 
Planområdet avgränsas i norr av lokalgatan Lodgatan, i väst av Brunnbyvägen och i söder av 
genomfartsleden Gredelbyleden. Inom planområdet går lokalgatorna Hyvelgatan, Rubanksgatan 

    Bild 9 

 
      Geologisk karta. Källa   :       

SGU   
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samt Carl von Paykulls väg som bland annat leder ut till byarna Marma och Lagga. Inga 
förändringar gällande gatunätet föreslås i den nya detaljplanen. 
  
Parkering 
Fastighetsägaren är skyldig att ordna parkeringsutrymme på den egna fastigheten eller i dess 
närhet. Planområdets läge ger enligt gällande parkeringsnorm 2,0 bilar/100 m² BTA. Normen för 
hotell och bilbesöksintensiv handel prövas i särskilda utredningar i enlighet med kommunens P-
norm antagen den 22 oktober 2013 av Bygg- och miljönämnden. 
 
Konsekvenser 
Det befintliga gatunätet kommer att kvarstå. Gaturummet är i den nuvarande detaljplanen 
avsiktligt ritade med en sektion så bred att de rymmer körbana, gång- och cykelbana och 
grönyta/dike. 
  
Fornlämningar och kulturmiljö 
Planområdet har en nära anslutning till Valloxen där en framträdande koncentration av äldre 
järnåldersgravfält tillsammans med yngre gravfält visar bebyggelsens förändring från förhistorisk 
till historisk tid. Området utgör ett riksintresse (C 45). Med tanke på planområdets nära anslutning 
till området vid Valloxen är det av stor vikt att värna om den visuella kontakten mellan den 
befintliga miljön och ny bebyggelse. 

 
Bild 10. Fornlämningar inom planområdet och i nära angränsning 
 
Inom det aktuella planområdet återfinns en fornlämning i form av en gravgrupp med fyra gravar 
från järnålder (Östuna 230, 231, 233, 235), belägen på moränhöjden i planområdets norra del.  
Strax öster om planområdet finns en lämningstyp i form av ett gravfält. Gravfältet är ca 75x40 m 
(Ö-V) bestående av ca 15 runda stensättningar, 3-8 m i diametern och 0,2-0,6 m höga. 
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Kommunen vill betona att det är förbjudet att utan tillstånd rubba, gräva ut, bygga bort, övertäcka 
eller på annat sätt skada en fornlämning utan tillstånd enligt Kulturmiljölagen. 
 
En arkeologisk undersökning har genomförts för planområdet. Fastigheten Gredelby 24:1 gick inte 
att undersöka i samband med att man genomförde den arkeologiska undersökningen. Därför har en 
administrativ planbestämmelse införts på aktuell fastighet med lagstöd i plan- och bygglagen 
(2010:900). Syftet är att fornlämningsstatus behöver undersökas för aktuell fastighet innan 
marklov kan beviljas. 
 
 
a Marklov får inte ges förrän fornlämningsstatus inom fastighet Gredelby 24:1 är 

kontrollerad. 
 
 
I det tidigare detaljplaneförslaget som antogs av kommunfullmäktige 2019-02-13 fanns förslag om 
att flytta torpet Skräddarbo till en annan plats. Detaljplanen överklagades och Mark- och 
miljödomstolen upphävde antagandebeslutet 2020-10-13 på grund av att alternativ plats inte var 
tillräckligt utredd, dom P 5464-19. Detaljplaneförslaget har omarbetats därefter och den del där 
torpet står har undantagits från planområdet. 
 
Sociala förhållanden 
Trygghet och säkerhet 
Med fler aktörer i området och bättre nyttjande av befintlig mark nära kollektivtäta transportleder, 
både ur gång, cykel, kollektiv- och bilsynpunkt tillkommer en mer säker, trygg och tilltalande 
miljö. En utbyggd gatubelysning längs med gång- och cykelbanorna kommer också att bidra till 
den upplevda trygga miljön och till att framkomligheten ökar. 
  
Barnperspektivet 
Barns behov växlar över tiden i takt med deras ålder och utveckling. Planläggningen syftar till att 
ge förutsättningar för att allsidigt tillgodose behoven, men huvudsakligen formuleras 
förutsättningarna i detalj först vid genomförandet av planen. I denna detaljplan bidrar 
exploateringen av kollektivtrafiknära mark till att skapa möjligheter för alla människor i samhället 
att röra sig mer fritt. Med grönkorridorer inom planområdet skapas en social tillgänglighet för 
gående och med cykel till platser utanför planområdet. Inom planområdet planeras inga bostäder 
och yngre barn förväntas heller inte vistas i området utan vuxnas sällskap. Barn och unga som 
passerar området kan röra sig tryggt på i första hand gång- och cykelvägen längs Brunnbyvägen 
och Gredelbyleden. 
 
Det finns två stycken förskolor i den västra delen av området. Den ena har permanent bygglov i 
strid mot gällande detaljplan och den andra har tillfälligt bygglov som inom kort går ut. I den 
föreslagna detaljplanen kommer förskoleverksamhet fortsättningsvis inte att möjliggöras. I och 
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med det permanenta bygglovet är det möjligt för befintlig verksamhet att fortsätta bedriva förskola 
då en detaljplan inte kan tvinga fram en förändring. Verksamheten kommer däremot inte kunna 
utvecklas med åtgärder som kräver bygglov. Detta medför dock ingen förändring från befintliga 
förutsättningar då båda verksamheterna är planstridiga enligt gällande detaljplan. Då 
förskoleverksamheterna är riskkänsliga kräver detta att risker beaktas och hanteras i planarbetet 
utifrån att dessa finns i området. Det är därför av stor vikt att risker minimeras i området. Genom 
att ändra detaljplanen från att medge användningen industri till att istället medge användningen 
verksamheter så minskar det omgivningspåverkan i området och därmed även för 
förskoleverksamheterna. Den nordöstra delen som fortsatt tillåts ha användningen industri är 
belägen ungefär 400-500 meter ifrån förskoleverksamheterna samt avskärmat genom kuperat 
naturområde och bebyggelse. Bedömningen är således att riskerna blir begränsade för barn som 
genom förskoleverksamheterna vistas i området. För mer information om riskhantering i området, 
se vidare under avsnittet riskbedömning nedan. 
 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Inom planområdet finns befintliga kommunala vatten- och avloppsledningar utbyggda i gatumark. 
Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska ske på varje fastighet, spillvatten kommer att 
ledas till Knivsta reningsverk. 
 
Brandpost 
Planområdet är anslutet till befintliga ledningar i kringliggande gator. Ledningarna är utbyggda med 
konventionell brandvattenförsörjning. Roslagsvatten ansvarar för att bygga ut brandposterna enligt 
”Riktlinjer för dimensionering inom Brandkåren Attundas geografiska områden”. Enligt riktlinjerna ska 
brandposter placeras med ett maximalt avstånd om 150 m till varandra för att kunna erbjuda erforderlig 
brandvattenförsörjning. 
 
El, tele, bredband och uppvärmning 
Vattenfall AB Värme Uppsala är huvudman för fjärrvärme i området. Eventuell flytt, rivning och 
deponering av befintliga fjärrvärmeledningar bekostas av byggherren eller regleras via markavtal 
mellan Knivsta kommun och Vattenfall.  
 
Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet i området. All eventuell flytt/förändring av 
befintligt nät utförs av Vattenfall men bekostas av exploatören. Vid eventuella schaktningsarbeten ska 
kabelutsättning begäras. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av 
plangenomförandet.  
 
Avfall 
Avfallshantering ska lösas inom kvartersmark och möjlighet till återvinning ska finnas. 
Verksamheter inom planområdet förutsätts avsätta utrymme för sophantering inom respektive 
fastighet. Vid nybyggnation av avfallsutrymme ska krav på tillgänglighet och arbetsmiljö 
uppfyllas. Soputrymmen ska utformas och placeras så att källsortering kan ske och så att de kan 
nås av sopbilar utan backande rörelser. Utformningen av utrymmet ska även anpassas så att 
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personer med funktionsnedsättning obehindrat kan lämna avfallet. Avfallshantering regleras inte i 
detaljplanen utan i efterföljande bygglov. 
  
Riskbedömning 
Räddningstjänst 
Insatstiden för räddningstjänsten kommer att understiga 10 minuter. Insatstiden innebär 
anspänningstid, körtid samt angreppstid. Knivsta brandstation ligger nära planområdet, men det är 
en deltidsstation, vilket medför en anspänningstid på 5 min på kvällar och helger. Utöver det ingår 
någon extra minut för angreppstiden. Åtkomligheten för räddningstjänstens fordon säkerställs 
innan bygglov beviljas. Avståndet mellan räddningstjänstens fordon och punkten för 
räddningsinsats ska maximalt vara 50 m. Om det allmänna gatu- och vägnätet efter 
detaljutformning inte medger tillräcklig framkomlighet ska en speciell räddningsväg anordnas 
enligt gällande regler. 
 
Farligt gods 
Planområdets gräns ligger ca 200 meter från E4:an som är av riksintresse för kommunikationer 
och utpekad transportled där fordon med farligt gods kan färdas. Riskavståndet bedöms ligga på en 
acceptabel nivå. Vid byggande av industri eller annan verksamhet ska erforderliga skyddsåtgärder 
vidtas inom anläggningen. Skyddsåtgärder med avseende på riskkällor inom anläggningen regleras 
inte i detaljplanen utan hanteras i kommande processer som bygglov och tekniskt samråd. 
 
Följande planbestämmelser, med lagstöd i plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap. 9 §, har införts i 
plankartan med hänsyn till planområdets närhet till E4:an: 
 
b1           Utrymningsvägar får ej vara vända mot E4 
 
Syftet är att vid händelse av olycka inte leda utrymning av människor i riktning mot E4:an som är en 
potentiell riskkälla. 
 
Kraftledning 
Svenska kraftnät har ledningsrätt för en luftburen 220 kV-ledning som går i nord-sydlig riktning 
strax utanför planområdet. 
 
Svenska kraftnät, som förvaltar 220 kV-ledningen har en magnetfältspolicy som innebär att ny 
bebyggelse, där människor vistas varaktigt, bör placeras på ett sådant avstånd att 
magnetfältsvärdet inte överstiger 0,4 mikrotesla, på årsmedelbasis. Avståndet baseras på 
årsmedelströmmen för kraftledningen och eftersom det inte finns några gränsvärden för magnetfält 
ska avståndet betraktas som en rekommendation till beslutande myndighet. Explosiva varor får 
inte placeras närmare än 100 meter från 220 kV-ledningen. Brandfarliga varor får inte placeras 
närmare än 45 meter från 220 kV-ledningen. Vidare pågår det planering för att möjliggöra en 
utbyggnad av en ledningskorridor för en dubbel 400 kV ledning genom Knivsta kommun. Ett 
område öster om detaljplanen är utpekat som ledningskorridor. Då gällande detaljplan redan 
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medför bebyggelse i området bedöms inte detta påverka förslag till ny detaljplan i någon större 
utsträckning. 
 
AGA gas 
AGA gas är en verksamhet i Knivsta kommun som bedömts som särskilt riskfylld. Verksamheten 
är belägen ca 115 m från detaljplaneområdets närmaste gräns och ca 600 m från närmaste 
drivmedelshandel. Skyddsavståndet ligger på 25-100 m från cisternerna beroende på verksamhet 
samt ett riskavstånd på ca 300 m för ett värsta scenario. Det finns riskkänsliga verksamheter inom 
detaljplaneområdet. Dessa är dock belägna som minst ungefär 300 meter från AGA-gas. Dessutom 
avskärmas dessa verksamheter från AGA-gas genom andra byggnader, vägar och mindre partier 
av vegetation. 
 
Verksamheter 
Den gällande detaljplanen möjliggör för industri. Industri kan medföra en användning som kan ha 
en stor omgivningspåverkan och därmed utgöra en säkerhetsrisk för andra områden. Ar har till stor 
del utvecklats till att innehålla verksamheter som har en begränsad omgivningspåverkan. Inom 
området så finns det och planeras det för verksamheter som är riskkänsliga såsom förskola, 
barnmorska och religiös samlingslokal. De verksamheter som finns i området bedöms även vara 
verksamheter som inte utgör någon större omgivningspåverkan. För att begränsa 
omgivningspåverkan i detaljplanen ändras föreslagen användning från industri till att istället 
möjliggöra för användningen verksamheter. Användningen verksamheter har en begränsad 
omgivningspåverkan och minskar således riskerna i området. I en del av nordöstra delen av planen 
kommer det på grund av pågående verksamhet att fortsatt möjliggöras för industri. Verksamheten 
är dock inte störande för omgivningen utan bedöms fortsatt gå under användningen industri baserat 
på den stora omfattningen av verksamheten. Vidare föreslås användningarna service, idrotts- och 
aktivitetsanläggning, vårdmottagning och religiös samlingslokal i området. Ingen av dessa 
verksamheter kommer kunna möjliggöras inom 150 meter från området där det möjliggörs för 
industri. Bedömningen är således att risksituationen i området är relativt sett låg och förbättras 
ytterligare med föreslagen detaljplan. 
 
Vid utformning och placering av byggnader kan en eventuell olycka förebyggas och lindras. Bland 
annat kan man genom att installera nödbrytare för ventilationen, förstärka fönster, placera bort 
luftintaget från riskkällan och utföra fasad mot riskkälla i obrännbart material minimera 
konsekvenserna. 
 
Samtliga riskavstånd har tagits i förebyggande syfte för att det ska finnas ett avstånd mellan 
riskkällor och skadeobjekt. Samtliga fastigheter ska tillgängliggöra infart för räddningsfordon och 
förbereda för lämpliga angreppsvägar för en säker utrymning om olyckan skulle vara framme. 
Med ändrad användning från industri till verksamheter i större delen av planområdet så minskar 
risksituationen i området.Det finns två förskolor i området med permanent bygglov men som är 
planstridiga. Föreslagen detaljplan avser inte att ändra användningen för att möjliggöra förskola i 
detaljplanen men behöver beakta de risker som finns och som eventuellt kan tillkomma i och med 
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framtagande av en ny detaljplan i närområdet. Förskolor utgör en riskkänslig verksamhet eftersom 
det är små barn som har svårt att göra egna riskbedömningar, själva ta sig i säkerhet vid en 
händelse av olycka samt att det kan vara svårt för vuxna att koordinera en eventuell utrymning 
med en grupp av små barn. De verksamheter som finns inom 150 meter från 
förskoleverksamheterna bedöms inte ha någon större omgivningspåverkan och därmed påverka 
förskoleverksamheterna negativt. Eftersom den gällande detaljplanen medger industriändamål så 
tillåts verksamheter med en större omgivningspåverkan finnas i området. För att minska riskerna i 
området och därmed för förskoleverksamheterna föreslås användningen ändras så att istället för 
användningen industri så möjliggörs för användningen verksamheter. Den del av området som 
fortsatt möjliggör för industriändamål för att inte göra befintlig verksamhet planstridig är beläget 
ungefär 400 meter från förskoleverksamheten. Vidare utgörs mittenområdet av ett naturområde 
med en höjd som genom vegetation och nivåskillnader minskar riskerna ytterligare. Eventuella 
tyngre transporter behöver heller inte färdas förbi förskoleverksamheterna utan kan transporteras 
längs Lodgatan och Carl von Paykulls väg vilket är minst ungefär 200 respektive 350 meter från 
förskoleverksamheterna. Baserat på detta bedöms förskoleverksamheterna inte utsattas för någon 
betydande risk. Förslaget till detaljplan medför istället en förbättrad risksituation för förskolorna. 
 
Störningar 
Buller 
Det planerade verksamhetsområdet kan komma att medföra viss ökning av fordonstrafik samt viss 
begränsad bullerökning då förslaget medför en något större byggrätt. Förändringarna är 
begränsade eftersom detaljplanen inte medför någon större förändring i jämförelse mot vad 
gällande detaljplan medför. Ändringen av användningen från industri till verksamheter kan på 
grund av verksamheternas relativt sett begränsade omfattning och omgivningspåverkan snarare 
bidra till en positiv förändring av bullersituationen. 
 
Avståndet till närmaste bostadsområde är ca 200 m. Mellan verksamhetsområdet och 
bostadsområdet ligger ett skogsparti och åkermark som har en dämpande effekt för bulleralstring. 
Eftersom området är beläget vid infarten till Knivsta från E4:an så begränsar det transporter som 
påverkar bostäder. Det höga naturpartiet inom planområdet ses även det ha en positiv effekt för 
ljudnivån. Vid lokalisering av ny verksamhet i området kan ytterligare bullerdämpande åtgärder 
komma att vidtas såsom uppförande av bullerskärmar. 
 
Buller som kan orsakas av verksamheter inom området hanteras i samband med bygglov. För 
buller från industriell verksamhet bör följande riktvärden inte överskridas:  

• 50 dB(A) ekvivalent utomhus, dagtid 07-18 
• 45 dB(A) ekvivalent utomhus, kvällstid 18-22 
• 40 dB(A) ekvivalent utomhus, nattetid 22-07 
• 50 dB(A) maximalnivå utomhus, nattetid 22-07 
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Störande ljus 
För att minimera störande ljus och liknande ska belysningsmaster och annan belysning utformas 
och riktas på sådant sätt att belysningen faller inom aktuell fastighet. Vidare får digitala skyltar 
som är bildväxlande eller bländande inte uppföras riktat mot E4:an då dessa kan distrahera 
bilförare. 
 
f2            Bildväxlande och blinkande skyltar får ej uppföras 
 
Syftet är att motverka störningar som kan avleda uppmärksamheten från trafiksäkerheten för trafikanter 
på E4:an. 
 
Markföroreningar 
Det finns inga kända markföroreningar i dagsläget. Vid rivning av byggnader och anläggningar är 
det lämpligt att om möjligt återanvända material. Påträffas förorenade massor ska bygg- och 
miljönämnden underrättas. Farligt avfall ska avlägsnas och en plan för hantering av förorenade 
massor ska finnas innan rivning påbörjas. 
 
Markradon 
Marken klassas som normalradonmark och byggnader ska därför utföras radonskyddande. 
  
 
GENOMFÖRANDE 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, fastighetsrättsliga och 
ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. 
Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan ska fungera som en 
vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgörande i frågor som rör fastighetsbildning, 
vatten- och avloppsanläggningar, vägar m.m. regleras genom respektive speciallag. 
  
Tidplan 
Planarbetet bedrivs med målsättningen att planen ska antas av kommunfullmäktige under första 
halvan av 2023. 
    
Markägoförhållande 
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighets- 
förteckningen. Kommunen äger fastigheterna Gredelby 1:3, 1:138 som inryms inom planområdet. 
Övriga fastigheter är privata. 
  
Huvudmannaskap, arbetsfördelning 
Knivsta kommun är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det innebär att kommunen 
ansvarar för att gator, parker och andra kommunala anläggningar byggs ut samt ansvarar för drift, 
skötsel och underhåll av dessa. 
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Respektive byggherre ansvarar för genomförande av åtgärder inom kvartersmark. Ansvar för drift och 
underhåll av anläggningar inom kvartersmark ansvarar framtida fastighetsägare för.  
  
Berörda fastighetsägare har det samlade administrativa och ekonomiska ansvaret för genomförande av 
detaljplanen.  
 
Knivstavatten AB är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Knivsta kommun. 
Det innebär att Knivstavatten AB ansvarar för utbyggnad av samt drift och underhåll av den allmänna 
anläggningen. 
  
Därutöver kommer det att finnas huvudmän för el-, kommunikations- och fjärrvärmeledningar i 
området. 
  
Ansvarsfördelning: 

• Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för upprättandet av detaljplan och för 
myndighetsutövning vid bygglov och miljötillsyn. 

• Lantmäterimyndigheten ansvarar för erforderliga fastighetsbildnings- och 
anläggningsåtgärder på fastighetsägarens initiativ och bekostnad efter ansökan. 

• Mark och exploatering ansvarar för träffande av erforderliga avtal och överenskommelser. 
• Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för anläggande av allmän platsmark. 
• Knivstavatten AB ansvarar för att anlägga det allmänna VA-nätet, drift och underhåll av 

det allmänna VA-nätet och utbyggnad av dagvattenanläggningar. 
• Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för drift och underhåll av allmän platsmark. 
• Respektive byggherre/exploatör/fastighetsägare ansvarar för: 

o nybyggnation inom kvartersmark 
o att mätningar, undersökningar och andra kontroller inom kvartersmark utförs enligt 

bestämmelser i denna detaljplan och i gällande lagstiftning  
o att eventuella markföroreningar rapporteras till tillsynsmyndighet  
o att bekosta de arkeologiska utredningar som eventuellt är nödvändiga  
o att utföra lokal fördröjning och rening av dagvatten (enligt upprättad dagvattenutredning) 

inom fastigheten innan det når VA-huvudmannens ledningar 
o att bekosta eventuell skyltning inom kvartersmarken 

 
Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning  
När detaljplanen har vunnit laga kraft kan aktuella fastighetsrättsliga åtgärder genomföras. 
 
En fastighet ska både vid ombildning och vid nybildning vara lämplig för sitt ändamål samt uppfylla 
krav på tillgänglighet. Lantmäterimyndigheten prövar lämpligheten vid förrättning. Kommunen har 
med stöd av detaljplanen rätt att lösa in allmän plats utan överenskommelse med berörd fastighetsägare. 
 
Detaljplanen ger ett underlag för fastighetsbildning och samfällighetsförrättning. Vid 
fastighetsbildning ombesörjer kommunen för ansökan och sakägare står för kostnaden. 
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E-området, öster om fastigheten Gredelby 22:2, kan styckas av som egen fastighet. Tillfart till 
fastigheten är tänkt att gå längs intilliggande naturområde där kommunen har för avsikt att anlägga 
en tillfartsväg till den planerade dagvattendammen. Tillfart kan i annat fall också säkras genom 
servitut på intilliggande fastighet. 
  
Eftersom kvartersmarken i plankartan utökas kommer det eventuellt vara möjligt för vissa 
befintliga fastigheter att utöka fastigheter eller att nya fastigheter styckas av genom markköp av 
kommunen. Utökning av befintliga fastigheter sker genom fastighetsreglering. 
 
Ansökan om lantmäteriförrättning 
Respektive fastighetsägare ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för genomförandet av 
planen. Respektive ledningsinnehavare ansöker om och bekostar förrättning för bildande av 
ledningsrätt. 
 
Gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter 
Servitut och ledningsrätter för befintliga ledningar inom kvartersmark markeras med u-område på 
plankartan. 
 
Planområdet berörs av två gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark och markeras med g på 
plankartan. Den ena avser in- och utfart och belastar Gredelby 28:7 till förmån för Gredelby 28:1. 
Den andra gemensamhetsanläggningen avser gemensamt utrymme till förmån för Gredelby 28:2, 
28:3, 28.4 och 28:5. Båda dessa kommer fortsatt att vara kvar genom en bestämmelse om 
markreservat för gemensamhetsanläggningar som reglerar dessa områden. Den sistnämnda utgör 
del av Hyvelgatan. I tidigare förslag har denna del föreslagits som allmän plats, gata. 
Bedömningen är att denna gata finns för infarter till ett begränsat antal fastigheter och utgör därför 
inget behov av allmän plats. Gatan bör därmed fortsatt förvaltas som en gemensamhetsanläggning. 
 
Befintliga servitut redovisas i detaljplanens tillhörande fastighetsförteckning. 
 
Ekonomi och avtal 
Planavgift tas ut vid kommande bygglov. 
  
Knivsta kommun ska bekosta utförandet av gator, belysning och gång- och cykelvägar på allmän 
platsmark. Exploatörerna svarar för de kostnader som belastar deras del av fastigheten Gredelby 
1:3. 
  
Knivstavatten AB och kommunen ska bekosta utbyggnaden av dagvattenanläggningar utifrån 
överenskommen kostnadsfördelning. 
 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp, spillvatten och 
dagvatten. När förbindelsepunkt för vattentjänsterna meddelats fastighetsägaren infaller 
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avgiftsskyldighet enligt lagen om allmänna vattentjänster. Anläggningsavgiften faktureras den 
som vid meddelandet äger fastigheten enligt då gällande VA-taxa. Om fastigheter bygger ut eller 
ändrar ändamål finns skyldighet att meddela detta till Roslagsvatten enligt av kommunen antagen 
ABVA, allmänna bestämmelser för vatten och avlopp. 
  
Teknik 
El 
Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet i området. All eventuell flytt/förändring av 
befintligt nät utförs av Vattenfall men bekostas av exploatören. Vid eventuella schaktningsarbeten 
ska kabelutsättning begäras. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden 
av plangenomförandet. 
 
Vatten och avlopp 
VA-huvudmannen (Knivstavatten AB) ansvarar för att upprätta förbindelsepunkt för allmänna VA-
ledningar i fastighetsgräns. Exploatörerna ansvarar för byggnation av fastighetens VA-installation. 
Exploatören/fastighetsägaren ska om inget annat avtalats skicka in servisanmälan och betala 
anläggningsavgift innan de får ansluta till det kommunala VA-nätet. VA-huvudman gör inkopplingen 
till fastighetens nät. Eventuellt behov av byggvatten ska anmälas i förväg till VA-huvudman.  
 
Tele  
Telestation finns belägen i planområdets östra del. Tillfart till stationen kan säkras genom servitut 
på intilliggande fastighet. I samband med utbygganden av den närliggande dagvattendammen 
kommer också en tillfartsväg anordnas. Denna skulle förslagsvis också kunna nyttjas vid åtkomst 
av telestationen. 
  
Dagvatten 
Ledningsnät för dagvatten finns utbyggt inom området. I det västra avrinningsområdet ligger 
ledningssystem i gatorna Hyvelgatan och Brunnbyvägen och leds sedan ut i ett dike väster om  
Brunnbyvägen. Det östra avrinningsområdet består av ett antal kortare ledningssträckor. Dagvatten 
ska fördröjas och renas innan det leds till allmänna dagvattenledningar för att dels undvika 
grundvattensänkningar och dels rena dagvatten från parkeringsytor.  
 
VA-huvudmannens respektive fastighetsägares ansvar för dagvattenhantering regleras i Lagen om 
allmänna vattentjänster, LAV, Lag (2006:412) och kommunens allmänna bestämmelser för användande 
av Knivsta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA. 
 
Dagvatten som släpps ut från sammanhängande bebyggelse inom detaljplanelagt område är 
anmälningspliktigt, eftersom att det klassas som avloppsvatten. Anmälning sker till Knivsta kommun 
som ansvarar för tillsynen. 
 
För dagvattenanläggningar på allmän plats ansvarar Knivstavatten AB för utbyggnad. 
Knivstavatten AB och kommunen ska avtala om ansvarsfördelning för skötselbehov. 
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Vid kommande byggnation av dagvattenanläggning som är placerad intill Svenska Kraftnäts 
luftledning ska samråd genomföras med Svenska Kraftnät för att klargöra dagvattenanläggningens 
mer specifika läge. 
 
Fjärrvärme 
Vattenfall AB Värme Uppsala är huvudman för fjärrvärme i området. Planområdet kan anslutas till 
fjärrvärmenät. Eventuell flytt, rivning och deponering av befintliga fjärrvärmeledningar bekostas 
av byggherren eller regleras via markavtal mellan Knivsta kommun och Vattenfall. 
 
Ledningar 
Eventuell el-, kommunikations- och fjärrvärmeanslutning ska klarläggas i samråd med respektive 
ledningsinnehavare. Även ändring/flytt av ledningar ska samrådas med ledningsinnehavare. 
 
Det åligger byggherren att undersöka om det finns ledningar inom fastigheten. 
 
Byggherren ska kontakta berörda ledningsägare i god tid. Utsättning av befintliga kablar ska begäras 
innan arbetena sätts igång. Befintliga anläggningar måste hållas tillgängliga för berörda ledningsägare 
under byggtiden. 
 
Utredningar inför bygglovsprövning 
Byggherrarna bekostar de utredningar som är nödvändiga för bygglovsprövningen. 
 
Markföroreningar 
Om markföroreningar påträffas ska dessa rapporteras till tillsynsmyndighet, det vill säga Knivsta 
kommun. 
  
Administrativa frågor 
Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 
 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och 
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång 
fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt 
till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). 
  
 
MEDVERKANDE I PROJEKTET   
Förslaget har tagits fram av kommunförvaltningen.    
   
KOMMUNFÖRVALTNINGEN   
Samhällsbyggnadskontoret 
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Samhällsutvecklingsnämnden  

Kompletterande samråd om en ny dubbel 400 kV luftledning, 
delsträcka av Plenninge-Odensala, Uppsalapaketet 

 

Förslag till beslut 

Samhällsutvecklingsnämnden godkänner förslaget till yttrande. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Svenska kraftnät planerar en ny dubbel elförbindelse för 400 kV mellan Mehedeby och 
Odensala via Uppsala inom projekt Uppsalapaketet och har bjudit in till kompletterande 
samråd. Samrådet gäller planerad dubbel 400 kV luftledning mellan Plenninge station i 
Uppsala kommn och Odensala station i Sigtuna kommun. Det kompletterande samrådet 
gäller tre nya utredningskorridorer kring området vid Halmby i Knivsta kommun.  

 

Ärendet  

Svenska kraftnät genomförde under våren 2022 ett avgränsningssamråd för hela 
Uppsalapaketet. Svenska kraftnät har efter samrådsmöten och under samrådet undersökt 
och utvärderat ett antal alternativa ledningsdragningar för passagen vid Halmby och har 
därefter beslutat att genomföra ett kompletterande samråd för aktuell delsträcka inom den 
norra delen av de planerade 400 kV-förbindelserna mellan station Plenninge och station 
Odensala. 

Syftet med samrådet är att komplettera tidigare samrådsunderlag med tre ytterligare 
utredningskorridorer vid Halmby. Under samrådet ges myndigheter, berörd kommun, berörda 
fastighetsägare samt övriga sakägare möjlighet att yttra sig. Yttrandet ska senast ha 
inkommit till Svenska kraftnät den 31 januari. 

Svenska kraftnät kommer efter avslutat samråd redogöra för inkomna yttranden och bemöta 
dessa samlat i en gemensam samrådsredogörelse. Därefter görs en sammanvägd 
bedömning av vad som inkommit under tidigare samråd och i det kompletterande samrådet 
tillsammans med hänsyn till teknisk byggbarhet, driftsäkerhet, markanvändning och 
sammantagen miljöpåverkan för att i nästa steg, om nödvändigt, uppdatera 
utbyggnadsförslaget. 

Nedan presenteras en översiktlig tidplan för Uppsalapaketet. Tidplanen är uppskattad och 
kan komma att ändras och detaljredovisas i senare skede: 

 2023: En miljökonsekvensbeskrivning och koncessionsansökan lämnas in till Ei. 

 2023: Detaljprojekteringen startar och pågår under tiden ansökan handläggs hos Ei. 

 2023-2025: Erforderliga dispens- och tillståndsprövningar genomförs. 

 2026-2027: Byggstart sker i etapper ca 6-12 månader efter nödvändiga tillstånd 
erhållits. 

 2027-2030: Preliminär tidplan för drifttagning av elförbindelserna. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 

Ärendet innebär inte ekonomiska konsekvenser. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Svenska kraftnät bör på egen hand utreda barnkonsekvenser. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2022-12-22  
Yttrande från Knivsta kommun – Kompletterande samråd om en ny dubbel 400 kV 
luftledning, delsträcka av Plenninge-Odensala, Uppsalapaketet, 2022-12-22  
Inbjudan till kompletterande avgränsningssamråd vid Halmby, del av Plenninge-Odensala 
inom Uppsalapaketet, 2022-12-02 
Kompletterande avgränsningssamråd Halmby, del av Plenninge-Odensala inom 
Uppsalapaketet, 2022-11-25 
Bilaga 1 – Översiktskarta Halmby, 2022-11-25  
Bilaga 2 – Detaljkartor, 2022-11-11 till 2022-11-25 
 

Beslutet ska skickas till 

Svenska kraftnät 

Akten 

 

 

Jenny Rydåker   Maria Cassel 
Samhällbyggnadschef   Planchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

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  

 

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. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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DAGVATTENUTREDNING 

Södra Ar 
 

 

KUND 
Knivsta kommun 
 

KONSULT 
WSP Sverige AB 
Box 1516 
751 45 Uppsala 
Besök: Kungsgatan 66 
Tel: +4610 722 50 00 
WSP Sverige AB 
Org nr: 556057-4880 
Styrelsens säte: Stockholm 
www.wspgroup.se 
 

KONTAKTPERSONER 
Kristina Wilén  010-722 69 08, kristina.wilen@wspgroup.se  

Anders Håkansson  010-722 69 17, anders.hakansson@wspgroup.se 
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SAMMANFATTNING AV 
REKOMMENDATIONER I RAPPORTEN 

· Takavvattning sker via utvändiga stuprör som förses med utkastare.   
· Höjdsättning av marken görs så att dagvattnet rinner bort från byggnader 
· Materialval för tak, hängrännor, stuprör, armatur, räcken etc. utförs så att 

läckage av tungmetaller minimeras. 
· Parkeringsplatser och övriga hårdgjorda ytor på kvartersmark (exempelvis 

stensatta uteplatser, promenadstråk, entréer) utförs där det är möjligt i ge-
nomsläppliga material och/eller avvattnas mot en grönyta innan vattnet når 
ledningsnätet. Detta för att ledningsnätet inte ska överbelastas. 

· Tre nya dammar/översvämningsytor anläggs och den befintliga dammen 
utnyttjas för rening och fördröjning. 

· Befintliga diken längst norrut i området breddas för att kunna ta hand om 
det ökade flödet. 

BAKGRUND OCH SYFTE 
 

 
Figur 1. Översiktskarta med utredningsområdet markerat med röd ring. Karta från 
lantmateriet.se. 

Ett förslag till ny detaljplan håller på att upprättas i området Ar strax öster om cen-
trala Knivsta. I samband med detta har WSP av Knivsta kommun fått i uppdrag att 
utföra en dagvattenutredning.  

Syftet med utredningen är att utreda hur dagvattenflöden och föroreningstransporter 
från området förändras på grund av den tänkta utbyggnaden och om detta får några 
konsekvenser för området eller recipienten. Att bestämma lämpliga områden där 
fördröjning kan ske är också en del av dagvattenutredningen.   
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UTREDNINGSOMRÅDET OCH DESS 
FÖRUTSÄTTNINGAR 

Avgränsningar 

 
Figur 2. Översiktskarta med utredningsområdet/detaljplanegränsen markerat med 
röd linje. Karta från eniro. 

Flödes- och föroreningsberäkningarna begränsas av den tänkta detaljplanegränsen 
som erhållits från Knivsta kommun. Möjliga områden för fördröjning har dock även 
undersökts utanför denna gräns. 

Observera att flygfotot i Figur 2 inte är dagsaktuellt då byggnation pågår på flera 
fastigheter i området just nu. Dagvattenutredningen är baserad på aktuell markan-
vändning som undersökts vid ett platsbesök. 
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Områdesbeskrivning 
Området är idag delvis bebyggt, mestadels i form av verksamheter som verkstäder 
och handel men även ett hotell, en pendlarparkering och en bensinstation finns 
inom området, se figur 3 för bilder från området.  

Obebyggda områden består till övervägande del av skogsmark och ängsmark samt 
befintliga vägar. Några mindre områden med fornminnen finns också inom det 
tänkta detaljplaneområdet. 

En naturlig vattendelare löper genom området i nord-sydlig riktning vilket innebär 
två avrinningsområden, västerut och österut. 

 
Figur 3. Bilder från området. 

Detaljplan 
Området är idag till stor del planlagt, men planen ska uppdateras. Dagvattenutred-
ningen har utförts i ett tidigt skede i planarbetet då ingen färdig plankarta funnits. 
Utredningen har utgått från en skiss tillhandahållen av Knivsta kommun där området 
längs Gredelbyleden bebyggs. 

Skogspartiet i mitten av planområdet lämnas orört liksom områden kring fornläm-
ningar. 

Området direkt söder om planen kan komma att byggas ut i framtiden vilket kan in-
nebära ytterligare en ökning av dagvattenflödet. 
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Geologiska förutsättningar 
Marken består enligt SGU:s översiktskarta mestadels av morän och berg. Det finns 
även stråk med lera längs vattendragen. Infiltrationskapaciteten är inte vidare un-
dersökt men viss möjlighet till infiltration kan finnas i områdena med morän.  

 
Figur 4. Geologiska förutsättningar, karta från sgu.se. Rött är berg, blått är morän, 
mörkgult glacial lera och ljusgul postglacial lera. Detaljplaneområdet inskissat i 
svart. 

Dagvattenplan 
Knivsta kommun har inte någon övergripande strategi för dagvattenhantering. En 
dagvattenplan är dock under framtagande. I underlagsutredningen som tagits fram 
inför arbetet med dagvattenplanen anges följande: 

· I varje detaljplan är det viktigt att ha som målsättning att hantera dagvatten 
så att tillskottet av näringsämnen och föroreningar inte ökar/endast ökar 
marginellt jämfört med situationen före exploatering. 

· En målsättning bör vara att bibehålla vattenbalansen i området. Regn- och 
dagvatten bör helst, så långt det är möjligt, infiltreras i samma omfattning 
som sker idag, för att bibehålla grundvattenbildningen. Bebyggelsen bör 
anpassas till klimatförändringar, dvs. till ökad nederbörd och möjligtvis även 
ökade flöden/vattennivåer i Knivstaån. 
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Recipient 
Det östra avrinningsområdet avvattnas mot ett dike som går under E4:an för att se-
dan mynna i Valloxen. Detta dike är av Vattenmyndigheten klassat som en vattenfö-
rekomst under namnet Lövstaån uppströms Valloxen. 

Det västra avrinningsområdet går via ett dike till Trunstaträsket som i sin tur avvatt-
nas mot Knivstaån, denna ansluter senare till Lövstaån nedströms Valloxen. 

 
Figur 5. Översikt med recipienter i rött och mörkblått, detaljplaneområdets position 
markerat med svart ring. 
De tekniska och de naturliga avrinningsområdena skiljer sig en aning, det vill säga 
några fastigheter som ligger inom det västra naturliga avrinningsområdet har an-
slutningspunkt mot ledningsnätet som mynnar i öster. 

Lövstaån uppströms Valloxen 
Lövstaån uppströms Valloxen är i dagsläget en lång rad uträtade diken som delvis 
är kulverterade. Endast den sista dryga kilometern ner mot sjön har ett naturligt 
lopp.   

I den fastställda statusen från 2009 anges ekologisk status till måttlig och kemiskt 
ytvattenstatus exklusive kvickliver till god. På grund av övergödning och morfolo-
giska förändringar (det vill säga uträtade sträckningar) har ekologisk status en tids-
frist till 2021 för att uppfylla god status. I arbetsmaterialet till en ny miljökvalitetsnorm 
2015 har fristen förskjutits ytterligare till 2027 på grund av att de morfologiska för-
ändringarna. Bland föreslagna förbättringsåtgärder ligger fokus på enskilda avlopp 
och restaurering av rensade eller rätade vattendrag.    

Knivstaån/Lövstaån nedströms Valloxen 
Knivstaån börjar i Lunsen som Pinglaström, går genom Alsike och Knivsta tätort för 
att sedan ansluta till Lövstaån. Ån har problem med övergödning och dålig omsätt-
ning då flödena tidvis är mycket låga. Knivstaån har ingen egen klassning i VISS. 
Som slutrecipient får istället Lövstaån nedströms Valloxen, till vilken Knivstaån är ett 
biflöde, räknas. Lövstaån mynnar i Garnsviken i Mälaren. 
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Både i den fastställda statusen från 2009 och det arbetsmaterial som finns från 
2013-14 för Lövstaån nedströms Valloxen klassas den ekologiska statusen som 
måttlig. Kvalitetskravet är att god status ska vara uppnådd till 2021. Det bedöms 
finnas en risk att god status inte kommer att uppnås till 2021 heller. 

Den kemiska ytvattenstatusen är klassad som god med undantag för kvicksilverför-
eningar. Detta undantag gäller i stort sett alla vattenförekomster i Sverige och för-
väntas inte förbättras till 2021. För Lövstaån finns påverkan som försämrar den ke-
miska statusen vilket gör att det finns risk för att inte heller kemisk ytvattenstatus 
exklusive kvicksilver uppnås 2015 eller 2021. 

De miljöproblem som listas är övergödning och syrefattiga förhållanden, miljögifter 
samt förändrade habitat genom fysisk påverkan.  

Urban markanvändning listas av vattenmyndigheten som en betydande påverkans-
faktor. Bland möjliga åtgärder för att förbättra status finns ”dagvattenåtgärder”.   

Riktvärden för dagvattenutsläpp 
I Svenskt Vattens Rapport nr 2010-06 från Svenskt Vatten Utveckling föreslås rikt-
värden för fem kategorier av dagvatten (1M, 2M, 1S, 2S, 3VU). Kategoriindelningen 
beror på dagvattnets härkomst samt recipientens känslighet (Svenskt Vatten ut-
veckling, 2010). Förslagen till riktvärden härstammar från Riktvärdesgruppen i Reg-
ionplane- och trafikkontorets dagvattennätverk (i Stockholms län).  
 
Tabell 1. Föreslagna riktvärden (årsmedelhalt och totalhalt) för dagvattenutsläpp 
enligt SVU-rapport 2010-06. 

Ämne Enhet 1M 2M 1S 2S 3VU 

P µg/l 160 175 200 250 250 

N mg/l 2 2,5 2,5 3 3,5 

Pb µg/l 8 10 10 15 15 

Cu µg/l 18 30 30 40 40 

Zn µg/l 75 90 90 125 150 

Cd µg/l 0,4 0,5 0,45 0,5 0,5 

Cr µg/l 10 15 15 25 25 

Ni µg/l 15 30 20 30 30 

SS mg/l 40 60 50 75 100 

Olja mg/l 0,4 0,7 0,5 0,7 1,0 

Förklaring kategorier: M=Mindre recipient, S=större recipient, VU=verksamhetsutövare 
1=Direktutsläpp till recipient, 2=Inte direktutsläpp till recipient, 3=VU utan direktutsläpp 

Dagvattnet från östra delen av utredningsområdet leds endast en mycket kort väg 
via ledningsnätet innan det når recipienten och bedöms därmed vara ”direktut-
släpp”. Recipienten Lövstaån klassas som en mindre recipient. För dagvattnet från 
östra delen av detaljplaneområdet föreslås därför att kategori 1M används som rikt-
värde. 

Eftersom dagvattnet från västra delen leds via ett dike innan det når recipienten 
Knivstaån/Lövstaån bedöms det inte vara direktutsläpp. Förslaget är därför att kate-
gori 2M används.  
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DAGVATTEN 

Befintlig dagvattenhantering 
Området ligger inom verksamhetsområdet för dagvatten och de befintliga fastighet-
erna är till stor del anslutna till kommunala ledningar. Gatuavvattningen ser olika ut 
där vissa sträckor har kantsten och ledningsnät, medan andra sträckor avvattnas 
mot diken som så småningom går ner i ledningsnätet via kupolbrunnar. Ledningsnä-
tet leds därefter, som tidigare nämnts, antingen direkt till recipienten eller vidare till 
diken och därefter vidare till recipienten.  

I södra delen av området på norra sidan av Gredelbyleden finns en befintlig dagvat-
tendamm som är i stort sett igenvuxen. Till denna leds befintliga dagvattenledning-
ar. Utloppet från dammen är okänt. 

Längs Gredelbyleden sker avvattning till vägdiken som ansluter till recipienten via 
ledning under E4:an. Även området söder om Gredelbyleden leds till denna ledning. 

Ledningsnät 
Ledningsnät för dagvatten finns utbyggt inom området. I det västra avrinningsområ-
det ligger ledningssystem i gatorna (Hyvelgatan, Brunnbyvägen) och leds sedan ut i 
ett dike väster om Brunnbyvägen. Det östra avrinningsområdet består av ett antal 
kortare ledningssträckor som leds ut i diket på ett flertal olika ställen. Inom området 
finns även ett antal privata dagvattenledningar. 

Markavvattningsföretag 
Båda primärrecipienterna är markavvattningsföretag. Det dike som avleder det 
västra avrinningsområdet är en del av Brunnby-Gredelby dikesföretag. Båtnadsom-
rådet för detta företag ligger delvis inom utredningsområdet (se Figur 5). Nedströms 
finns även Gredelby vattenavledningsföretag, Gredelby torrläggningsföretag, Ekeby-
Trunsta torrläggningsföretag.  

Det östra avrinningsområdet mynnar i Lövstån strax nedströms Sätra-Brännkärr-
Träfallet dikesföretag. 

 
Figur 5. Markavvattningsföretag markerade med blå färg, planområdet med röd. 
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Dagvattenflöden 
Dimensionerande dagvattenflöden har beräknats utifrån markanvändningen före 
och efter exploatering. I begreppet ”befintlig bebyggelse” har även de fastigheter 
som bebyggts den senaste tiden räknats med. Flöden har beräknats med schablon-
värde ”kontorsområde” från StormTac (2015) för all befintlig och ny bebyggelse då 
en stor del av ytorna är handel/verkstäder och exploateringen förväntas medföra fler 
kontors- och handelsytor. Den befintliga och de tillkommande bensinstationerna har 
dock beräknas med schablonvärde ”bensinstation”.  

Uppdelningen av avrinningsområden följer i stort sett den naturliga vattendelaren. 
Där det tekniska avrinningsområdet skiljer sig från det naturliga avrinningsområdet 
har beräkningarna utförts på det tekniska avrinningsområdet, se Figur 6 nedan. 

 

För att beräkna dimensionerande dagvattenflöden från området används rationella 
metoden: 

	 = ∙ ∙ ( ) 

där: 

qd dim är det dimensionerande flödet ( / ) 

A är avrinningsområdets area (ha) 

 är avrinningskoefficienten 

i(tr) är den dimensionerande nederbördsintensiteten ( / ∙ ℎ ) 

tr är regnets varaktighet (min) 

 

Den dimensionerande nederbördsintensiteten har satts till ett tio minuters tio-
årsregn (228 l/s,ha, Svenskt Vatten P104, 2011). Beräkningar har även utförts med 
en klimatfaktor på 1,2. 

Avrinningskoefficienterna varierar beroende på marktyp och området har därför de-
lats upp i olika ytor. Före exploatering enligt Figur 6 och efter exploatering enligt 
Figur 7 nedan. 
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Figur 6. Dagens markanvändning. 

 
Figur 7. Markanvändning efter exploatering.  
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De flöden som beräkningarna ger upphov till vid ett tio minuters tioårsregn redovi-
sas i tabell 2 och tabell 3.  

Tabell 2. Flöden från området (västra delen) vid det dimensionerande regnet (10 
min 10-årsregn) före och efter exploatering.  

Markanvändning 
(västra delen) 

Area 
(ha) 

Avr. Koeff. 
( ) 

Red. area 
(ha) 

Qdim 
(l/s) 

      Qdim  
(k-faktor 1,2) 

 (l/s) 

Nuläge            

 Ängsmark 1,49 0,08 0,12 27 33 
 Skogsmark 5,74 0,05 0,29 65 79 
 Kontorsmark 2,94 0,70 2,06 469 563 

 
Gatumark 16 000 
ÅDT 0,36 0,80 0,29 67 80 

 
Gatumark 2 000 
ÅDT 0,54 0,80 0,44 99 119 

  Totalt 11,08 0,25 3,19 727 873 
Framtid   

    
 

  Skogsmark 1,73 0,05 0,09 20 24 

 Kontorsmark 8,24 0,70 5,76 1314 1577 

 
Gatumark 16 000 
ÅDT 0,36 0,80 0,29 67 80 

 
Gatumark 2 000 
ÅDT 0,54 0,80 0,44 99 119 

 Bensinstation 0,20 0,80 0,16 36 44 

  Totalt 11,08 0,61 6,74 1537 1844 

 
  

    
 

Om det västra avrinningsområdet exploateras helt enligt planförslaget kommer end-
ast en mycket liten del natur- och ängsmark vara kvar. Utan åtgärder ökar flödena 
kraftigt. Vid det dimensionerande regnet (tio minuters tioårsregn) mer än dubblas 
flödet. Om ”befintligt flöde” istället skulle definieras som det flöde som funnits under 
en längre tid och de senast bebyggda tomterna skulle läggas in under ”framtida 
flöde” blir ökningen förstås ännu större.   
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Tabell 3. Flöden från området (östra delen) vid det dimensionerande regnet (10 min 
10-årsregn) före och efter exploatering.  

Markanvändning 
(östra delen) 

Area 
(ha) 

Avr. 
Koeff. 

( ) 

Red. 
area 
(ha) 

Qdim 
(l/s) 

      Qdim  
(k-faktor 20 %) 

 (l/s) 

Nuläge            

 Ängsmark 6,33 0,08 0,51 115 139 
 Skogsmark 11,67 0,05 0,58 133 160 
 Kontorsmark 7,63 0,70 5,34 1 218 1 461 
 Gatumark 16 000 ÅDT 0,76 0,80 0,61 139 167 
 Gatumark 2 000 ÅDT 1,75 0,80 1,40 320 383 
 Parkering 0,51 0,80 0,41 93 112 
 Bensinstation 0,50 0,80 0,40 91 109 
  Totalt 29,15 0,32 9,25 2 109 2 531 
Framtid   

    
 

  Ängsmark 4,18 0,08 0,33 76 91 

 Skogsmark 7,12 0,05 0,36 81 97 

 Kontorsmark 13,90 0,70 9,73 2 219 2 663 

 Gatumark 16 000 ÅDT 0,76 0,80 0,61 139 167 

 Gatumark 2 000 ÅDT 1,75 0,80 1,40 320 383 

 Parkering 0,41 0,80 0,33 75 90 

 Bensinstation 1,03 0,80 0,82 188 225 

  Totalt 29,15 0,47 13,58 3 097 3 717 

 
  

    
 

Det östra avrinningsområdet är mycket större än det västra men får också något 
större andel oexploaterad kvar. Det gör att den absoluta avrinningen från östra ökar 
mer än från västra delen, däremot är den procentuella ökningen större från västra 
än östra delen.  
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Föroreningar 
Dagvattnets teoretiska föroreningsinnehåll har beräknats med schablonhalter från 
StormTac (2014) för de markanvändningsområden som redovisas i Tabell 2.  

Föroreningsmängden per år har beräknats genom att årsvolymen dagvatten multi-
plicerats med föroreningshalten för varje markanvändningsområde. Årsvolymen 
dagvatten har i sin tur beräknats utifrån en medelnederbörd på 550 mm/år. 

I tabellerna nedan redovisas föroreningsmängd respektive föroreningshalt före och 
efter exploatering. Föroreningsmängden i dagvattnet visar på den totala masstrans-
porten av föroreningar bort från området via dagvattnet för respektive ämne, det vill 
säga exploateringens konsekvenser på dagvattenkvaliteten om inga fördröjande 
eller renande åtgärder görs.  

Det bör poängteras att beräkningarna är gjorda utifrån schablonvärden som bygger 
på mätningar gjorda i andra liknande områden. Föroreningsmodelleringen visar 
alltså inga exakta värden, men ger ändå en fingervisning om hur föroreningsbelast-
ningen ser ut före och efter exploatering. 

Tabell 4. Masstransporten av föroreningar från området (västra delen) före och efter 
exploatering.  

Ämne Enhet 
Nuläge 

(västra delen) 
Framtid 

(västra delen) 
Förändring 

(%) 
Fosfor (P) kg/år 3,7 8,7 136 
Kväve (N) kg/år 28 59 106 
Bly (Pb)  kg/år 0,4 1,0 165 
Koppar (Cu) kg/år 0,5 1,1 126 
Zink (Zn) kg/år 2,1 5,0 137 
Kadmium (Cd) kg/år 0,01 0,03 164 
Krom (Cr) kg/år 0,2 0,5 140 
Nickel (Ni) kg/år 0,1 0,3 135 
Kvicksilver 
(Hg) kg/år 0,001 0,004 142 
Suspenderat 
material (SS) kg/år 1 537 3 562 132 

Olja kg/år 18 45 149 
 

Tabell 4 visar att masstransporten av föroreningar från västra avrinningsområdet 
mer än dubbleras. Från västra delen sker avrinning via diken och Trunstaträsket 
innan det når recipienten och det förväntas ske en god rening längs vägen. Siffrorna 
visar alltså inte i detta fall mängderna som når recipienten utan exploateringens på-
verkan på mängderna som släpps ut från området om inga reningsåtgärder sätts in. 
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Tabell 5. Beräknade föroreningshalter från området (västra delen) före och efter ex-
ploatering. 

Ämne Enhet 

Nuläge 
(västra 
delen) 

Framtid 
(västra 
delen) 

 
Förändring 

(%) 
Riktvärden 

2M 
Fosfor (P) μg/l 210 235 12 175 
Kväve (N) mg/l 1,6 1,6 -3 2,5 
Bly (Pb)  μg/l 22,3 28,0 26 10 
Koppar (Cu) μg/l 28,1 30,1 7 30 
Zink (Zn) μg/l 122 136 12 90 
Kadmium (Cd) μg/l 0,7 0,9 25 0,5 
Krom (Cr) μg/l 10,8 12,3 14 15 
Nickel (Ni) μg/l 6,1 6,8 11 30 
Kvicksilver 
(Hg) μg/l 0,08 0,10 15 - 
Suspenderat 
material (SS) mg/l 87,6 96,1 10 60 

Olja mg/l 1,0 1,2 18 0,7 
 

Tabell 4 visar att masstransporten av föroreningar från västra avrinningsområdet 
mer än dubbleras. Från västra delen sker avrinning via diken och Trunstaträsket 
innan det når recipienten och det förväntas ske en god rening längs vägen. Siffrorna 
visar alltså inte i detta fall mängderna som når recipienten utan exploateringens på-
verkan på mängderna som släpps ut från området om inga reningsåtgärder sätts in. 

 

 

 

 

 

 

Tabell I tabell 5 har halter som överskrider gränsvärden för 2M rödmarkerats. Siff-
rorna visar halter i dagvattnet som avrinner från ytor inom området. Det vatten som 
faktiskt når dikena är utspätt med ett renare basflöde som består av dräneringsvat-
ten och inläckande grundvatten. 

Tabell 6. Masstransporten av föroreningar från området (östra delen) före och efter 
exploatering.  

Ämne Enhet 
Nuläge 

(östra delen) 
Framtid 

(östra delen) 
Förändring 

(%) 
Fosfor (P) kg/år 10,3 16,3 58 
Kväve (N) kg/år 81 117 45 
Bly (Pb)  kg/år 1,2 2,0 69 
Koppar (Cu) kg/år 1,4 2,2 52 
Zink (Zn) kg/år 6,0 9,5 59 
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Kadmium (Cd) kg/år 0,04 0,06 70 
Krom (Cr) kg/år 0,5 0,8 58 
Nickel (Ni) kg/år 0,3 0,5 59 
Kvicksilver 
(Hg) kg/år 0,004 0,007 61 
Suspenderat 
material (SS) kg/år 4477 6884 54 

Olja kg/år 51,9 84,9 64 
 

Tabell 6 visar att masstransporten av föroreningar från östra avrinningsområdet 
ökar med ungefär 50 %. Från östra delen sker avrinning direkt till recipienten och 
därmed en direktpåverkan på vattenförekomsten Lövstaån uppströms Valloxen. Siff-
rorna visar alltså påverkan på recipienten om inga reningsåtgärder sätts in. 

 

Tabell 7.  Beräknade föroreningshalter från området (östra delen) före och efter ex-
ploatering. 

Ämne Enhet 

Nuläge 
(östra 
delen) 

Framtid 
(östra 
delen) 

 
Förändring 

(%) 
Riktvärden 

1M 
Fosfor (P) μg/l 201,7 217,6 8 160 
Kväve (N) mg/l 1,6 1,6 -1 2 
Bly (Pb)  μg/l 23,3 26,8 15 8 
Koppar (Cu) μg/l 28,5 29,5 4 18 
Zink (Zn) μg/l 118,2 127,7 8 75 
Kadmium (Cd) μg/l 0,7 0,8 16 0,4 
Krom (Cr) μg/l 10,5 11,3 8 10 
Nickel (Ni) μg/l 5,8 6,3 8 15 
Kvicksilver 
(Hg) μg/l 0,1 0,1 10 - 
Suspenderat 
material (SS) mg/l 88,0 92,1 5 40 

Olja mg/l 1,0 1,1 11 0,4 
 

I Tabell 7 har halter som överskrider gränsvärden 1M rödmarkerats. Liksom för 
västra området är de faktiska halterna på vattnet då det rinner i ledningar och diken 
lägre eftersom en utspädning från dräneringsvatten och inläckande grundvatten 
sker. 

Materialval 
Slutligen bör tilläggas att schablonerna som ligger till grund för beräkningarna base-
ras på medelvärden från befintliga områden. Halterna går (och bör) sänkas genom 
att göra genomtänkta materialval vad gäller byggmaterial, armatur, räcken etc.  

Att förhindra föroreningar från att uppstå är det effektivaste sättet att skydda recipi-
enten. 
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FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 
Dagvattenflödena från området kommer att öka med cirka 100 % för västra och 
cirka 50 % för östra avrinningsområdet vid 10 minuters 10-årsregn. För att flödet ut 
från området inte ska öka samt för att skydda recipienterna mot föroreningar krävs 
fördröjnings- och reningsåtgärder. 

Systemlösning 
Eftersom det saknas möjligheter till fördröjning på kommunal mark inom planområ-
det måste den huvudsakliga fördröjningen/reningen ske utanför området. Se förslag 
till systemlösning i figur 8.  

 
Figur 8. Systemlösning. Se även bilaga 1. 

För det västra avrinningsområdet föreslås en ny damm/översvämningsyta längs 
med diket mot Trunstaträsket där fördröjning och rening kan ske. En mycket god 
reningseffekt för västra avrinningsområdet förväntas dels på grund av det nya förd-
röjnings- och reningssteget men också tack vare att dagvattnet avrinner genom di-
ken och via Trunstaträsket innan flödet når recipienten. 

För det östra avrinningsområdet sker en uppdelning av flödena i fyra mindre delar 
innan det slutligen når Lövstaån i två olika punkter. Eftersom Lövstaån uppströms 
Valloxen är en vattenförekomst med miljökvalitetsnormer, som ställer krav på renare 
vatten, krävs rening av dagvattnet innan det släpps ut. Även den korta sträckan ner 
till Valloxen, en sjö som också bör skyddas, gör att reningsåtgärder är påkallade. 

Största delen av dagvattenflödet avrinner mot nordost där en ny damm föreslås intill 
Lövstaån. En liten del av flödet i norr kan antingen ledas via nya dammen eller an-
sluta till Lövstaån längre norrut. I båda fallen krävs breddning av befintliga diken för 
att kunna hantera de ökade flödena. En mindre del av området norr om Gredelby-
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leden flödar mot den befintliga dammen. Förslaget är därför att denna rustas upp 
och används som ett sista fördröjnings- och reningssteg innan dagvattnet släpps ut 
på dagvattenledningen som leds till sjön Valloxen via Lövstaån. Området söder om 
Gredelbyleden behöver fördröjas och renas i en ny översvämningsyta eller liknande 
innan det släpps ut på ledningen i Gredelbyleden. Denna bör dimensioneras för att 
kunna ta emot ett eventuellt framtida flöde från området söder om detaljplaneområ-
det eftersom tidiga planer finns för utbyggnad även där. 

För befintliga och nya fastigheter med baksidor mot skogsbeklädda kullen i norra 
delen av området föreslås avskärande diken vid fastighetsgräns för att undvika att 
markvatten från naturområdet flödar in på kvartersmark vid kraftiga regn. 

För bensinstationer gäller hårdare krav på rening av dagvattnet, gällande lagstift-
ning ska följas. 

Möjliga åtgärder – kommunal mark 
Förslaget är att den huvudsakliga fördröjningen och reningen sker utanför detaljpla-
neområdet i form av två nya dammar/översvämningsytor. Även inom detaljplaneom-
rådet finns möjlighet till denna form av åtgärder genom den befintliga dammen för 
en del av området norr om Gredelbyleden och en ny översvämningsyta för området 
söder om Gredelbyleden. 

Dammar/översvämningsytor 
En dagvattendamms syfte är att samla upp flödet från ett helt område via till exem-
pel dagvattenledningar. Fördröjningen ligger således långt ner i systemet. Utloppet 
från en damm stryps med hänsyn till tåligheten nedströms i dagvattensystemet. Re-
ning av dagvattnet sker i dammar i form av sedimentation och upptag av eventuella 
växter, (Svenskt vatten, P105, 2011).  

 
Figur 9. Illustration på ny damm/översvämningsyta för västra avrinningsområdet. 
Utsläpp till dike mot Trunstaträsket. 
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Den befintliga dammen ligger på en lämplig plats för att kunna fördröja och rena en 
del av området norr om Gredelbyleden. Utloppet från dammen okänt och skötsel 
har inte utförts senaste tiden. För att säkerställa denna som ett fungerande renings-
steg bör en ny ledning läggas längs Gredelbyleden på norra sidan, en utredning 
utföras kring utloppet samt en upprustning av dammen ske. Figur 10 visar hur 
dammen ser ut idag.  

 
Figur 10. Befintlig damm som kan fördröja och rena en del av östra avrinningsom-
rådet. 

Ledningsnät 
För att allt dagvattnen ska kunna ta sig till dammarna krävs att ledningarna från om-
rådet klarar av flödena. En översiktlig analys av de befintliga dagvattenledningarna 
visar att deras maximala kapacitet uppnås vid större regn. För att få en hållbar dag-
vattenhantering och minska skador som kan uppstå vid stora flöden är rekommen-
dationen att åtgärder görs även på kvartersmark och gatumark. Nedan presenteras 
generella förslag som kan göras för olika delar av området. Observera att flera av 
dessa lösningar kan användas både på gatumark, parkeringar samt kvartersmark. 
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Möjliga åtgärder – gatumark 

Raingarden 

   
Figur 11. Exempel på raingarden.  

Raingarden eller regnbädd är en form av nedsänkt växtbädd. Vattnet ska kunna 
ansamlas på ytan i försänkningen innan det infiltrerar ner i jorden. Den består ofta 
av ett övre lager med växter och under det anläggs ett filtermedium med bra infiltrat-
ionsmöjlighet. I figur 11 visas ett exempel på utformning. Under detta anläggs ett 
dränerande lager för att avleda vatten, detta är särskilt viktigt om den befintliga jord-
arten har dålig infiltration och består av till exempel lera. Kapaciteten under vintertid 
kan eventuellt försämras pga kyla, vägsalt och sand (Braskerud, 2013). En raingar-
den utgör ett kombinerat fördröjnings- och reningssteg och med rätt utformning och 
skötsel även ett estetiskt tilltalande område.    

Trädplantering 
Vid begränsat utrymme kan fördröjning och rening av dagvatten ske genom att detta 
leds till trädgropar via markgaller eller dagvattenbrunnar för vidare infiltration i mar-
ken. Dessa träd är planterade i särskild skelettjord som fungerar som bärlager men 
också som vattenmagasin (se figur 12). Om dagvatten kan ledas till trädgropar för-
bättras också livsmiljön för träd i stadsmiljö. Vid beräkning av möjligheter till maga-
sinering räknas med att makadamlagret har en hålrumsvolym på ungefär 25 % 
(Svenskt vatten P105, 2011). Vid markförhållanden där vattnet inte kan förväntas 
infiltrera läggs en dräneringsledning i botten för att leda bort överskottsvatten. 
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Figur 12. Träd som planterats i skelettjord dit dagvatten kan ledas och infiltrera. T.h. 
Principskiss på utformning av trädgropar i stadsmiljö, idé från Malmö stads tekniska 
handbok, (Teknisk handbok, Malmö stad, 2015) 
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Möjliga åtgärder - byggnader  

Gröna tak 

  
Figur 13. Gröna tak med olika karaktär och fördröjningsförmåga. 

Gröna tak, dvs. tak beväxta med exempelvis sedumväxter eller gräs, har mycket 
god reducerande effekt på avrinningen på årsbasis (upp till 50 %). Vid mycket häf-
tiga regn mättas dock taket snabbt och fördröjningseffekten är därefter liten. Åtgär-
den måste därför kombineras med till exempel utkastare och gröna stråk. Intensiva 
tak (växter, buskar och träd) har dock högre förmåga än extensiva tak (sedum, 
gräs). 

Gröna tak kan, förutom att det reducerar dagvattenmängden, även ha en renande 
effekt på dagvattnet samt bidrar till renare luft och ökad biologisk mångfald.  

Takavlopp med utkastare 
Takytor bidrar i hög grad till dagvattenflödet och leds förslagsvis via stuprör och ut-
kastare till gröna ytor/planteringar och dränerande lager. Detta innebär ett extra re-
ningssteg innan vattnet släpps på ledningsnätet. Från utkastare kan takvattnet även 
samlas upp i regntunnor eller ledas till droppbevattningssystem vilket gör att mäng-
den dricksvatten som används till bevattning kan minskas. Höjdsättning och markut-
formning måste utföras så att vattnet inte rinner ner i husdräneringen. 

   
Figur 8. Utkastare till dagvattenbrunn respektive infiltration. 
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Möjliga åtgärder - kvartersmark 

Öppen avledning 
För att hålla avrinningen ytlig och samtidigt fördröja och delvis rena dagvattnet kan 
avledningsstråk anläggas. Exempel på dessa kan vara svackdiken, krossdiken eller 
ränndalar. För att öka infiltrationskapaciteten kan svackdiken förses med dräne-
rande material i botten. Infiltration kan kombineras med dräneringsledning som an-
sluts till ledningsnät. Ur ett reningsperspektiv kan svackdiken klassificeras som 
raingarden. 

     

   
Figur 9. Avrinning i krossdike, svackdike med och utan dränerande botten. Längst 
ner t.h. exempel på krossdike i en hårdgjord yta. 
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Möjliga åtgärder - parkeringar 

Genomsläppliga ytmaterial 
Ytterligare ett effektivt sätt att uppnå en hållbar dagvattenlösning är med en genom-
tänkt markutformning. Detta kan delvis utföras genom att ersätta hårdgjorda ytor 
med mer vattengenomsläppliga beläggningsmaterial som till exempel gräs, grus 
eller gles stenbeläggning. 

  
Figur 10. Gles plattsättning med sandfog och gräsarmering är två ytbeläggningar 
som minskar avrinningen. 

Om avrinningen från de hårdgjorda ytorna dessutom kan göras ut över en grönyta i 
stället för att samlas upp i ledning är mycket vunnet ur fördröjningssynpunkt. Dessa 
åtgärder har god inverkan ur både flödes- och föroreningssynpunkt. 

Växtdike 
Exempel på små grönytor som med fördel kan anläggas mellan parkeringar är växt-
diken enligt Figur 11 17. Om marken inte har tillräckligt god infiltrationsförmåga i sig 
kan krossmaterial och dräneringsledning anläggas under växtdiket. 

 
Figur 11. Växtdike mellan parkeringar dit dagvatten kan avrinna. 
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Som en jämförelse och för att visa vilken effekt ovanstående åtgärder på kvarters-
mark, gatumark och parkeringar kan ha har förorenings- och flödesberäkningar ut-
förts med förutsättningen att alla nybyggda områden förses med trädgropar. I tabell 
8 kan utläsas att ökningen av föroreningar och dagvattenflöden inte blir lika kraftig 
om trädgropar kan anläggas på nya fastigheter. Observera att denna beräkning är 
utförd med antagandet om att endast trädgropar tillkommer, föreslagna dammar 
eller andra åtgärder är inte medräknade. Dessa beräkningar är alltså utförda endast 
för att visa att med enkla medel på fastighetsmark kan stora vinningar uppnås 
längre ner i dagvattensystemet. 

Tabell 8.  Beräknade flöden för nuläge, efter exploatering exklusive trädgropar och 
efter exploatering inklusive trädgropar. 

Flöde Enhet Nuläge  
Framtid exkl. 
trädgropar 

Framtid inkl. 
trädgropar 

Västra delen l/s 727 1537 1150 
Västra delen  
med klimatfaktor l/s 873 1844 1380 
Östra delen l/s 2109 3097 2640 
Östra delen  
med klimatfaktor l/s 2531 3717 3168 
Masstransport  
ämnen – västra delen     

Fosfor (P) kg/år 3,7 8,7 5,2 
Kväve (N) kg/år 28 59 44 
Bly (Pb)  kg/år 0,4 1,0 0,6 
Koppar (Cu) kg/år 0,5 1,1 0,7 
Zink (Zn) kg/år 2,1 5,0 3,1 
Kadmium (Cd) kg/år 0,01 0,03 0,02 
Krom (Cr) kg/år 0,2 0,5 0,3 
Nickel (Ni) kg/år 0,1 0,3 0.2 
Kvicksilver (Hg) kg/år 0,001 0,004 0,004 
Suspenderat material (SS) kg/år 1537 3562 2100 

Olja kg/år 18,2 45,4 26,1 
Masstransport  
ämnen – östra delen     

Fosfor (P) kg/år 10,3 16,3 12,1 

Kväve (N) kg/år 81 117 100 

Bly (Pb)  kg/år 1,2 2,0 1,4 

Koppar (Cu) kg/år 1,4 2,2 1,7 

Zink (Zn) kg/år 6,0 9,5 7,3 

Kadmium (Cd) kg/år 0,04 0,06 0,05 

Krom (Cr) kg/år 0,5 0,8 0,6 

Nickel (Ni) kg/år 0,3 0,5 0,4 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,004 0,007 0,007 

Suspenderat material (SS) kg/år 4477 6884 5153 

Olja kg/år 51,9 84,9 62,1 
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KONSEKVENSER AV FÖRESLAGEN PLAN 

Flöden 
Flödena ut från området kan hållas på dagens nivå om de föreslagna fördröjnings-
åtgärderna i form av dammar/översvämningsytor utförs. Om området bebyggs enligt 
detaljplaneförslaget och på ett liknande sätt som omkringliggande fastigheter kom-
mer de hårdgjorda ytorna att öka och så även flödena. Med små åtgärder på alla 
nya fastigheter kan en alltför stor flödesökning undvikas. Detta är viktigt för att be-
fintliga ledningar med säkerhet ska klara av att transportera dagvattnet till dammar-
na och därmed undvika skador vid kraftiga regn. 

Föroreningar 
På motsvarande sätt som för dagvattenflödena kommer föroreningstransporten till 
recipienten öka om området bebyggs på samma sätt som befintlig bebyggelse. Med 
genomtänkta materialval och övriga föreslagna åtgärder på kvartersmark, gatumark 
och parkeringar kan föroreningshalterna minska och med dammar vid utloppen till 
recipient som sista reningssteg minskar halterna ytterligare. Gröna lösningar har 
fördelen att dagvatten binds upp på vägen vilket gör att masstransporten minskar.   

Markavvattningsföretag 
Markavvattningsföretaget Brunnby-Gredelby df påverkas av detaljplanen. Med en 
fördröjning i en översvämningsyta enligt förslaget påverkas ökar inte flödet från ut-
redningsområdet i någon större utsträckning. Däremot påverkas både diket och 
båtnadsområdet längst upp i systemet. Planen medger här bebyggelse som kräver 
att diket läggs igen och marken fylls upp. 

Miljökvalitetsnormer 
Ökningen av näringsämnen och föroreningar är enligt modelleringen relativt höga. 
Det är av stor vikt att föreslagna reningsåtgärder utförs för att inte försämra recipien-
ternas status. Detta gäller framförallt för det östra avrinningsområdet eftersom de-
taljplaneområdet där angränsar mot vattenförekomsten Lövstaån uppströms Vall-
oxen. 

Extrema regnsituationer 
Ett dagvattensystem kan aldrig dimensioneras för alla situationer. Vid extrema 
regnsituationer där mycket kraftiga regnskurar sammanfaller med höga nivåer 
grundvatten i marken kommer systemet inte att räcka till. Avrinningen sker då istäl-
let på ytan mot lågpunkter. Dammarna/översvämningsytorna är förlagda i de stora 
lågpunkterna i och strax utanför området vilket innebär att flödet slutligen kommer 
att hamna där. Lokala lågpunkter förekommer dock inom området. Viktigt att tänka 
på vid byggnation är att hus placeras högre än gator och med säkerhetsmarginal till 
exempel mot diket som avrinner åt sydost mot Trunstaträsket. 
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Skötsel 
En dagvattenanläggning är ett reningsverk och kräver förstås skötsel för att ha god 
funktion över tid. För dagvattendammar krävs inspektion av inlopp, utlopp och 
brädd. Tillsyn görs några gånger per år och bortrensning av skräp, sediment och 
växtrester görs vid behov. För till exempel trädgropar ska luftningsbrunnarna in-
spekteras med jämna mellanrum. Skötselråden för dagvattenanläggningar finns 
sammanställda i ”Inventering av dagvattenlösningar för urbana miljöer” (Vinnova, 
2012). Sammanfattningsvis krävs en del skötsel som ger driftkostnader, men ök-
ningen i förhållande till de skador som kan uppstå på grund av höga flöden bedöms 
som små. 
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Handläggare Datum Diarienummer 
Andree Dage 
 
 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 

2023-01-13 BMK 2014-000708 

 

Detaljplan för Södra Ar, Gredelby 1:3, m. fl. ; Knivsta kommun, Uppsala län 
 

Detaljplanen har varit utställd för en andra granskning under tiden 4 juli till 20 augusti 2018. 
Handlingarna har under denna tid funnits uppsatta i Knivsta kommunhus samt varit 
tillgängliga på kommunens hemsida. 

 
 

Inkomna yttranden Antal 
Totalt antal inkomna yttranden 12 st 

  
Yttrande utan erinran 3 st 

  
Yttrande med synpunkter 9 st 

  

 
 

Granskningsutlåtandet behandlar inkomna yttranden från berörda sakägare, myndigheter, 
förvaltningar m.fl. enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § och miljöbalken 16 kap 13 §. 
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SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA YTTRANDEN 
 

Utan Med Ej tillgodosedda 
erinran synpunkter sakägare 

 

Sakägare 
Sakägare 1  x  
Sakägare 2  x x 
Sakägare 3  x x 
Myndigheter 
Lantmäteriet  x  
Länsstyrelsen  x  
Kommunala nämnder och bolag 
Brandkåren Attunda x   
Utbildningsnämnden  x  
Statliga verk och regionala organ m.fl. 
Svenska Kraftnät AB x   
Trafikverket, Region Öst (väg och 
järnväg) 

 x  

Telia Sverige Net Fastigheter x   

Intresseföreningar och sammanslutningar 
Knivsta hembygdsgille  x  
Övriga 

Person 1  x  
    

 
 

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER 
 

Telia Sverige Net Fastigheter 
Har inget att erinra. 

 
Svenska Kraftnät 
Har inget att erinra. 

 
Brandkåren Attunda 
Har inget att erinra. 

 
Trafikverket 
Trafikverket anser att det intill statliga vägar bör hållas fritt från byggnader eller andra 
anordningar som kan försämra trafiksäkerheten. Trafikverket anser att bebyggelsefri yta på 12 
meter intill allmän statlig väg 1053 ska fastställas i plankartan. 

 
Förvaltningens kommentar: 
Plankartan kompletteras med en bebyggelsefri yta på 12 meter intill den 
allmänna statliga vägen 1053. Kompletteringen berör fastighet Gredelby 24:1. 
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Länsstyrelsen 
Överensstämmelse med översiktsplan 
Planen överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätorter. 
Den följer även med inriktningen till Knivsta översiktsplan som antogs december 2017 och 
som ersätter den fördjupade översiktsplanen. Översiktsplanen har ännu inte vunnit laga kraft. 

 
Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt 11 kap 10 § PBL 
Länsstyrelsen har inga synpunkter utifrån de frågor som bevakas enligt 11 kap 10 § PBL 
Länsstyrelsens synpunkter i samrådsskedet framgår av yttrande dnr 402-1623-16, daterat den 
19 april 2016 och av granskningsyttrandet dnr 402-2120-18, daterat den 7 maj 2018. 
Länsstyrelsens synpunkter kvarstår. 

 
Riksintresse kulturmiljö 
I handlingarna har kommunen redogjort att en analys av konsekvenserna har gjorts vilken 
påverkan de utökade byggnadshöjderna inom planområdet får vilket Länsstyrelsen hade 
synpunkter på i granskningsskedet. Länsstyrelsen anser att kommunen har kortfattat redogjort 
för en sådan analys. Däremot anser Länsstyrelsen fortfarande att det är lämpligt att i en sådan 
analys även redovisa för de faktiska volymerna som planen avser att medge, t.ex. på bild 3 
som visar planområdets siktlinjer från E4:an även redogjorde de nya byggnadsvolymerna, 
såsom Länsstyrelsen påtalade om i granskningsyttrandet. Den nya plankartan uppvisar ingen 
förändring gentemot det förra planförslaget vad gäller byggnadernas höjd eller volymer. 
Länsstyrelsens synpunkter från granskningsskedet kvarstår. Länsstyrelsen anser att 
planens sammanlagda påverkan på riksintresseområdet bör utredas och visualiseras, då 
byggnadshöjderna föreslås bli betydligt högre än de befintliga byggnaderna inom 
området. 

 
Torpbyggnad 
Kommunen redogör att torpets framtida placering håller på att utredas, men har inte fastställt 
någon plats som i nuläget kan redovisas inom ramen för aktuell detaljplan. I gransknings- 
utlåtandet redogör kommunen att planbeskrivningen ska kompletteras med information om 
rivningsförbud för fastigheten Skräddarbo. Detta kan Länsstyrelsen inte se att så har gjorts, 
varpå Länsstyrelsen anser att planbeskrivningen och plankartan ska kompletteras med 
information om rivningsförbud eller annan planbestämmelse som skyddar byggnaden från 
rivning innan kommunen har utrett en ny placering för torpbyggnaden. 

 
Fornlämningar 
Fornlämningar inom och i närheten av planområdet bör markeras på plankartan och 
omnämnas i planbeskrivningen. Det lagskyddade fornlämningsområdet för de berörda 
fornlämningarna är 50 meter utanför dessa. Samtliga fornlämningar, både de som var tidigare 
kända och de som framkom vid den arkeologiska utredningen, är registrerade i FMIS 
(www.fmis.raa.se). Ett potentiellt boplatsläge, objekt 13 (se bifogad karta), beläget inom 
fastigheten Gredelby 24:1, återstår att utredningsgräva, då markägartillstånd saknades där. 
Det är viktigt att även fornlämningar utanför planområdet tydliggörs, då de i flera fall ligger i 
direkt anslutning till detsamma. En prövning enligt kulturmiljölagen ska ske i det fall 
markingrepp aktualiseras inom lagskyddade fornlämningsområden. Det kan t.ex. bli aktuellt 
vid grävning för VA-ledningar till planens dagvattensystem. 

 
Gestaltning 
Länsstyrelsen synpunkter om planbestämmelsen f1 för gestaltning och riksintresse kulturmiljö 
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kvarstår från granskningsyttrande. Planbestämmelsen f1 saknar i praktiken lagstöd såsom den står 
idag ensamt eftersom det blir en bedömningsfråga vad som avses med att hänsyn ska tas till 
landskapsbilden och det exponerade läget vid E4. Kommunen har ambitioner om en god gestaltning 
och där hänsyn tas till riksintressets värden såsom det framkommer i planbeskrivningen under 
stycket “Placering och utformning”. För tydlighetens skull är det lämpligt att kommunen i 
planbeskrivningen kopplar ihop planbestämmelsen f1 med följande mening som finns skrivet i 
planbeskrivningen; ”För att byggnaderna inte ska kännas allt för långsträckta och homogena bör 
fasaderna delas upp i mindre element, genom förslagsvis skiftningar i struktur, kulör och material. 
Utvändiga anordningar och installationer bör ges en enhetlig gestaltning”, varpå planbestämmelsen 
blir styrande. Länsstyrelsen anser att kommunen även bör överväga att återinföra planbestämmelsen 
f1 så att den, förutom E4 såsom det står i planbestämmelsen, även tar upp Gredelbyleden såsom den 
gjorde tidigare i samrådsversionen. Detta då Gredelbyleden är en infartsväg till Knivsta och Alsike 
tätort. 

 
Förvaltningens kommentar: 
Riksintresse kulturmiljö – I och med förslaget till ny detaljplan för området 
kommer byggnaderna att regleras med en högsta nockhöjd istället för en högsta 
byggnadshöjd. I förslaget till detaljplan regleras bebyggelsen till maximalt 14 
meter i nockhöjd. Detta bidrar till en tydligare förståelse för hur höga 
byggnaderna kan bli. Eftersom byggnader för verksamheter ofta är breda kan 
en bestämmelse om högsta byggnadshöjd som möjliggör bebyggelse över 
takfoten inom 45 grader medföra betydligt högre nockhöjder. Störst förändring 
sker för de fastigheter som tidigare haft en byggrätt på uppemot 25 meter i 
byggnadshöjd. Dessa är belägna högre i terrängen och bedöms därmed 
påverka siktlinjen från E4:an och riksintresset i högre utsträckning. Delar av 
området på östra sidan av Carl von Paykulls väg får i viss mån en högre 
byggrätt då byggrätten ändras från 10 meter i byggnadshöjd till 14 meter i 
nockhöjd men bedöms på grund av möjligheten med byggnadshöjd att bygga 
inom 45 graders takvinkel som likvärdig. Den begränsade höjden tar även 
hänsyn till att det befintliga skogspartiet inom planområdet, där träden blir 
högre än den tillåtna nockhöjden på 14 meter. Detta har bedömts viktigt för att 
byggnaderna inte ska dominera den kuperade landskapsbilden. Bild 5 i 
planbeskrivningen över siktlinjen från E4:an har kompletterats med information 
om ett antal befintliga byggnaders höjder för att förstå skalan i området. 
 
Information om platsens kulturhistoriska betydelse samt karta som tydligt visar 
riksintresseområdets utbredning har lagts in i planbeskrivningen. 
 
Vidare har bestämmelser om utformningskrav införts i plankartan för 
exponerade delar mot E4:an och riksintresset. Planbestämmelsen f1 lyder: 
”Bebyggelsen ska utformas med god arkitektonisk kvalitet med omsorg i färg, 
material och gestaltning” och en beskrivande text hur detta ska tolkas har 
skrivits in i planbeskrivningen. Det har också införts en bestämmelse, f3, för 
exponerade delar som är beläget högre i terrängen att fasader inte får vara vita. 
Detta är för att tona ner det visuella intrycket av byggnaderna från E4:an och 
riksintresset. 
 
Bebyggelsen på den västra sidan av Carl von Paykulls väg skjuts även bakåt 
något genom prickmark med byggnad får inte uppföras. Detta bidrar till att 
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minska ner upplevelsen av höjden på bebyggelsen från Carl von Paykulls väg 
samt gynnar bevarande av den vegetation som finns i slänten. Detta bidrar i sin 
tur även till att skärma av och minska ner upplevelsen av höjden på bebyggelsen 
på avstånd. 
 
Torpbyggnad – Det område som utgörs av en äldre torpmiljö, Skräddarbo, har 
undantagits från detaljplanen. 

 
Fornlämningar – Fornlämningar inom och strax utanför planområdet 
tydliggörs i plankartan och en administrativ bestämmelse, a, finns på 
fastigheten Gredelby 24:1 att status för fornlämningar behöver kontrolleras 
innan marklov kan beviljas. 

 
 

Lantmäteriet 
Lantmäteriet framför att det är svårt att skilja G och P-plats åt då färgbeteckningen är densamma. 

 
GC-väg som är markerad i plankartan delar av naturområdet, vilket innebär att det saknas 
beteckning NATUR på den västra sidan av GC-vägen. 

 
Området med markreservatbestämmelsen omfattar inte hela ledningsrättens sträckning som är 
belägen inom Gredelby S:4. 

 
E-området längst österut i plankartan strax intill ”våtmark” kan styckas av som egen fastighet. 
Hur är det tänkt att väg fram till fastigheten ska lösas? 

 
Bild 10 i planbeskrivningen bör ses över. 

 
Förvaltningens kommentar: 
Det område som tidigare reglerats som G och P har undantagits från 
detaljplanen. 

 
Beteckningen NATUR kompletteras på den västra sidan av gc-vägen. 
 
Markreservatbestämmelsen korrigeras så att den omfattar hela ledningsrättens 
sträckning. 
 
Kommunen har för avsikt att anlägga en tillfartsväg till både E-området och det 
intilliggande våtmarksområdet där det möjliggörs för dagvattenhantering. 
Tillfartsväg kan också lösas genom servitut på närmast angränsande fastighet. 
 
Bild 10 har tagits bort. 

 
Knivsta Hembygdsgille 
Knivsta Hembygdsgille framför att planen saknar erforderliga beskrivande redogörelser för 
planens påverkan på riksintressets miljövärden samt information om rivningsförbudet för 
fastigheten Skräddarbo i gällande detaljplan. 

 
Förvaltningens kommentar: 
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I och med förslaget till ny detaljplan för området kommer byggnaderna att 
regleras med en högsta nockhöjd istället för en högsta byggnadshöjd. I 
förslaget till detaljplan regleras bebyggelsen till maximalt 14 meter i nockhöjd. 
Detta bidrar till en tydligare förståelse för hur höga byggnaderna kan bli. 
Eftersom byggnader för verksamheter ofta är breda kan en bestämmelse om 
högsta byggnadshöjd som möjliggör bebyggelse över takfoten inom 45 grader 
medföra betydligt högre nockhöjder. Störst förändring sker för de fastigheter 
som tidigare haft en byggrätt på uppemot 25 meter i byggnadshöjd. Dessa är 
belägna högre i terrängen och bedöms därmed påverka siktlinjen från E4:an 
och riksintresset i högre utsträckning. Delar av området på östra sidan av Carl 
von Paykulls väg får i viss mån en högre byggrätt då byggrätten ändras från 10 
meter i byggnadshöjd till 14 meter i nockhöjd men bedöms på grund av 
möjligheten med byggnadshöjd att bygga inom 45 graders takvinkel som 
likvärdig. Den begränsade höjden tar även hänsyn till att det befintliga 
skogspartiet inom planområdet, där träden blir högre än den tillåtna 
nockhöjden på 14 meter. Detta har bedömts viktigt för att byggnaderna inte ska 
dominera den kuperade landskapsbilden. Bild 5 i planbeskrivningen över 
siktlinjen från E4:an har kompletterats med information om ett antal befintliga 
byggnaders höjder för att förstå skalan i området. 
 
Information om platsens kulturhistoriska betydelse samt karta som tydligt visar 
riksintresseområdets utbredning har lagts in i planbeskrivningen. 
 
Vidare har bestämmelser om utformningskrav införts i plankartan för 
exponerade delar mot E4:an och riksintresset. Planbestämmelsen f1 lyder: 
”Bebyggelsen ska utformas med god arkitektonisk kvalitet med omsorg i färg, 
material och gestaltning” och en beskrivande text hur detta ska tolkas har 
skrivits in i planbeskrivningen. Det har också införts en bestämmelse, f3, för 
exponerade delar som är beläget högre i terrängen att fasader inte får vara vita. 
Detta är för att tona ner det visuella intrycket av byggnaderna från E4:an och 
riksintresset. 
 
Bebyggelsen på den västra sidan av Carl von Paykulls väg skjuts även bakåt 
något genom prickmark med byggnad får inte uppföras. Detta bidrar till att 
minska ner upplevelsen av höjden på bebyggelsen från Carl von Paykulls väg 
samt gynnar bevarande av den vegetation som finns i slänten. Detta bidrar i sin 
tur även till att skärma av och minska ner upplevelsen av höjden på bebyggelsen 
på avstånd. 
 
Det område som utgörs av en äldre torpmiljö, Skräddarbo, har undantagits från 
detaljplanen. 

 
 

Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämnden vill uppmärksamma vikten av att detaljplanen för det aktuella området 
framgent medger möjlighet av fortsatt förskoleverksamhet samt möjliggör etablering av barn- 
omsorg/förskoleverksamhet på tomt innehållandes samlingslokal, restaurang, kontor och 
byggnad för religiöst ändamål. 
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Förvaltningens kommentar: 
Förvaltningen står fast vid att förskoleverksamhet i ett växande verksamhets- 
område inte är en lämplig plats för ändamålet. Störande verksamheter generar 
ofta buller och tung trafik, vilket har en negativ påverkan på dess omgivning 
och kan utgöra en riskfaktor. De befintliga verksamheterna i närområdet 
bedöms dock inte utgöra någon betydande risk för förskolorna. Förskolan 
kommer genom sitt permanenta bygglov att kunna vara kvar i området tills vidare 
men får begränsade utvecklingsmöjligheter då den fortsatt blir planstridig. 

 
Sakägare 
Sakägare 1 anser att detaljplaneförslaget är bra och skall godkännas som det är. 

 
Förvaltningens kommentar: 
Förvaltningen noterar. 

 
 

Sakägare 2 anser att även förskoleverksamhet bör finnas med på listan över tillåtna 
verksamheter. 

 
Förvaltningens kommentar: 
Förvaltningen står fast vid att förskoleverksamhet i ett växande verksamhets- 
område inte är en lämplig plats för ändamålet. Störande verksamheter generar 
ofta buller och tung trafik, vilket har en negativ påverkan på dess omgivning 
och kan utgöra en riskfaktor. De befintliga verksamheterna i närområdet 
bedöms dock inte utgöra någon betydande risk för förskolorna. Förskolan 
kommer genom sitt permanenta bygglov att kunna vara kvar i området tills vidare 
men får begränsade utvecklingsmöjligheter då den fortsatt blir planstridig. 

 
Sakägare 3 
Vill att det fortsättningsvis ska finnas möjlighet att kunna etablera livsmedelsförsäljning i Ar. 

 
Förvaltningens kommentar: 
Samhällsutvecklingsnämnden har i ett enat beslut framfört till förvaltningen att 
inte planlägga för livsmedelshandel inom ramen för detaljplan Södra Ar etapp 
1. Samhällsutvecklingsnämnden konstaterar att livsmedelshandel i första hand 
ska koncentreras till centrala Knivsta. 

 
Övriga 
Person 1 tackar för att kommunen ställer ut detaljplanen på nytt och tycker att det är ett bra beslut. 

 
Förvaltningens kommentar: 
Förvaltningen noterar. 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/


Samhällsbyggnadskontoret 

Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 
Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 

www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 

 

 

 
 

KOMMUNFÖRVALTNINGENS STÄLLNINGSTAGANDE 
 

Sakägare som kommunen bedömer inte fått sina synpunkter tillgodosedda efter gransknings- 
tillfälle nr 2: 

 
Sakägare 2 
Sakägare 3 

 
 
 

Förslag till fortsatt handläggning 
Samhällsutvecklingsnämnden godkänner detaljplanen under första kvartalet 2023. 
Kommunstyrelsen godkänner detaljplanen under andra kvartalet 2023. 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen under andra kvartalet 2023. 

 
 
 

 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/
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Yttrande från Knivsta kommun – Kompletterande samråd 

om en ny dubbel 400 kV luftledning, delsträcka av 

Plenninge-Odensala, Uppsalapaketet 

Knivsta kommun vill som i tidigare yttrande i samma ärende inledningsvis 

framföra att det är positivt och viktigt för Knivsta kommun att föreslagna 

investeringar i transmissionsnätet för framtida driftsäkerhet och ökad kapacitet i 

Uppsalaområdet kommer till stånd. Satsningen säkerställer elsäkerhet för Knivsta 

kommuns invånare och näringsliv samt möjliggör för samhällsutveckling. 

I kommunens tidigare yttrande påtalade kommunen att det är angeläget med 

samverkan för om möjligt hitta en alternativ sträckning för kraftledningarna i 

kommunens norra delar. Knivsta kommun välkomnar därför ytterligare alternativ. 

De alternativ som har tillkommit för ledningsdragningen öster om E4, 

utredningskorridor A och B, är fördelaktiga ur flera planeringsperspektiv och 

positiv för kommunens långsiktiga utveckling.  

Knivsta kommun kan samtidigt konstatera att naturvärden samt de 

kulturmiljövärden av nationell betydelse som finns öster om E4, norr om Halmby, 

inte får påverkas negativt av en ledningsdragning. Kommunen vidhåller även att 

den samhällsutveckling som möjliggörs av den planerade trafikplatsen, främst 

väster om E4, inte heller bör påverkas negativt. Kommunen har påbörjat arbetet 

med en ny översiktsplan där denna samhällsutveckling planeras att preciseras. Det 

är även angeläget att barriäreffekter reduceras genom att ledningsdragningen 

samförläggs i så stor utsträckning som möjligt med befintlig eller planerad 

infrastruktur. 

Kommunen vill till sist erinra om att det fortfarande är oklart kring vilka 

följdeffekter de dubbla kraftledningarna kommer att ha på övriga kraftledningar i 

området. Kommunen vill understryka vikten av att detta utreds och tas i beaktning 

i det fortsatta arbetet. Skälet är att ledningar från andra ledningsägare förekommer 

i känsliga delar av planerad ledningsdragning.  
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I övrigt kvarstår många av de synpunkter och önskemål kring fortsatt arbete som 

lyftes fram i kommunens tidigare yttrande. Kommunen noterar även att värden 

och risker har hanterats på ett mer ändamålsenligt tillvägagångssätt än tidigare. 

För Knivsta kommun 

 

Mikael Rye-Danjelsen 

Ordförande i samhällsutvecklingsnämnden 
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Inbjudan till kompletterande avgränsningssamråd vid Halmby, del av 
Plenninge-Odensala inom Uppsalapaketet 

Kompletterande samråd för en delsträcka av 
Plenninge-Odensala inom Uppsalapaketet 
Svenska kraftnät planerar ny dubbel 400 kV luftledning, mellan en uppklippspunkt 
vid Mehedeby i Tierps kommun och stationen Odensala i Sigtuna kommun. 
Åtgärderna innefattar flera projekt och kallas sammantaget Uppsalapaketet. 
Uppsalapaketet ersätter ett antal 220 kV-ledningar som idag sträcker sig genom 
området och är en del av flera större investeringar som Svenska kraftnät gör inom 
investeringspaket NordSyd.  

Inom ramen för transmissionsnätsprojekt Uppsalapaketet bjuder Svenska kraftnät 
härmed in till ett kompletterande skriftligt samråd gällande en planerad dubbel 
400 kV luftledning mellan Plenninge station i Uppsala kommun och Odensala 
station i Sigtuna kommun. Det kompletterande samrådet gäller tre nya 
utredningskorridorer kring området vid Halmby inom Uppsala och Knivsta 
kommuner, se Figur 1. 

Ta del av samrådsunderlaget 
Svenska kraftnät har tagit fram ett samrådsunderlag för det kompletterande 
samrådet där vi redogör för planerad verksamhet och förväntad miljöpåverkan. 
Samrådsunderlaget och tidigare underlag finns tillgängligt på projektets webbplats 
www.svk.se/plenninge-odensala under sidan ”Dokument och kartor”. Önskar ni ett 
utskrivet exemplar vänligen kontakta Dan Alvinge, Delprojektledare Tillstånd. 

Lämna era yttranden senast 31 januari 
Ni är välkommen att lämna in yttranden i det kompletterande samrådet märkt med 
dnr Svk 2020/3794 senast den 31 januari 2023 till registrator@svk.se alternativt 
till postadress: Svenska kraftnät, Att: Registrator dnr. Svk 2020/3794, Box 1200, 
172 24 Sundbyberg. Alla yttranden är viktiga för vårt fortsatta utredningsarbete.  

Bakgrund till det kompletterande samrådet 
Svenska kraftnät genomförde under våren 2022 ett avgränsningssamråd för hela 
Uppsalapaketet. Svenska kraftnät har efter samrådsmöten och under samrådet 
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undersökt och utvärderat ett antal alternativa ledningsdragningar för passagen vid 
Halmby och har därefter beslutat att genomföra ett kompletterande samråd för 
aktuell delsträcka inom den norra delen av de planerade 400 kV-förbindelserna 
mellan station Plenninge och station Odensala.  

Syftet med samrådet är att komplettera tidigare samrådsunderlag med tre 
ytterligare utredningskorridorer vid Halmby. Under samrådet ges myndigheter, 
berörd kommun, berörda fastighetsägare samt övriga sakägare möjlighet att yttra 
sig.  

Svenska kraftnät kommer efter avslutat samråd redogöra för inkomna yttranden 
och bemöta dessa samlat i en gemensam samrådsredogörelse. Därefter görs en 
sammanvägd bedömning av vad som inkommit under tidigare samråd och i det 
kompletterande samrådet tillsammans med hänsyn till teknisk byggbarhet, 
driftsäkerhet, markanvändning och sammantagen miljöpåverkan för att i nästa 
steg, om nödvändigt, uppdatera utbyggnadsförslaget. För mer information om 
Svenska kraftnäts samrådsprocess, se www.svk.se/samrad. 

Om Svenska kraftnät 
Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges 
transmissionsnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med 
stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el och naturgas. 
Svenska kraftnät utvecklar transmissionsnätet och elmarknaden för att möta 
samhällets behov av en säker, hållbar och ekonomisk elförsörjning. Därmed har vi 
också en viktig roll i klimatpolitiken. Läs mer om Svenska kraftnät på www.svk.se 

För ytterligare information kontakta gärna:  

Dan Alvinge, Delprojektledare Tillstånd 010-475 97 52, Dan.Alvinge@svk.se   

Karin Schrewelius, Projektledare 010-475 88 11, Karin.Schrewelius@svk.se   

Kajsa Pelttari, Mark- och ersättning 010-475 84 74, Kajsa.Pelttari@svk.se 

Annika Ingeborn, Mark- och ersättning 010-475 87 72, Annika.Ingeborn@svk.se   

Adina Pierrou, Kommunikatör 010-350 91 27, Adina.Pierrou@svk.se  

 

Med vänliga hälsningar 

Dan Alvinge  

Delprojektledare Tillstånd Uppsalapaketet, Svenska kraftnät 
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Figur 1. Översiktskarta över de nya kompletterande utredningskorridorerna vid 
Halmby. Mer detaljerade kartor finns i samrådsunderlaget som går att läsa på 
www.svk.se/plenninge-odensala   
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Sändlista   

Länsstyrelser, regioner 

och kommuner 

Länsstyrelsen Uppsala  

Uppsala kommun 

Knivsta kommun 

Region Uppsala 

 

Sektorsmyndigheter 

enligt 

hushållningsförordning

en 

Naturvårdsverket 

Riksantikvarieämbetet 

Sveriges Geologiska 

Undersökning 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

Myndigheten för 

samhällsskydd och 

beredskap 

Tillväxtverket 

Trafikverket 

Energimyndigheten 

Försvarsmakten 

Post- och telestyrelsen 

 

Övriga myndigheter 

Skogsstyrelsen 

Jordbruksverket 

Luftfartsverket 

Elsäkerhetsverket 

Arbetsmiljöverket 

Polismyndigheten 

 

 

Totalförsvarets 

forskningsinstitut 

Statens Fastighetsverk 

Jordbruksverket 

Bergsstaten 

Kammarkollegiet 

Fortifikationsverket 

Statens geotekniska institut 

Kemikalieinspektionen 

Folkhälsomyndigheten 

 

Övriga aktörer 

Skanova 

Vattenfall Eldistribution AB 

Ellevio AB 

E.On Energidisribution AB 

Swedavia AB Arlanda 

Telia 

Telenor 

Tele 2 

Uppsala vatten och avfall 

AB 

Globalconnect AB 

Upplands energi 

Mellanskog 

Södra 

Svenska kyrkan 

Roslagsvatten/Norrvatten 

 

Föreningar och övriga 

Lantbrukarens riksförbund 

Svenska 

skyttesportförbundet 

Jägarnas Riksförbund 

 

Svenska Jägareförbundet 

Riksförbundet Enskilda 

Vägar 

Naturskyddsföreningen i 

Uppsala län 

Fältbiologerna 

BirdLife Sverige 

Stockholms ornitologiska 

förening 

Upplands ornitologiska 

Förening/Upplands 

fågelskådare UOF 

Upplands botaniska 

förening 

Entomologiska föreningen i 

Uppland  

Föreningen Mossornas 

vänner 

Svenska 

Orienteringsförbundet 

Friluftsfrämjandet 

Scouterna 

Sveriges Hembygdsförbund 

Upplands 

Fornminnesförening och 

Hembygdsförbund 

Stiftelsen Upplandsmuseet 

Svensk Turistförening 

Upplands fritidsfiskare 

förening 

Upplands 

Orienteringsförbund 
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Från: Maria Cassel 
Skickat: Wednesday, December 7, 2022 9:46 PM 
Till: Knivsta Kommun 
Ämne: VB: Inbjudan till kompletterande samråd om planerad kraftledning 
Bifogade filer: Inbjudan_samrad_remissinstaner_Halmby_221202.pdf 
 
Hej! 

Jag behöver ett nytt ärende i SUN. 
 
Tack! 
 
Mvh 
 
Maria Cassel 
Planchef 
Samhällsbyggnadskontoret, Knivsta kommun  
Kontaktcenter Knivsta: 018-34 70 00  
E-post: maria.cassel@knivsta.se  
Webb: www.knivsta.se 
Besöksadress: Centralvägen 18, Knivsta  
Postadress: Knivsta kommun, 741 75 Knivsta 
 

 
 
Personuppgifter i ditt meddelande hanteras enligt EU:s dataskyddsförordning på det sätt som beskrivs i kommunens 
dataskyddsåtagande. Läs mer om dina rättigheter på https://www.knivsta.se/dataskydd 

 

Från: Alvinge, Dan <Dan.Alvinge@svk.se>  
Skickat: den 2 december 2022 09:51 
Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se> 
Kopia: Maria Cassel <Maria.Cassel@knivsta.se> 
Ämne: Inbjudan till kompletterande samråd om planerad kraftledning 
 
Hej! 
 
Svenska kraftnät bjuder härmed in till kompletterande avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken 
om ny delsträcka (i Knivsta och Uppsala kommun) i transmissionsnätsprojekt Uppsalapaketet.  
 
Ni är välkommen att lämna yttranden i det kompletterande samrådet senast den 31 januari 2023. Se 
bifogad inbjudan för detaljer och var samrådsunderlag finns att finna. 
 
Med vänlig hälsning 

DAN ALVINGE 

DELPROJEKTLEDARE TILLSTÅND 
TILLSTÅND OCH SAMRÅD 

SVENSKA KRAFTNÄT 
BOX 1200 
172 24 SUNDBYBERG 
STUREGATAN 1 

TEL 010 – 4759752 

DAN.ALVINGE@SVK.SE 

WWW.SVK.SE 
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Kompletterande samråd för en delsträcka av
Plenninge-Odensala inom Uppsalapaketet

Svenska kraftnät planerar ny dubbel 400 kV luftledning, mellan en uppklippspunkt

vid Mehedeby i Tierps kommun och stationen Odensala i Sigtuna kommun.

Åtgärderna innefattar flera projekt och kallas sammantaget Uppsalapaketet.

Uppsalapaketet ersätter ett antal 220 kV-ledningar som idag sträcker sig genom

området och är en del av flera större investeringar som Svenska kraftnät gör inom

investeringspaket NordSyd.

Inom ramen för transmissionsnätsprojekt Uppsalapaketet bjuder Svenska kraftnät

härmed in till ett kompletterande skriftligt samråd gällande en planerad dubbel

400 kV luftledning mellan Plenninge station i Uppsala kommun och Odensala

station i Sigtuna kommun. Det kompletterande samrådet gäller tre nya

utredningskorr idorer kring området vid Halmby inom Uppsala och Knivsta

kommuner, se Figur 1.

Ta del av samrådsunderlaget
Svenska kraftnät har tagit fram ett samrådsunderlag för det kompletterande

samrådet där vi redogör för planerad verksamhet och förväntad miljöpåverkan.

Samrådsunderlaget och tidigare underlag finns tillgängligt på projektets webbplats

www.svk.se/ plenninge-odensala under sidan ”Dokument och kartor”. Önskar ni ett

utskrivet exemplar vänligen kontakta Dan Alvinge, Delprojektledare Tillstånd.

Lämna era yttranden senast 31 januari
Ni är välkommen att lämna in yttranden i det kompletterande samrådet märkt med

dnr  Svk 2020 / 3794 senast den 31 januari 2023 till registrator@svk.se alternativt

till postadress: Svenska kraftnät, Att: Registrator dnr. Svk 2020 / 3794, Box 1200 ,

172 24 Sundbyberg. Alla yttranden är viktiga för vårt fortsatta utredningsarbete.

Bakgrund till det kompletterande samrådet
Svenska kraftnät genomförde under våren 2022 ett avgränsningssamråd för hela

Uppsalapaketet. Svenska kraftnät har efter samrådsmöten och under samrådet
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undersökt och utvärderat ett antal alternativa ledningsdragningar för passagen vid

Halmby och har därefter beslutat att genomföra ett kompletterande samråd för

aktuell delsträcka inom den norra delen av de planerade 400 kV-förbindelserna

mellan station Plenninge och station Odensala.

Syftet med samrådet är att komplettera tidigare samrådsunderlag med tre

ytterligare utredningskorridorer vid Halmby. Under samrådet ges myndigheter,

berörd kommun, berörda fastighetsägare samt övriga sakägare möjlighet att yttra

sig.

Svenska kraftnät kommer efter avslutat samråd redogöra för inkomna yttranden

och bemöta dessa samlat i en gemensam samrådsredogörelse. Därefter görs en

sammanvägd bedömning av vad som inkommit under tidigare samråd och i det

kompletterande samrådet tillsammans med hänsyn till teknisk byggbarhet,

driftsäkerhet, markanvändning och sammantagen miljöpåverkan för att i nästa

steg, om nödvändigt, uppdatera utbyggnadsförslaget. För mer information om

Svenska kraftnäts samrådsprocess, se www.svk.se/ samrad.

Om Svenska kraftnät
Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges

transmissionsnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med

stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el och naturgas.

Svenska kraftnät utvecklar transmissionsnätet och elmarknaden för att möta

samhällets behov av en säker, hållbar och ekonomisk elförsörjn ing. Därmed har vi

också en viktig roll i klimatpolitiken. Läs mer om Svenska kraftnät på www.svk.se

För ytterligare information kontakta gärna:

Da n Alvin ge , Delprojektledare Tillstånd 010 -475 97 52, Dan.Alvinge@svk.se

Ka r in Sch r ew eliu s , Projektledare 010 -475 88 11, Karin .Schrewelius@svk.se

Ka js a P e lt t a r i, Mark- och ersättning 010-475 84 74, Kajsa.Pelttari@svk.se

An n ika In ge b o r n , Mark- och ersättning 010 -475 87 72, Annika.Ingeborn@svk.se

Ad in a P ier r o u , Kommunikatör 010-350 91 27, Adina.Pierrou@svk.se

Med vänliga hälsningar

Da n Alvin ge

Delprojektledare Tillstånd Uppsalapaketet, Svenska kraftnät
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Figur 1. Översiktskarta över de nya kom pletterande utredningskorridorerna v id

Halm by. Mer detaljerade kartor finns i sam rådsunderlaget som går att läsa på

w w w .svk.se/ plenninge-odensala
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Samhällsutvecklingsnämnden  

Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 
 
Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige:  
 
Att i Knivsta kommuns VA-taxa:  
 

1. Brukningstaxan höjs med 8%,  
2. att ändringen i VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 april 2023 eller vid den 

senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.  
 
Sammanfattning av ärendet 
På grund av kraftigt ökade kostnader för framförallt el och räntor behöver brukningstaxan 
höjas mer än vad som tidigare beslutats. Tidigare beslut finns om en höjning med 5,0% från 
1 januari 2023.  
 
För att kompensera för dessa ökade kostnader med totalt 2,6 mnkr behöver brukningstaxan 
öka med 8,0%. Trots denna ytterligare höjning av brukningstaxan beräknas resultatet för 
Knivstavatten för 2023 bli -3,2 mnkr.  
 
Ärendet 
Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i 
VA-taxan. På grund av kraftigt ökade kostnader för framförallt el och räntor behöver 
brukningstaxan höjas mer än vad som tidigare beslutats. Tidigare beslut finns om en höjning 
med 5,0% från 1 januari 2023.  
 
Vid framtagande av ny prognos för 2023 för Knivstavatten prognostiseras elpriset öka till 
2,85 kr per kWh och de ökade räntekostnaderna beräknas ligga i linje med senaste prognos. 
För att kompensera för dessa ökade kostnader med totalt 2,6 mnkr behöver brukningstaxan 
öka med 8,0%. Trots den ytterligare höjningen av brukningstaxan beräknas resultatet för 
Knivstavatten för 2023 bli -3,2 mnkr.  
 
Utsnitt ur VA-taxan §12 Brukningsavgifter 
Förslag till förändrade avgifter utmärkta med fet stil och att nuvarande avgifter som 
inkluderar de redan beslutade 5,0% för 2023 återfinns inom parentes och är (genomstrukna).  
 
BRUKNINGSAVGIFTER 
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdesskatt. 
 
§ 12 
12.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.  
Avgift utgår per fastighet med (qn=vattenmätarens nominella flöde):  
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a) en fast avgift per år och mätare (grundavgift)  

.1 qn 2,5 m2/h i 1- och 2-bostadshus samt övriga fastigheter 
med årsförbrukning mindre eller lika med 300 m3/år 

 
    5 800 5 372 kr 

.2 2 qn 2,5 m3/h i övriga fastigheter   15 785 14 615 kr 

.3 qn 6 m3/h   43 980 40 722 kr 

.4 qn 10 m3/h   97 135 89 938 kr 

.5 qn 15 m3/h 160 540 148 646 kr 

.6 qn 40 m3/h 334 570 309 785 kr 
 
b) en avgift per m3 levererat vatten                 16,45 15:23 kr  
 
c) en fast avgift per m2 tomtyta inom varje intervall och år (dagvattenavgift)  

.1 1- och 2-bostadshus, fast schablon   671 621 kr 

.2 0- 10 000 m2 1,35 1,25 kr/m2 

.3 10 000- 50 000 m2 0,89 0,82 kr/m2r 

.4 50 000 m2 - 0,37 0,34 kr/m2 
 
d) En avgift per år och lägenhet utöver den första                1 785 1 653 kr  
 
 
Påverkan på olika typer av fastigheter, brukningstaxa 5+8% 
I nedanstående tabeller presenteras avgift 2022, beslutad taxa 2023, 5,0% höjning, samt 
föreslagen höjning med 8,0% för 2023, för en fastighet som är ansluten till dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten respektive endast dricksvatten och spillvatten.  
 
Förslaget till höjning av brukningsavgiften innebär följande höjning för småbostadshus inkl. 
moms: 
Tabell: Månadskostnad för småhus som är anslutna till vatten, spill- och eventuellt dagvatten 
FASTIGHET Taxa 2022 Beslutad 

taxa 5% 
Förslag 
ytterligare 8% 

Total ändring 
Typhus A* 657 690 745 13,39% 
Typhus A*, utan dagvatten 608 638 689 13,39% 

* Typhus A är en fastighet med tomtyta om 800 m2, en vattenförbrukning om 150 m3/år och 
en vattenmätare Qn 2,5 m3/h och används bland annat i jämförelsesyfte. 
 
För storhus, tex hyreshus och bostadsrättsfastigheter, innebär höjningen följande inkl. moms: 
Tabell: Månadskostnad för storhus som är anslutna till vatten, spill- och eventuellt dagvatten 
FASTIGHET Taxa 2022 Beslutad 

taxa 5% 
Förslag 
ytterligare 8% 

Total ändring 
Typhus B** 321 337 364 13,42% 
Typhus B**, utan dagvatten 316 332 358 13,42% 

* Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m2 tomtyta och en vattenför-
brukning om 2000 m3/år. Huset har två stycken parallellkopplade vattenmätare Qn 2,5 m3/h. 
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys utförd enligt bifogad checklista. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2023-01-16 
Bilaga 1. Tjänsteskrivelse till Knivstavatten med förslag till ny VA-taxa 2022-10-18 
Bilaga 2 Protokoll Knivstavattens styrelsemöte 2022-12-06 
 
Beslutet ska skickas till 
Knivstavatten AB  
Roslagsvatten AB  
Kommunstyrelsen 
 
Jenny Rydåker 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Alla hushåll som är VA-kunder i Knivsta kommun kommer att påverkas av taxeändringen. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Den nya VA-taxan förändras utifrån kravet att den ska spegla kostnaderna för den allmänna 
VA-anläggningen. 
 
 
 
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. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 

Roslagsvatten hemställer på uppdrag av styrelsen i Knivstavatten AB att kommunfullmäktige ska 
besluta om ny VA-taxa enligt bifogat förslag. Beslutet togs av Knivstavatten ABs styrelse den 6 
december 2022. 

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-taxan. 
VA-huvudmannen är skyldig att se över VA-taxan så att den speglar de utgifter som föreligger för att 
bygga ut underhålla den allmänna VA-anläggningen. Den extra taxehöjningen behövs på grund av 
kraftigt ökade kostnader för el och räntor. 

Med vänliga hälsningar 

 

Christian Wiklund 

VD Roslagsvatten AB och Knivstavatten AB 

 

 
 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till ny VA-taxa  

Bilaga 2. Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte 
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Reviderad budget 2023, höjning av brukningstaxa 

Förslag till beslut 

 
Knivstavatten AB´s styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

• Höja brukningstaxan för 2023 med ytterligare 8,0%, att införas 1/4-2023 eller vid den senare 
tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.  
 

Knivstavatten AB´s styrelse beslutar: 

• Företagsledningen får i uppdrag att uppdatera budget och verksamhetsplan för 2023 med ökat 
elpris, ökade räntekostnader och höjd brukningsavgift. 

 
Sammanfattning 

På grund av kraftigt ökade kostnader för framförallt el och räntor behöver brukningstaxan höjas mer än vad 
som tidigare beslutats. Tidigare beslut finns om en höjning med 5,0% från 1 januari 2023. 

 
Företagsledningen fick i uppdrag att återkomma till detta möte med ny prognos för 2023. Beräkning av 
elpriset är detsamma som senaste prognosen med 2,85 kr per kWh. Räntekostnaderna beräknas bli i linje 
med senaste prognos. 

 
För att kompensera för dessa ökade kostnader med totalt 2,6 mkr behöver brukningstaxan öka med 8,0%. 

Trots ytterligare höjning av brukningstaxan beräknas resultatet för 2023 bli -3,2 mkr. 

 
 

 2023   

KNIVAB     

Fastställd 

budget 

Ökade 

kostnader 

Ny prognos/ 

budget 
  

Brukningsavgifter 33 417 2 673 36 090  Ytterligare höjning 8,0% 

Periodiserade anläggningsavgifter 5 498  5 498   

Övriga intäkter 2 113  2 113   

Summa intäkter 41 027  43 701   

Inköp - 3 732  -3 732   

Rörelsekostnader - 17 489 -1 479 -18 968  Elpris ökar till 2,85 kr kWh 

Personalkostnader - 13 828  -13 828   

Summa rörelsekostnader -35 048  -36 527   

Res före avskrivningar 5 979  7 173   

Avskrivningar - 8 077  -8 077   

Res före fin int/kost - 2 099  -904   

Räntenetto - 1 212 -1 072 -2 284  Ökade räntekostnader 

Res efter fin int/kost -3 311  -3 188   
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Utsnitt av VA-taxan § 12 Brukningsavgifter 

Förslag till förändrade avgifter utmärkta med fet stil och att nuvarande avgifter som inkluderar de 
redan beslutade 5,0% för 2023 återfinns inom parentes och är (genomstrukna). 

 

 

BRUKNINGSAVGIFTER 
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt. 

 

§ 12 
12.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 
Avgift utgår per fastighet med (qn=vattenmätarens nominella flöde): 

a) en fast avgift per år och mätare (grundavgift) 
 

.1 qn 2,5 m2/h i 1- och 2-bostadshus samt  

övriga fastigheter med årsförbrukning 

mindre eller lika med 300 m3/år 5 800 5 372 kr 

.2 qn 2,5 m3/h i övriga fastigheter 15 785 14 615 kr 

.3 qn 6 m3/h 43 980 40 722 kr 

.4 qn 10 m3/h 97 135 89 938 kr 

.5 qn 15 m3/h 160 540 148 646 kr 

.6 qn 40 m3/h 334 570 309 785 kr 

 
 
 
 

b) en avgift per m3 levererat vatten 16,45 15:23 kr 
c) en fast avgift per m2 tomtyta inom varje intervall och år (dagvattenavgift) 

.1 1- och 2-bostadshus, fast schablon 671 621 kr 

.2 0- 10 000 m2 1,35 1,25 kr/m2 

.3 10 000- 50 000 m2 0,89 0,82 kr/m2 

.4 50 000 m2 - 0,37 0,34 kr/m2 

 

d) En avgift per år och lägenhet utöver den första 1 785 1 653 kr 
 
 
 

 

Påverkan på olika typer av fastigheter 
 
 

Brukningstaxa 5 + 8% 
I nedanstående tabeller presenteras nuvarande avgift 2022, beslutad taxa 2023, 5,0% höjning, samt 
föreslagen höjning med 8,0% för 2023, för en fastighet som är ansluten till dricksvatten, spillvatten 
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och dagvatten respektive endast dricksvatten och spillvatten. 

Förslaget till höjning av brukningsavgiften innebär följande höjning för småbostadshus inkl. moms: 
 

Tabell: Månadskostnad för småhus som är anslutna till vatten, spill- och eventuellt dagvatten 
 

 

 
FASTIGHET 

 

 
Nuvarande taxa 

 
Beslutad 
taxa 5% 

Förslag 
ytterligare 

8% 

 
Total 
ändring 

Typhus A* 657 690 745 13,39% 

Typhus A*, utan dagvatten 608 638 689 13,39% 
 

* Typhus A är en fastighet med tomtyta om 800 m2, en vattenförbrukning om 150 m3/år och en vattenmätare 
Qn 2,5 m3/h och används bland annat i jämförelsesyfte. 

 

För storhus t ex hyreshus och bostadsrättsfastigheter, innebär höjningen följande inkl. moms: 

Tabell: Månadskostnad för storhus som är anslutna till vatten, spill- och eventuellt dagvatten 
 

 

 
FASTIGHET 

 

 
Nuvarande taxa 

 
Beslutad 
taxa 5% 

Förslag 
ytterligare 

8% 

 
Total 
ändring 

Typhus B** 321 337 364 13,42% 

Typhus B**, utan dagvatten 316 332 358 13,42% 
 

** Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m2 tomtyta och en vattenförbrukning om 2000 m3/år. 
Har två stycken parallellkopplade vattenmätare Qn 2,5 m3/h. 

 
 
 
 

 
Kopia på beslutet till 

Kommunfullmäktige Knivsta kommun 
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Styrelsemötesprotokoll 
 
 
 
PROTOKOLL AVSER Styrelsemöte Knivstavatten AB 
 
SAMMANTRÄDESDATUM 2022-12-06 
 
PLATS Knivsta kommunhus/Haknäs samt digitalt 
 
TID Kl. 15:00 – 17:13 
 
ÖVRIG INFORMATION §§ 55-69 

 
 
 
 
Sekreterare _____________________________________________________ 
 Anette Lingesund 
 
 
Ordförande _____________________________________________________ 
 Göran Nilsson 
 
 
Vd _____________________________________________________ 
 Christian Wiklund 
 
 
Justerare _____________________________________________________ 
 Harriet Swanberg 
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§ 55 Öppnande av möte 

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. 

§ 56 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns.  

§ 57 Val av protokollförare 

Till protokollförare utses Anette Lingesund. 

§ 58 Val av justerare 

Tillsammans med ordföranden och vd utses Harriet Swanberg att justera dagens protokoll. 

§ 59 Föregående protokoll 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

§ 60 Personal och organisation 

Vid dagens sammanträde fanns ingen ny information att delge styrelsen. 

§ 61 Ekonomi 

Leena Askebjer informerar om; 

• Helårsprognos 2022. 

• Låneportfölj och aktuella räntor. 

• Information om soliditetsmål och införandet av investeringsfond  
och skuld brukningsavgifter.  

 
Styrelsen ger företagsledningen i uppdrag att återkomma med information kring  
Kommuninvest och gröna lån. 

§ 62 Reviderad budget 2023 och höjning av brukningstaxa 

Företagsledningen fick vid föregående styrelsemöte i uppdrag att återkomma till dagens 
möte med ny prognos för 2023.  
Leena Askebjer redovisar prognosen som beräknas bli i linje med föregående prognos avseende  
ökade kostnader för framför allt el och räntor. 
 

Knivstavatten AB´s styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta; 

• Höja brukningstaxan för 2023 med ytterligare 8,0%, att införas 1/4-2023 eller  
vid den senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.  

 

Knivstavatten AB´s styrelse beslutar; 

• Företagsledningen får i uppdrag att uppdatera budget och verksamhetsplan för  
2023 med ökat elpris, ökande räntekostnader och höjd brukningsavgift. 

• Företagsledningen får i uppdrag att till nästa möte 14 mars 2023 återkomma  
med ny prognos till styrelsen.  
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§ 63 VA-utbyggnad 

Terees von Stedingk informerar om; 

• Pågående projekt och arbeten. 

• Uppdatering av vattentjänstlagen. 

§ 64 VA-försörjning 

Christian Wiklund informerar om; 

• Ragnarök. 

• Odebiterat vatten. 

• Status reningsverk. 

• PFAS. 

§ 65 Vd informerar 

Vid dagens sammanträde fanns ingen ny information att delge styrelsen. 

§ 66 Ledamots deltagande på distans 

Christian Wiklund informerar om Roslagsvattens styrelses rekommendation om att ta  
upp frågan om ledamots deltagande på distans för beslut i respektive dotterbolag. 

Knivstavatten AB´s styrelse beslutar; 

Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  
Ledamot som önskar delta på distans bör senast fem dagar före styrelsens sammanträde 
anmäla detta till styrelsens sekreterare.  
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

§ 67 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden anmäls vid dagens styrelsemöte. 

§ 68 Styrelsemöten och Årsstämma 2023 

Christian Wiklund informerar om att företagsledningen utarbetat förslag till mötesdatum  
2023 för styrelsen att ta ställning till. Vid utarbetandet har det ekonomiska årshjulet  
beaktats. 

Knivstavatten AB´s styrelse beslutar; 

Knivstavatten AB fastställer datum för styrelsemöten 2023 till kl. 15:00 – 18:00 den;  
14 mars, 7 juni, 3 oktober samt 5 december. 
 
Årsstämma för Knivstavatten AB fastställs till den 21 juni. 

§ 69 Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
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Handläggare 
Sigrid Erwall 

Tjänsteskrivelse 
   

Diarienummer 
SUN-2023/16 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Samhällsutvecklingsnämndens datum för presidieberedningar 2023 
 
Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämndens presidium sammanträder följande datum under år 2023:  

9 januari, 14 februari, 3 april, 8 maj, 8 juni, 21 augusti, 25 september, 23 oktober och 20 
november.  

2. Ersättning utgår enligt ERS 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsutvecklingsnämnden sammanträder nio gånger under 2023. Inför varje nämnd hålls 
presidieberedning. Presidieberedningen ligger vanligtvis 14 dagar innan nämnd, med 
justering för lov och helgdagar.  
För beredning utgår arvode, men det ersätter inte förlorad arbetsförtjänst. För att kunna söka 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst behöver nämnden fatta beslut om det.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Utrymme för att täcka förlorad arbetsförtjänst ryms inom budget. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Enligt lista. 
 
Underlag för beslut 
ERS 2022 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
 
 
 
 
Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet gäller nämndordförandens rätt till ersättning.  
 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



      2023-01-09 

Workshop för verksamhetsplan 2023 SUN 
Bakgrund 
Med en ny process för mål och budget läggs ett större ansvar på nämnderna att precisera 
hur de övergripande KF-målen ska tolkas till verksamheten liksom hur uppdrag ska 
genomföras. Då behöver också nämnden ha en egen process för att ta fram mål. 

Syfte och mål 
Syftet med workshopen är att utifrån KF:s mål och budget omsätta dessa till nämndens 
verksamhet, dvs. definiera hur det ska tolkas och implementeras i verksamheten under år 
2023. Workshopen förväntas resultera i förslag till mål, ev. uppdrag samt konsekvenser av 
dessa (utifrån exempelvis tidigare policys eller andra områden). 

Underlag  
Inför workshopen förväntas deltagarna ha läst KF:s mål och budget1 samt sätta sig in i 
nämndens verksamhet; tidigare verksamhetsplan med budget2 samt organisation3. 
Presentation gällande målstyrning och målstruktur samt Inspel från förvaltningen bifogas i 
utskicket. 

Upplägg   
Workshopen processleds av förvaltningen. 

Tid Punkt/inledare Kommentar 
20 
min 
 

• Inledning, syfte och mål/ordförande 
• Kort om målstyrning och målstruktur/ 

processledare 
• Kort om nämndens ansvarsområden och 

löpande arbete/förvaltningschef 

Synliggöra 
målstyrningsprocessen och 
nämndens ansvarsområden 

20 
min 

Formulera förslag på riktade nämndmål, uppdrag 
och indikatorer för nämndens verksamhet 

Grupparbete tre grupper 
med 3+3+4 deltagare.  

15 
min 

Återkoppling och diskussion i helgrupp om 
delmål, uppdrag och ytterligare indikatorer 

Gemensamma förslag ska 
synliggöras. 

15 
min 

Synliggöra konsekvenser av eventuella 
målkonflikter och behov av ytterligare analys vid 
föreslagna delmål, uppdrag och indikatorer 

Grupparbete tre grupper 
med 3+3+4 deltagare.  

15 
min 

Återkoppling och diskussion i helgrupp om 
konsekvenser av målkonflikter och analysbehov 

Synliggöra eventuella 
konsekvenser.  

5 min Summering och nästa steg/ordförande och 
förvaltningschef 

Sammanfatta och beskriva 
fortsatt process 

                                                      
1 https://knivsta.se/edit-fileresource/4.3465f90f18529b38c693798b/18.79e6dadf18419a9f2ee203ad  
2 https://knivsta.se/download/18.2b81151517d4919beb8eed3d/1639040671738/2021-12-
13%20Samh%C3%A4llsutvecklingsn%C3%A4mnden.%20kallelse%20och%20handlingar.pdf  
3https://knivsta.se/download/18.233e07af18383b5a32a26253/1665480014656/F%C3%B6rvaltningens%20org
anisation.pdf  

https://knivsta.se/edit-fileresource/4.3465f90f18529b38c693798b/18.79e6dadf18419a9f2ee203ad
https://knivsta.se/download/18.2b81151517d4919beb8eed3d/1639040671738/2021-12-13%20Samh%C3%A4llsutvecklingsn%C3%A4mnden.%20kallelse%20och%20handlingar.pdf
https://knivsta.se/download/18.2b81151517d4919beb8eed3d/1639040671738/2021-12-13%20Samh%C3%A4llsutvecklingsn%C3%A4mnden.%20kallelse%20och%20handlingar.pdf
https://knivsta.se/download/18.233e07af18383b5a32a26253/1665480014656/F%C3%B6rvaltningens%20organisation.pdf
https://knivsta.se/download/18.233e07af18383b5a32a26253/1665480014656/F%C3%B6rvaltningens%20organisation.pdf


Grupparbetena 
Tre grupper där de politiska partierna är blandade. Gruppen utser inom sig en ordförande 
för att driva arbetet framåt och fördela ordet. En tjänsteperson deltar i varje grupp för 
dokumentation. Presidiets deltagare deltar i varsin grupp. 

Dokumentation 
Dokumentation från workshopen används av förvaltningen till underlag för förslag till 
verksamhetsplan som tas upp till beslut vid SUN:s sammanträde i mars 2023.  



Knivsta – där framtiden bor

Eftermiddagens syfte

Ge inspel och underlag till framtagande av 

Samhällsutvecklingsnämndens verksamhetsplan 

2023. 



Knivsta – där framtiden bor

Knivsta kommuns styrmodell



Knivsta – där framtiden bor

Målstyrning

• Politiken – Vad, förvaltningen - Hur

• Styra mot framtida mål, långsiktighet

• Fokusera på resultat

• Fokus på det knivstabon värdesätter

• Tydlighet i alla led – röd tråd



Knivsta – där framtiden bor

Målstruktur Kommunfullmäktige 

Mål och Budget

• KF:s Inriktningsmål – långsiktiga, politisk 

ambition och riktning, prioritering och fokus

• KF:s Uppdrag – styrsignal som konkretiserar 

inriktningsmålet, kortare tidsperiod, anger vad 

utan att detaljstyra 

• KF:s Indikatorer – del i att bidra till 

måluppfyllelse, anger riktning (öka, minska, 

bibehålla)



Knivsta – där framtiden bor

Mål 1: En sund stadsbyggnad för ett 

trivsamt, tryggt och grönt Knivsta med 

välmående näringsliv (KS, SUN, BMN)

Knivsta kommuns fortsatta utbyggnad ska fokusera på att forma goda 

boendemiljöer som tillför mänskliga och ekonomiska värden. För 

tätorterna Knivsta och Alsike innebär det en byggnation som präglas av 

småskalighet, grönska och trivsamhet. Trygghetsaspekter ska 

genomgående beaktas i alla processer och beslut. Behovet av 

bostäder ska avspegla sig både i boendeformer och styra den takt i 

vilket samhället utvecklas. Kommunens ekonomiska åtaganden över tid 

ska vägas in i all planering. Det lokala näringslivet är en viktig del i 

kommunens utveckling. 

• Småskaligt byggande med plats för både cyklar och bilar.

• Ökad trygghet och trivsamhet.

• Grönområden ska vara en naturlig del i kommande nybyggnation



Knivsta – där framtiden bor

Mål 1: En sund stadsbyggnad för ett tryggt, 

grönt och trivsamt Knivsta (KS, SUN, BMN) 

Uppdrag Tidsperiod Nämnder

Stadsutvecklingsstrategi 2035 ska arbetas om enligt 

målets intentioner.

2023-2026 SUN

Genomför utbildningar i företagares villkor för 

kommunens anställda som jobbar med 

myndighetsutövning.

2023-2026 KS, BMN, 

SUN

Genomför en översyn och vid behov revidering av 

befintliga planer och projekt.

2023-2026 KS, BMN, 

SUN



Knivsta – där framtiden bor

Mål 4: Kommunen ska säkerställa en 

långsiktig ekonomi i balans (alla nämnder)

En långsiktig ekonomi i balans innebär att intäkter och kostnader ska 

gå ihop i takt med att andelen exploateringsintäkter i driftbudgeten över 

tid fasas ut. Fokus i verksamheten ska vara god kvalitet i kommunens 

kärnverksamhet, det vill säga skola, vård och omsorg. Verksamheten 

ska drivas effektivt för att skapa ökat värde per skattekrona för 

invånarna.

• Öka värdet per skattekrona för invånarna. 

• Fokus på kommunens kärnverksamhet det vill säga skola, vård och 

omsorg. 

• Fasa ut beroendet av exploateringsintäkter över tid.



Knivsta – där framtiden bor

Mål 4: Kommunen ska säkerställa en 

långsiktig ekonomi i balans (alla nämnder)

Uppdrag Tidsperiod Nämnder

Genomför en analys av nettokostnadsavvikelser som 

ligger till grund för överväganden av åtgärder och 

kontinuerlig uppföljning.

2023-2026 Alla

Genomför en översyn och vid behov revidering av 

befintliga politiskt antagna styrdokument.

2023-2024 Alla

Ta fram en sammanhållen lokalförsörjningsplan för de 

lokaler som kommunen nyttjar i syfte att optimera 

resursutnyttjandet.

2023-2024 Alla

Arbetet med Heltid som norm fortsätter men ändras 

från ska till bör för att undvika oönskade 

inlåsningseffekter

2023 Alla



Knivsta – där framtiden bor

Riktade nämndmål och uppdrag

Verksamhetsplan
• Nämnd kan konkretisera inriktningsmålen till 

riktade nämndmål och/eller uppdrag

• Riktade mål och uppdrag utgår från 

inriktningsmålen

• Styrsignal från nämnden som förtydligar och ger 

fokus av inriktningsmålet

• Samordning mellan nämnderna optimerar 

styrningen

• Nämndens sätter indikatorer som används för 

uppföljning



Knivsta – där framtiden bor

Process för planering och 

uppföljning – den röda tråden



Knivsta – där framtiden bor

Helhetsperspektiv på styrning

• Förutom den röda tråden som utgår från 

inriktningsmålen sker styrning även 

genom:

• grunduppdrag

• andra styrdokument

• lagar och regler



Knivsta – där framtiden bor

Olika former av planer

• Verksamhetsplan – genomför styrningen från 

Mål och budget

• Internkontrollplan – säkerställer arbetet med den 

interna kontrollen/kvalitetssäkrar 

verksamheternas utförande

Planerna kan ge inspel till varandras innehåll



Knivsta – där framtiden bor

Förvaltningens inspel

Mål 1

– Tryggt, trivsamt och grönskande boendemiljö

– Samverkan och tillgänglighet

– Grunduppdrag vs riktad utveckling

– Risk från internkontrollplanen 2022/2023

Mål 4

– Intäkter

– Säkerställande av värde för varje nedlagd krona

– Civilsamhället



Knivsta – där framtiden bor

Upplägg

• Grupparbete 1 (20 min)

• Diskussion (15 min) 

• Grupparbete 2 (15 min)

• Diskussion (15 min)

• Tack för idag!



Knivsta – där framtiden bor

Gruppindelning

• Grupp A – Kvallsta

– X

– X

– X

• Grupp B – Haknäs

– X

– X

– X

• Grupp C – Noor

– X

– X

– X

– X



Knivsta – där framtiden bor

Grupparbete 1 (20 min)

• Formulera riktade nämndmål, uppdrag och 

indikatorer för nämndens verksamhet



Knivsta – där framtiden bor

Diskussion (15 min)

• Återkoppling grupp 1, 2 och 3 (2 min/grupp)

• Vilka reflektioner ger återkopplingen?



Knivsta – där framtiden bor

Grupparbete 2 (15 min)

• Formulera konsekvenser av eventuella 

målkonflikter utifrån valda nämndmål, uppdrag 

och indikatorer

• Formulera eventuella behov av ytterligare analys 

utifrån valda nämndmål, uppdrag och indikatorer



Knivsta – där framtiden bor

Diskussion (15 min)

• Återkoppling grupp 1, 2 och 3 (2 min/grupp)

• Vilka reflektioner ger återkopplingen?



Knivsta – där framtiden bor

Fortsättning framåt

• Underlag bereds av kontoret

• Ärendet bereds i presidiet

• Beslut om verksamhetsplan 2023 tas på 

nämnd 6/3



Knivsta – där framtiden bor

Tack för idag!



                                          
 

1 
 

Underlag inför workshop med SUN för verksamhetsplan 2023 

Bakgrund 
Underlaget har arbetats fram av Samhällsbyggnadskontorets ledningsgrupp samt ett par berörda 

tjänstemän för nämndens fortsatta arbete med att formulera nämndmål för verksamhetsplan 2023. I 

underlaget anges endast de mål, uppdrag och indikatorer som berör nämnden.  

Mål 1 – En sund stadsbyggnad för ett trivsamt, tryggt och grönt Knivsta med 

välmående näringsliv 
Knivsta kommuns fortsatta utbyggnad ska fokusera på att forma goda boendemiljöer som tillför 
mänskliga och ekonomiska värden. För tätorterna Knivsta och Alsike innebär det en byggnation som 
präglas av småskalighet, grönska och trivsamhet. Trygghetsaspekter ska genomgående beaktas i alla 
processer och beslut. Behovet av bostäder ska avspegla sig både i boendeformer och styra den takt i 
vilket samhället utvecklas. Kommunens ekonomiska åtaganden över tid ska vägas in i all planering. Det 
lokala näringslivet är en viktig del i kommunens utveckling.  

• Småskaligt byggande med plats för både cyklar och bilar. 
• Ökad trygghet och trivsamhet. 
• Grönområden ska vara en naturlig del i kommande nybyggnation 

 

Uppdrag 2023  Tidsperiod Nivå 

Stadsutvecklingsstrategi 2035 ska arbetas om 
enligt målets intentioner 

 
 

2023-2026 Uppdrag från 
kommunfullmäktige 

Genomför utbildningar i företagares villkor för 
kommunens anställda som jobbar med 
myndighetsutövning 

 
 

2023-2026 Uppdrag från 
kommunfullmäktige 

Genomför en översyn och vid behov revidering av 
befintliga planer och projekt 

 
 

2023-2026 Uppdrag från 
kommunfullmäktige 

 

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Önskad 
riktning 

Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra 
plats att bo och leva på, andel (%) N00667 

 
 
 

94 
K: 98 
M: 91 

 
 
 

Bibehålla 

Nöjdhet med skötseln av kommunens 
utomhusmiljöer, andel (%)  

 
 
 

77 
K: 77 
M: 78 

 
 
 

Bibehålla 

Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser (Insikt) 
NKI U07451 

 
 
 

72 
 
 

76 
 
 

Öka 
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Förvaltningens inspel 
Tryggt, trivsamt och grönskande boendemiljö 

För att säkerställa ambitioner kopplat grönskande boendemiljö behöver tydliga ställningstaganden 

göras liksom att förtydliga mer specifikt vad som avses med gröna ytor, är det exempelvis trädgårdar 

i anslutning till bostadshus, eller parker och rekreationsområden? I genomförande av byggnation får 

ofta de gröna ytorna stryka på foten för andra delar som kommer till senare i processen, exempelvis 

parkeringsplatser. Om gröna ytor är prioriterat behöver de få särskilt utrymme i planeringen, annars 

finns risken att de blir mindre än vad som avsågs inledningsvis i processen.  

Diskussionen kring allmän plats i förhållande till kvartersmark är viktig både ur perspektivet kring 

vilka värden som ska uppnås genom den grönskande boendemiljö och vem som då ska kunna ha 

tillgång till dessa fysiskt (ink ev. driftskostnadskonsekvenser), liksom att både SUN och BMN har en 

gemensam distinktion för allmän plats och kvartersmark.  

Många processer samverkar så som översiktsplansarbetet, trafikplan och grönstrukturplan varför det 

är viktigt att styra så frågor hanteras på rätt ställe. Andra styrdokuments betydelse kan också behöva 

synliggöras. Att konkretisera vad hållbar tillväxt innebär för Knivsta. Käppalaanslutningens betydelse 

för nuvarande och framtida tillväxtplanering.  

Samverkan och tillgänglighet 

Samverkan med näringslivet är en viktig del av byggandet av Knivsta där det finns utrymme för 

utveckling av hur samverkan med näringslivet kan ske och vilken roll har näringslivet i en utveckling 

mot ökad trivsamhet.  

För att säkra en tillgänglig transparent kommun där invånare bjuds in behöver det säkerställas att 

rätt (nya?) arenor och kanaler används för olika typer av dialog och samverkan. Specifikt behov för 

att säkerställa att inte bara invånare och verksamheter i tätorterna synliggörs utan även de som lever 

och verkar på våra landsbygder.  

Grunduppdrag vs riktad utveckling 

Utöver den utveckling som styrs via mål/uppdrag/uppföljning indikatorer genomförs en mycket stor 

del av verksamheten inom ramen för grunduppdraget. Balansen mellan hur stort fokus som läggs på 

utveckling genom styrning via mål/uppdrag/indikatorer och hur stort fokus som kan läggas på 

grunduppdraget behöver vara en del av diskussionen vid beslut om vilka mål som ska sättas.  

Från arbetet med den interna kontrollen 2022-2023 
Risk i intern kontrollplan 2022 SUN (som inte genomförts 2022): 

Ansvarsområde/process: Samhällsbyggnadsprocessen 

Risk: Risk att den politiska intentionen går förlorad i den komplexa samhällsbyggnadsprocessen, så 

att slutresultatet inte motsvarar politikens förväntningar. 

Kontrollmoment: Utvärdering av pågående projekt för att utvärdera om projektet ligger i linje med 

målbilden för projektet. 

 

Risken ovan har omformulerats och hanteras i internkontrollplanen 2023 genom nedanstående två 

risker 

1. Ansvarsområde/process: Exploatering 
Risk: Risk att politisk intention för samhällsbyggandet inte får praktiskt utfall, att avtalen inte 
används i deras fulla potential utifrån kvalitets- och hållbarhetsperspektiv. Risk att det saknas 
förmåga eller möjlighet att använda avtalen utifrån deras fulla potential.  
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Hantering: Hanteras genom att inkludera alla kvalitets- och hållbarhetsperspektiv i 

diskussion med exploatören och inskrivet i avtalen. Utvecklingsarbete behövs för att 

systematiskt få in samspelet. Kan synliggöras med ett gemensamt uppdrag från KS, BMN och 

SUN.  

2. Ansvarsområde/process: Bostadsförsörjning 

Risk: Risk att erforderliga bostäder ej kan erbjudas. Kunskap behövs kring invånarnas behov 

och förmåga att efterfråga olika typer av bostäder. Detta ber underlag för att säkerställa 

kravställning kring blandad bebyggelse avseende storlek och upplåtelseform.  

Hantering: Kan hanteras i verksamhetsplan genom ett gemensamt uppdrag från KS och SUN. 
Hanteras även inom ramen för bostadsförsörjningsplanen.  

 

 

Mål 4 – Kommunens ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans 
En långsiktig ekonomi i balans innebär att intäkter och kostnader ska gå ihop i takt med att 
andelen exploateringsintäkter i driftbudgeten över tid fasas ut. Fokus i verksamheten ska vara god 
kvalitet i kommunens kärnverksamhet, det vill säga skola, vård och omsorg. Verksamheten ska 
drivas effektivt för att skapa ökat värde per skattekrona för invånarna. 

 Öka värdet per skattekrona för invånarna.  

 Fokus på kommunens kärnverksamhet det vill säga skola, vård och omsorg.  

 Fasa ut beroendet av exploateringsintäkter över tid. 
 

Uppdrag 2023  Tidsperiod Nivå 

Genomför en analys av nettokostnadsavvikelser 
som ligger till grund för överväganden av åtgärder 
och kontinuerlig uppföljning. 

 
 

2023-2026 Uppdrag från 
kommunfullmäktige 

Genomför en översyn och vid behov revidering av 
befintliga politiskt antagna styrdokument 

 
 

2023-2024 Uppdrag från 
kommunfullmäktige 

Ta fram en sammanhållen lokalförsörjningsplan för 
de lokaler som kommunen nyttjar i syfte att 
optimera resursutnyttjandet 

 
 

2023-2024 Uppdrag från 
kommunfullmäktige 

Arbetet med Heltid som norm fortsätter men 
ändras från ska till bör för att undvika oönskade 
inlåsningseffekter. 

 
 

2023 Uppdrag från 
kommunfullmäktige 

 

Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Önskad 
riktning 

Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra 
plats att bo och leva på, andel (%) N00667 

 
 
 

94 
K: 98 
M: 91 

 
 
 

Bibehålla 

Nöjdhet med skötseln av kommunens 
utomhusmiljöer, andel (%)  

 
 
 

77 
K: 77 
M: 78 

 
 
 

Bibehålla 
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Indikator Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Önskad 
riktning 

Företagsklimat enligt.Öppna Jämförelser (Insikt) 
NKI U07451 

 
 
 

72 
 
 

76 
 
 

Öka 

 

Förvaltningens inspel 
Intäkter 

Vilka möjligheter till intäkter har vi/kan tillskapas och vilka affärsmöjligheter finns i verksamheten 

som vi inte redan har realiserat? Hur samverka med andra för att skapa effektivitet och eventuella 

intäkter?  

Säkerställande av värde för varje nedlagd krona 

Avtalshantering kan utvecklas ytterligare, dels initialt, dels löpande förvaltning för att säkerställa rätt 

kostnadsnivå och leveranskvalitet.  

Civilsamhället 

Hur kan civilsamhället bidra? Finns möjlighet att delar av driften genomförs av föreningar? Viktigt att 

tydliggöra så väl möjligheter som risker kopplat ansvar och effektivitet under och efter en 

driftöverenskommelse. Ett starkt föreningsliv bidrar till trygghet och trivsamhet.  

 

Framtida process/nästa steg  
Januari – dialog sker på nämndens sammanträde den 23 januari. Resultat: att synliggöra inspel från 

nämnden gällande styrning för 2023. 

Februari – förvaltningen bearbetar nämndens (och förvaltningens tidigare) inspel. Resultat: 

framtaget förslag till Verksamhetsplan 2023. 

Februari – dialog på presidiet 13 februari 

Mars– diskussion och beslut på nämnden 6 mars 
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