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Tjänsteskrivelse - uppdrag  

Detaljplan 
 

Sökande: Helena och Mats Finér, Vrå 1:35 
 Niclas Jacobson, Vrå 1:110 
 Idun Invest AB, Stefan Sparring, Vrå 1:111 - 1:112 
   
  
Ansökan avser: Detaljplan för område utmed Fornåsavägen/Källbacken i 

Alsike, Vrå 1:35 m.fl, Knivsta kommun, Uppsala län 
 
 
Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden föreslås besluta 
 
att ge kommunförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Vrå 1:35 
m.fl, i enlighet med denna tjänsteskrivelse 
 
att planen genomförs med normalt planförfarande 
 
att planavtal tecknas innan planarbetet påbörjas 
 
 
Bakgrund 
Kommunen har fått in ansökningar om planbesked för fastigheterna Vrå 1:35, 1:110, 
1:111 och 1:112. Kommunstyrelsens planutskott lämnade 2012-01-09 positivt planbe-
sked för Vrå 1:35 och 1:110. För Vrå 1:111-112 avvisades begäran 2008-11-14 med 
motiveringen att en fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter först ska upp-
rättas. För Vrå 1:35 avser ansökan tio nya tomter för bostadsbebyggelse. På fastigheten 
finns idag en bostadsbyggnad som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Tom-
terna ska enligt förslaget bebyggas med villor eller parhus, med omgivande grönytor. 
Tomterna lokaliseras så att tillgängligheten till Pingla ström inte försämras. Ägarna till 
fastigheten Vrå 1:110 önskar bilda åtta nya tomter för bostadshus. Ansökan gällande 
fastigheterna Vrå 1:111 och 1:112 gällde uppförande av nio enbostadshus. Negativa för-
handsbesked för bygglov har lämnats för Vrå 1:51, 1:114 och 1:119 av samma skäl som 
anges ovan. 
 
Fastigheterna ligger i den norra delen av Alsike utmed Fornåsavägen och Källbacken. 
Området beskrivs i den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätorter som 
område för ny bebyggelse, främst bostäder och förtätning av befintlig bebyggelsemiljö. 
Vid planläggning av de äldre delarna av Alsike bör större detaljplaner som fångar in och 
prövar förfrågningar om smärre förtätningar utanför de i denna plan utsedda förtätnings-
områdena göras. Vidare anger planen att landskapets karaktärsdrag i de äldre delarna 
inte ska förändras lika radikalt som där nyexploatering sker. För att godtas ska förtätning 
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anslutas till kommunalt Va. Vidare anges att 85-100 bostäder i form av villor, radhus och 
parhus kan byggas inom området. 
 
De sökande föreslår själv att berörda fastigheter planläggs och hanteras i en detaljplan, 
vilket överensstämmer med kommunens syn.  
 
Vägarna i området är i allmänhet smala och exploateringsgraden kommer att påverkas 
av hur väg- och VA-frågorna löses. Ansvaret för detta ligger på exploatören. Ledningar 
för kommunalt Va finns inom området. Många fastigheter har enskilda Va-anläggningar 
medan andra är anslutna till det kommunala nätet. Det är dock oklart om kapaciteten i 
ledningssystemet klarar en utbyggnad i området. Utredningsarbeten beträffande väg- 
och Va-frågorna inom Alsike gamla stationssamhälle har påbörjats på initiativ av kom-
munen. Fjärrvärme finns i nya Alsike. 
 
Kollektivtrafik finns i närheten, både mot Uppsala och mot Knivsta. Skola och förskola 
finns i nya Alsike. 
 
Kommunförvaltningens synpunkter 
Förvaltningens samlade bedömning är att kommunen bör inleda planläggning av berörda 
fastigheter då planen överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Knivsta 
och Alsike tätorter. En gemensam plan för området utmed Fornåsavägen/ Källbacken i 
norra delen av Alsike bör göras. 
 
Vägarna i området är i allmänhet smala och exploateringsgraden kommer att påverkas 
av hur väg- och VA-frågorna löses. Ansvaret för detta ligger på exploatören. 
 
Ny bebyggelse kan utgöra grund för kommersiell service i området. Det kan också öka 
underlaget för resenärer vid en framtida station i Alsike. 
 
Kommunalekonomiska konsekvenser 
Planen bedöms inte innebära några direkta kostnader för kommunen. Utbyggnad eller 
förbättringar av VA-nätet bekostas av Va-kollektivet. Exploatering på de egna fastighet-
erna samt förbättringar av vägar bekostas av berörda exploatörer. 
 
Resurser och tidplan för detaljplanearbetet 
Planen upprättas av Plan- och bygglov och bedöms kunna antas av kommunfullmäktige i 
början av 2015.  
 
 
 
Kommunförvaltningen 
 
 
 
Björn Sjölund   Jonas Olsson 
Stadsarkitekt   Planarkitekt 
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