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INLEDNING
Handlingar
Till förslaget hör:
 Planbeskrivning för ändring (denna handling)
 Plankarta med bestämmelser
Övriga handlingar:
 Fastighetsförteckning, Vesterlins 2020-10-16
 Undersökning om MKB, 2020-08-25
 Planbeskrivning 2014-12-18

Planprocessen
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen 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. Synpunkter under planprocessen sammanställs och kommenteras i ett
granskningsutlåtande.
Under planprocessen för en ändring i detaljplan görs ingen fullständig lämplighetsprövning enligt 2
kapitlet i Plan- och bygglagen utan prövningen omfattar bara den eller de planbestämmelser som läggs
till, justeras eller tas bort.
Startskede

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Läshänvisningar
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, hur
bebyggelsen ska regleras med mera. Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning.
Planbeskrivningens syfte är att beskriva områdets förutsättningar och de förändringar som planen
innebär. Planbeskrivningen ska vara ett stöd för att kunna tolka plankartan, plan- och bygglagen (PBL)
4 kap 30-31 §.
Ändring av detaljplan innebär att gällande detaljplan (Särsta park- och fritidsområde Akt 0330-P15/4)
fortsätter att gälla, men att ändringar görs i planens bestämmelser. Tillägget ska alltså läsas parallellt
med gällande detaljplan.

Bakgrund
Detaljplan för Särsta park- och fritidsområde vann laga kraft 2015-07-24. Detaljplanen möjliggör för
15 000kvm byggnadsarea(BYA) för kultur och fritidsändamål. Anläggande av odlingslotter och
parkmark.
Centrum för Idrott- och kultur invigdes i december 2019 med en Bruttoarea(BTA) om 15000kvm.
Delar av byggnaden, som idag består av öppna kontorslandskap, har varit svår att hitta hyresgäster till
som överensstämmer med planbestämmelsen kultur och fritid.
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Figur 1 Sektion över mittendelen. Det är de tre översta våningarna inom det markerade området som varit svårt att få
uthyrt.

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked för ändringen 2020-08-24. Planen har varit ute på
samråd mellan 16 november och 7 december 2020 och granskning mellan 16 december 2020 och 20
januari 2021.
Översiktsplan
Kommunen bedömer att planförslaget är förenligt med översiktsplan 2017 och Länsstyrelsens
granskningsyttrande. Kommunen bedömer vidare att förslaget inte är av stor vikt eller har principiell
betydelse och inte heller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Detaljplanen handläggs med
ett standardförfarande.
Ändringen i detaljplanen
Planändringen består av att planbestämmelser läggs till i plankartan och ändringen beskrivs i en
planbeskrivning (med genomförandebeskrivning) för ändringen som ska läsas tillsammans med den
ursprungliga planbeskrivningen. När ändringen av detaljplanen vinner laga kraft, ersätter den ändrade
plankartan den ursprungliga och blir juridiskt bindande.

Syfte och huvuddrag
Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra planen mer flexibel och möjliggöra kompletterande
verksamheter. Konsekvenserna blir att det till viss del tillåts annan verksamhet än fritidsändamål.
Exploateringsgraden i detaljplanen blir den samma och ändringen innebär ingen förändring gällande
byggnationen i området.
Syftet med planändringen är vidare att korrigera en användningsgräns mellan kvartersmark och gata så
att det överensstämmer med färdigbyggd befintlig gata.
Planändringen grundar sig i önskemål från fastighetsägaren samt diskussion mellan densamma och
kommunen, om behovet av att kunna upplåta lokaler för kompletterande verksamheter och korrigera
efter färdigställandet av ny gata.

Miljöbalken 6 kapitel
Undersökning
Enligt PBL 4:34 ska bestämmelserna i Miljöbalken 6:11–6:18 och 6:22 tillämpas om genomförande av
en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 EG). Vid en
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av planen göras under vars process en
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. För att kommunen ska kunna ta ställning till om en detaljplan
medför en betydande miljöpåverkan eller inte, görs en underökning utifrån förordningen (2017:966)
om miljöbedömningar.

3
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

Ställningstagande
En undersökning, daterad 2020-08-25, har gjorts för ändringen av denna detaljplan. Kommunens
slutsats efter undersökningen är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan
betydande miljöpåverkan att någon miljöbedömning med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. Kommunen har
samrått om undersökningen med Länsstyrelsen, som i sitt yttrande
2020-09-29 delar kommunens uppfattning.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Plandata
Geografiskt läge
Planområdet ligger direkt söder om järnvägsperrongen. Ca 500
meter från kommunhuset och järnvägsstationen.
Figur 2 Översiktskarta

Areal
Planområdet är ca 6,3 ha.
Markägoförhållanden
Planområdet består av två fastigheter; Särsta 3:1 som ägs av
Knivsta kommun och Särsta 3:397 som ägs av
Kommunfastigheter.

Planändring
Tillägg av planbestämmelse
Bestämmelsen C- Centrumverksamheter har lagts till på
plankartan. Den har även kopplats till en bestämmelse om
exploateringsgrad.
Exploateringsgraden innebär att inom en viss del av befintlig
byggnad, 10% (vilket motsvarar 1500 kvm BTA), får
användas till centrumverksamheter. I övrigt gäller huvudanvändningen kultur- och fritidsändamål att gälla.
Den totala byggrätten om 15 000 kvm BYA fördelas mellan
de två ytorna med bestämmelsen e1. Den totala byggrätten
förändras därmed inte av planändringen.

Figur 3. Planområdet.

Placeringen av användningsgränsen mellan kvartersmark och gata i sydväst korrigeras genom att den
flyttas ca 2,5 – 3,7m åt öster så att området för huvudgata blir större. Detta för att plankartan ska
överensstämma med den färdigbyggda befintliga gatan.
Konsekvenser
Då gällande detaljplan möjliggör för besöksintensiva verksamheter bedöms tillägget av bestämmelsen
C inte innebära någon större omgivningspåverkan. Parkeringsplatser kan i största mån samutnyttjas då
verksamheter har olika tider för besökstäthet. Skulle flera parkeringsplatser än de som redan finns
anlagda behövas, finns utrymme inom planområdet.
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Plankarta
Nya planbestämmelser som läggs till i plankartan är följande:
Planbestämmelser
C

Centrum, är en generell bestämmelse som
möjliggöra verksamheter så som handel, service,
vårdcentral, samlingslokaler och andra
verksamheter som ligger central eller på annat
sätt ska vara lätta att nå. PBL 4 kap. 5§ 1st. 3p.

e2

Byggnadens användning. 10 % av bruttoarean
inom användningsområdet får användas till
Centrum. PBL 4 kap. 11§ 1st. 2p
Figur 4 Områden som påverkas av ändringarna.

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.

Organisation och tidplan
Planarbetet för ändring av detaljplan Särsta park- och fritidsområde bedrivs med standardförfarande
och med målsättningen att planen ska antas av Samhällsutvecklingsnämnden under 2021.
Samråd – november 2020
Granskning – december-januari 2020/2021
Antagande – mars 2021
Laga kraft – mars-april 2021

Ekonomi och avtal
Ändring av detaljplan har bekostats via plankostnadsavtal. Det innebär att ingen planavgift tas ut i
samband med bygglov.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Planändringens genomförandetid är 5 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). PBL 4 kap. 21 §.

MEDVERKANDE I PROJEKTET
Förslaget har tagits fram av kommunförvaltningen.
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KOMMUNFÖRVALTNINGEN
Samhällsbyggnadskontoret

Moa Odin
Planchef

Elin Hedström
Planhandläggare
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