KALLELSE
2020-03-16

Sammanträde med bygg- och miljönämnden
Tid:

Onsdag 2020-03-25, kl.13.00

Plats:

Sal Kvallsta, plan 3, Knivsta kommunhus, Centralvägen 18, Knivsta.

Handlingar finns att läsa på Knivsta kommuns hemsida.
Förhinder:
Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta
meddelande till eva.paulsrud@knivsta.se.

Dagordning
1. Upprop
2. Justering
Förslag: ordföranden och justerare senast tisdag 31 mars 2020.
3. Godkännande av dagordning

Bygglov
Beslutsärenden
4. Gredelby 2:1, bygglov
BMK 2019-075
Förslag till beslut: bevilja
5. Marma 6:3, bygglov
BMK 2020-044
Förslag till beslut: bevilja
6.
, byggsanktionsavgift
BMK 2020-009
Förslag till beslut: byggsanktionsavgift
7. Vrå 1:197, bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus samt ett bullerplank
BMK 2019-388
Förslag till beslut: bevilja

Information

8.

Information om kommande större och pågående projekt

Miljö
Beslutsärenden
9. Gredelby 1:3, Ansökan om dispens från områdesskydd
MI.2020.119
Förslag till beslut: Bevilja dispens.

Information
10. Information om miljöenhetens ansvar gällande Coronaviruset.

Övrigt
Beslutsärenden
11. Ekonomisk uppföljning per februari 2020
12. Ersättning planeringsdagar

Information

13. Information om bygg- och miljönämndens ekonomiska förutsättningar

14. Information om månadens innovation gällande förenkling, effektivisering,
digitalisering eller ändamålsenlighet av verksamheten inom bygg- och
miljökontoret
BMN-2020/5
15. Information om Knivsta servicerapport

Anmälningsärenden
16. Anmälan delegationsbeslut

Handläggare:
Robert Fåhraeus

Datum

Diarienummer

2020-03-03

BMK 2019-000075

Rev. 2020-03-16

Bygg- och miljönämnden

Tjänsteskrivelse bygglov
Fastighetsbeteckning:
Adress:
Sökande:

GREDELBY 2:1

Ansökan avser:

Bygglov för nybyggnad av idrottsplats samt tidsbegränsat bygglov för container till och med 2029-1231.

Knivsta kommun
741 75 Knivsta

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden föreslås besluta
att bygglov beviljas för nybyggnad av idrottsplats med stöd av 9 kap. 30§ Plan- och bygglagen (PBL)
att tidsbegränsat bygglov beviljas för container till och med 2029-12-31 .
med stöd av 9 kap. 33§ Plan- och bygglagen (PBL)
att kontrollansvarig krävs med stöd av 10 kap. 9§ PBL.
att avgift tas ut fastställd taxa, med stöd av 12 kap. 8§ PBL.
Sammanfattning

Bygglovsansökan för ny idrottsplats med fotbollsplan på fastigheten Gredelby 2:1.
Anläggningen bedöms planenlig men ligger på mark som innehåller fornminnen. Anläggningen ligger inom ett område där detaljplanearbete pågår. Placeringen av en mindre containerbyggnad bedöms inte följa detaljplanen med anses godtagbar med tanke på att åtgärden är
tidsbegränsad i väntan på en ny detaljplan.
Motiv

Bygg- och miljökontoret finner att föreslagen anläggning är förenlig med gällande detaljplan.
Bygg- och miljökontoret
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

samt att anläggningen är lämpligt utformad med hänsyn till omgivningen.
Anläggningen ligger inom ett område med fornminnen, vilka är skyddade enligt kulturmiljölagen. Länsstyrelsen har därför yttrat sig om åtgärden och bedömer att den kan utföras men att
tillstånd från länsstyrelsen krävs för varje ingrepp som görs i fornlämningsområdet.
Till idrottsplatsens hörande belysningsmaster bedöms kunna utföras utan olägenheter för
grannar.
Knivsta kommuns samhällsutvecklingsnämnd planlägger aktivt området för att utreda möjligheterna till utökade ytor för idrott och rekreation. Planenheten bedömer inte att sökt åtgärd
försvårar eller förhindrar pågående planläggning.
Föreslagen byggnation av container kan accepteras med hänsyn till att det endast är tidsbegränsat lov. Containern ska hysa teknisk apparatur för uppvärmning av fotbollsplanen. Om
det skulle visa sig att den kommande detaljplanen inte medger en byggnad på platsen bedöms
containern lätt att flytta och marken återställas.

Fastställda handlingar

3st ritningar:
1st schakt och fyllnadsplan ............
1st Markplaneringsritning ..............
1st Marksektionsritning ..................

2019-06-24
2019-06-24
2019-06-24

Avgift

Bygglov m.m.
42 315 kronor
Avgiften beräknas på anläggningar och anordningar i taxan.
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
I avgift ingår tekniskt samråd, startbesked, slutsamråd och slutbesked. Ett arbetsplatsbesök
ingår, om det inte är obehövligt.
Beskrivning

Ansökan avser en ny idrottsplats som utgörs av en fotbollsplan med omgivande ytor. En ny
parkeringsplats anläggs söder om fotbollsplanen och en ny avfart inrättas i korsningen
Kölängsvägen/Tuvstarrsvägen. En mindre container 3x3x3 meter i direkt anslutning till fotbollsplanen kommer att hysa apparatur för uppvärmning av planen. Fotbollsplanen kommer
att kunna belysas kvällstid med 6st 18 meter höga belysningsmaster. Parkeringsplatsen förses
med 7 meter höga belysningsstolpar.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig har byggherren
anmält:
Ola Vidner
Timotejvägen 8
75593 Uppsala
Den kontrollansvarige är certifierad, SC0918-16.
Planbestämmelser

Gällande detaljplan är ”Stadsplan för Kölängen, PL 206” från 1976.
Bygg- och miljökontoret
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

Yttranden

Länsstyrelsen har haft möjlighet att lämna synpunkter på ansökan, eftersom det finns fornlämningar på flera ställen i och runt anläggningen.
Eftersom containern innebär en avvikelse från detaljplanen bedöms att grannar ska höras i
ärendet. Med tanke på fastighetens storlek och anläggningens typ har ärendet utsänts till berörda grannar med hjälp av annonsering i Uppsala nya tidning. Inga synpunkter har inkommit.
Upplysningar

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare.
Observera att sedan 1 juli 2018 får åtgärden inte påbörjas förrän fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts i Post- och inrikes Tidningar enligt 9 kap. 42 a § PBL. Detta gäller även om
startbesked har meddelats.
Observera att de åtgärder som innebär ingrepp i eller i omedelbar anslutning till fornminne
kräver separat tillstånd från länsstyrelsen.
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked (enligt 10
kap. 3 § PBL). Bygg- och miljönämndens beslut om startbeskedet upphör att gälla den dag då
beslut om lov upphör att gälla.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Handläggande byggnadsinspektör kommer kontakta er
för tidsbokning.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.
Observera att om byggnation påbörjas innan ni fått startbesked eller om byggnaden tas i bruk
innan bygg- och miljönämnden har gett slutbesked/interimistiskt slutbesked kommer
byggsanktionsavgift att tas ut. Storleken på byggsanktionsavgiften varierar beroende av vilken åtgärd som har gjorts. För mer information se plan- och bygglagen 11 kap. Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder samt i plan- och byggförordningen 9 kap. Byggsanktionsavgifter, www.riksdagen.se
Lovet upphör att gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. (enligt 9 kap. 43 § PBL).
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Uppsala län
men skickas till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta. Se bilaga. Innan lovet vunnit laga kraft
sker påbörjade åtgärder på egen risk.
Jessica Fogelberg
Bygg- och Miljöchef
Knivsta kommun
Bilagor

Bilaga 1 - Fastställda handlingar
Bilaga 2 - Hur man överklagar
Bygg- och miljökontoret
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

Bilaga 3 - Yttrande från länsstyrelsen med synpunkter
Bilaga 4 - Eventuella yttranden från grannar med synpunkter
Kungörelse

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do
Beslutet delges med besvärshänvisning och mottagningsbevis

Eventuell sakägare som inte tillgodosetts i beslutet
Underrättelse om beslutet per brev

Berörda sakägare underrättas via annons i Uppsala nya tidning.
Kopia till övriga
Länsstyrelsen
Kontrollansvarig
Akten

Bygg- och miljökontoret
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

BILAGA TILL BESLUT.
BESVÄRSHÄNVISNING

Hur man överklagar bygg- och miljönämndens beslut
Om du inte är nöjd med bygg- och miljönämndens beslut kan du överklaga skriftligt till Länsstyrelsen i Uppsala län.
Var skickas eller lämnas överklagandet?

Skrivelsen skickas eller lämnas till bygg- och miljönämnden.
Postadress:

Bygg- och miljönämnden
741 75 KNIVSTA
Centralvägen 18

Besöksadress:
Tid för överklagande

Nämnden måste ha fått din överklagan inom tre veckor från den dag du tagit del av beslutet.
Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till
Länsstyrelsen, om inte bygg- och miljönämnden ändrar beslutet på det sätt du har begärt.
Hur man utformar sitt överklagande

Ange vilket beslut du överklagar genom att hänvisa till ärendets diarienummer och fastighetsbeteckning. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.
Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.
Underteckna överklagandet

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer dagtid. Om du
anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Om något är oklart kan du vända dig till bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun på
telefonnummer 018 – 34 70 00.

Bygg- och miljökontoret
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
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Sammanslagna kartor som utförts av byggenheten
(sökandes situationsplan och inkommen fornlämningskarta)

4 fornlämningsområden bedöms komma att påverkas av bygglovet.

1(2)

Meddelande
Datum
2019-12-19

Kulturmiljöenheten
Ann Luthander
010-223 34 04

Diarienummer
431-478-19

Knivsta kommun
att: Sara Andersson
sara.andersson@knivsta.se

Resultat från arkeologisk utredning inför
detaljplaneläggning inom fastigheten Kölängen 2:3 i Knivsta,
Knivsta socken, Knivsta kommun
En arkeologisk utredning utfördes under sommaren 2019 inom område för
detaljplan inom fastigheten Kölängen 2:3 i Knivsta, Knivsta socken och
kommun.
Utredningens resultat
Det aktuella området är rikt på fornlämningar från främst äldre järnålder. Ett
antal gravar (både i form av gravfält, ensamliggande stensättning och sådana i
grupp, några stensträngar varav en var något osäker och slutligen en uppgift
om förmodad grav i åkermarken, var tidigare kända inom planområdet. De två
sistnämnda lämningarna befanns vid utredningen utgöra fornlämningar (grav
respektive stensträng). Vid utredningen framkom därutöver sju
boplatsområden, en stensträng och ett stensträngssystem.
Den samlade fornlämningsbilden redovisas i bifogade sammanfattning från
undersökaren, med tabell och karta.
De fornlämningar som kommer att ligga kvar, behöver ett tillräckligt stort
fornlämningsområde, så att det även framgent ska gå att uppleva och förstå
varför de har anlagts på just den platsen. Ett rimligt avstånd är 50 meter kring
fornlämningarna. Det är viktigt att fornlämningarnas inbördes samband kan
skönjas även efter genomförd byggnation. Då exploateringens karaktär
(fotbollsplaner) är någorlunda öppen, vilket möjliggör att landskapet troligen
alltjämt kan förnimmas, kan i vissa fall ett mindre fornlämningsområde godtas
efter samråd med länsstyrelsen. Eventuell kompensationsåtgärd kan då bli att
vidta åtgärder för tillgängliggörande av fornlämningen.
Vid en eventuell ansökan om tillstånd till ingrepp i
fornlämning/fornlämningsområden, kommer länsstyrelsen troligen att begära
att en arkeologisk förundersökning genomförs. Med ledning av resultatet från
förundersökningen, kommer länsstyrelsen att ta ställning till om även en
arkeologisk undersökning krävs, vilken i så fall blir ett villkor för tillståndet.

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010
E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala
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Meddelande
Datum
2019-12-19

Diarienummer
431-478-19

Länsstyrelsen ser positivt på åtgärder för att tillgängliggöra fornlämningar, t.ex.
genom skyltning eller andra insatser.
Länsstyrelsen har efter förfrågan från kommunen meddelat att vi kommer att
medge tillstånd till ingrepp i fornlämning/fornlämningsområde enligt översänd
ritning, inom området för den befintliga detaljplanen från 1976.
Fornlämningarnas lagskydd
Alla fornlämningar åtnjuter ett starkt lagskydd enligt kulturmiljölagen. Det är
förbjudet att utan tillstånd rubba, gräva ut, ta bort, täcka över eller på annat sätt
skada en fornlämning. Till varje fornlämning hör ett område som ska vara
tillräckligt stort med hänsyn till lämningens art och betydelse. Området kallas
fornlämningsområde, och det har samma skydd som fornlämningen. Tillstånd
krävs för alla markingrepp inom fornlämningsområdet. Länsstyrelsen avgör
fornlämningsområdets omfattning i varje enskilt fall.
Arkeologiska undersökningar ska enligt 2 kap 14 § kulturmiljölagen bekostas
av den som vill genomföra arbetsföretaget.

Ann Luthander

Bilaga
1) Meddelande från undersökaren med utredningens resultat inklusive tabell
och karta.

POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010
E-POST uppsala@lansstyrelsen.se WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala

Från: Luthander Ann <Ann.Luthander@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 5 februari 2020 10:28
Till: Marie Sandström <Marie.Sandstrom@knivsta.se>
Kopia: Edenmo Roger <Roger.Edenmo@lansstyrelsen.se>
Ämne: Sv: Bygglov fotbollsplaner, Gredelby 2:1, BMK 2019-075
Hej Marie,
Ritningarna ser ut att överensstämma med de som insänts tidigare. Av bygglovet måste det framgå
att fornlämningar finns inom området, vilka beteckningar det har, och att det krävs tillstånd enligt
kulturmiljölagen innan marken får tas i anspråk. Fornlämningarnas läge ska markeras på en karta som
ingår i bygglovet.
Den som vill bygga ska inlämna en ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning L2019:2674 och
L2019:2673. Ansökan ska ske i god tid innan markarbetet ska påbörjas. Blankett för ansökan bifogas.
Länsstyrelsen kommer i beredningen av ansökan att ställa krav på genomförande av en arkeologisk
förundersökning. Utifrån resultatet tar vi sedan ställning till om det även ska genomföras en
arkeologisk undersökning, där fornlämningen undersöks mer utförligt. Beslut om tillstånd kommer i
så fall att villkoras med genomförandet av en sådan arkeologisk undersökning.
Med vänlig hälsning
Ann Luthander
Länsstyrelsen Uppsala län
Ann Luthander
Antikvarie | Arkeologi och fornlämningsfrågor
Telefon: 010-22 33 404
E-post: ann.luthander@lansstyrelsen.se
Postadress: 751 86 Uppsala
Besöksadress: Bäverns gränd 17
Webb: www.lansstyrelsen.se/uppsala
Facebook: www.facebook.com/Lansstyrelsen.Uppsala.lan
Twitter: www.twitter.com/uppsalalst
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Lst dnr: 431-478-2019
SAU projektnr: 1230
2019-06-19

Sammanfattning av undersökningsresultaten

Kölängen, Knivsta kommun, utredning etapp 1 och 2, fornlämning
L1942:223 m fl
Ann Lindkvist
En arkeologisk utredning etapp 1 och 2 har utförts i den nordöstra utkanten av Knivsta samhälle i
Knivsta kommun. Anledningen är att Knivsta kommun planerar att upprätta en detaljplan inför
anläggandet av fotbollsplaner och friluftsområde. En del av det ursprungliga undersökningsområdet,
ett område med kolonilotter i nordväst, har ej ingått i utredningen. Ytan ska, enligt uppgift från
kommunens planhandläggare Sara Andersson, även fortsättningsvis användas som koloniområde
(uppgift enligt mail samt telefon). Utredningen utfördes dels 10 maj, dels under perioden 3-11 juni
2019.
Utredningsarbetet har utgjorts av fältinventering samt sökschaktning med grävmaskin. Flera av de
nya lämningarna krävde en relativt stor insats för att åstadkomma avgränsningar av deras
utbredningar varför den schaktade ytan blev större än planerat. Schaktytan kom att omfatta 2 700
m2 vilket motsvarar 2,6 % av det planerade schaktområdet. Undersökningsområdet är 200 600 m2.
Vid utredningen har nio nya fornlämningar framkommit. Redan före utredningen fanns dock 10
kända fornlämningar inom undersökningsområdet (se tabell och figur nedan). En av dessa,
L1943:6737, har fått förändrad lämningstyp och fornlämningsstatus och ytterligare en, L1943:9622,
har fått ändrad fornlämningsstatus. Samtliga lämningar, även de i den öppna marken, har kunnat ges
preliminära avgränsningar. I flera fall är de nya objekten belägna i anslutning till skogsmark med
sedan tidigare kända gravar och stensträngar. Det går inte att utesluta att ytterligare
boplatslämningar ligger även i anslutning till dessa. Boplatslämningarna är inte särskilt välbevarade
men ytterligare anläggningar, och för den delen även t e x huskonstruktioner, kan finnas inom de
angivna ytorna. Fynd (en bit obränt ben samt en bit slagg) påträffades endast inom L2019:2675 och
dessa tillvaratogs ej.
Fornlämningen L1943:6737 är av en särskild karaktär och är svår att bedöma utifrån det underlag
som nu finns. Det kan ev. röra sig om ett delvis bortodlat gravfält. I en redogörelse i ett gammalt brev
(finns i ATA) beskrivs att det på platsen ska finnas en ”smal” ”skeppsformad” stenkonstruktion samt
även annan förekomst av sten i marken. Vid 1951 års inventering fanns en del synliga stenar i marken
men nu saknades sådana helt. Däremot påträffades stenpackningar vid sökschaktningen men dessa
kan inte direkt, utifrån sin form, tolkas som skadade gravar. Ytterligare undersökning skulle behövas
för att kunna fastställa fornlämningens typ med säkerhet. Det är dock uppenbart att det rör sig om
anlagda stenkonstruktioner som till sin karaktär förefaller att vara från förhistorisk tid.
SAU
Thunbergsvägen 5B
752 38 Uppsala
018-10 79 30
www.sau.se
post@sau.se
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Bilaga 1. Tabell med samtliga fornlämningar inom undersökningsområdet
Fornlämning
L1940:6246
L1942:147
L1942:223
L1943:6736
L1943:6737

Tillkomst
Tidigare känd
Tidigare känd
Tidigare känd
Tidigare känd
Tidigare känd,
reviderad

Lämningstyp
Stensättning
Stensättning
Hägnadssystem
Hög
Grav övrig (tidigare
Fornlämningsliknande
lämning)

L1943:9187
L1943:9188
L1943:9189
L1943:9622

Tidigare känd
Tidigare känd
Tidigare känd
Tidigare känd,
reviderad

Stensättning
Stensättning
Stensättning
Hägnad

L1943:9759

Tidigare känd

Gravfält

Lämningsstatus
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
(tidigare Ingen
antikvarisk
bedömning)
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
(tidigare Möjlig
fornlämning)
Fornlämning

L2019:2673
L2019:2674

Ny
Ny

Härd
Boplatsområde

Fornlämning
Fornlämning

L2019:2675
L2019:2676

Ny
Ny

Booplats
Boplatsområde

Fornlämning
Fornlämning

L2019:2677
L2019:2678

Ny
Ny

Boplatsområde
Boplatsområde

Fornlämning
Fornlämning

L2019:2679
L2019:2682
L2019:2684

Ny
Ny
Ny

Boplatsområde
Hägnad
Hägnadssystem

Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning

Ingående objekt
Stensättning
Stensättning
Stensträngar, 2 st
Hög
Stenkonstruktion, 4 st,
lager med sten, 1 st
Stensättning
Stensättning
Stensättning
Stensträng
Stensättningar, runda,
15 st, stensättning,
kvadratisk, 1 st, resta
stenar, 2 st
Härd
Härd, 4 st, kulturlager
1 st
Kulturlager, 1 st
Härd, 3 st, stolphål 1
st, kulturlager 1 st
Härd, 2 st
Härd 1 st, stolphål, 7
st, kulturlager 1 st
Kulturlager 3 st
Stensträng, 1 st
Stensträng 2 st

Bilaga 2. Karta över resultaten från den arkeologiska
utredningen.

Ansökan om bygglov för idrottsplats samt tidsbegränsat bygglov för
uppställning av container t.o.m. 2029-12-31

Gredelby 2:1
BMK 2019-075

Knivsta – där framtiden bor

Huvudsakliga frågeställningar
-Planenlighet
-Pågående planläggning
-Fornminnen
-Tillgänglighet, parkering, ljusanläggning

Del av gällande detaljplan

Sammanfattning
Förvaltningens förslag till beslut är:
Att bevilja bygglov för anläggningen.
Att bevilja tidsbegränsat bygglov för uppställning av
containern.

Sammanfattning
-Lämplig utformning
-Följer i övrigt förhandsbesked
Förvaltningens förslag till beslut är
att bevilja bygglov.

Byggsanktionsavgift
Fastighetsbeteckning

Särsta 3:481

Bilaga nummer

2

Byggnadsnämndens diarienummer

BMK 2020-9

Ärendebeskrivning
Ärende

Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?

Lov eller anmälningspliktiga åtgärder som rör
andra byggnadsverk, anläggningar, skyltar och
ljusanordningar samt markåtgärder

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

Markåtgärd

Vilken typ av anläggning berör
åtgärden?

Schaktning eller fyllning inom en tomt

Plan och byggförordning (2011:338) 9 kap. 17 § 1
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan och bygglagen (2010:900) påbörja en
sådan markåtgärd som kräver lov enligt 9 kap. 11, 12 eller 13 § plan och bygglagen innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
1. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av sanktionsarean för
schaktning eller fyllning inom en tomt.

Beräkning
Area

69

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)

47 300 kr (2020)

Beräkningsgrundande formel

(0,025*pbb)+(0,001*pbb*area)

Beräkning

(0,025*47300)+(0,001*47300*69)

Beräknad sanktionsavgift

4 446 kr
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DOKUMENT ID: 20200127-30006
SIDAN: 1 (1)

knivsta@knivsta.se

Yttrande bygglovsremiss, Vrå 1:197, BMK 2019-000388
Roslagsvatten ledningsrätt för VA-ledningar i Kallkällevägen är belägen inom vägområdet och
sträcker sig fram till fastighetsgräns för Vrå 1:197 på båda sidor av vägen. Så länge det föreslagna
planket håller sig inom fastighetsgränserna har Roslagsvatten därför inget att erinra mot
byggnationen.
Roslagsvatten konstaterar vidare att fastighetens förbindelsepunkt är utbyggd mot fastighetens
östra del. Om fastigheten önskar en ny förbindelsepunkt mot väster där den nya byggnaden
planeras skickas en VA-anmälan in till Roslagsvatten. Den nya förbindelsepunkten debiteras enligt
gällande VA-taxa.

Med vänliga hälsningar
Terees von Stedingk
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Magnus Malmström

2020-02-06

knivsta@knivsta.se

Diarienummer
MI.2020.40

Kontaktcenter: 018-347000
Knivsta kommun
Bygglovsenheten
Centralvägen 18
741 75 Knivsta

SKRIVELSE

Granskningsutlåtande angående nybyggnation av ett
enbostadshus och plank på Vrå 1:197 i Knivsta kommun.
Byggenhetens diarienr: BMK 2019-000388
Sökande:

Utlåtande
Miljöenheten gör följande bedömning i ärendet om nybyggnation för ett enbostadshus och plank
på fastigheten Vrå 1:197 i Knivsta kommun.

Bedömning
Miljöenheten har fått ovanstående ärende för granskning enligt miljöbalken. Utlåtandet utgår
från i dag kända fakta om fastigheten och omständigheter i övrigt.
Miljöenheten gör bedömningen att boende i planerat enbostadshus kan påverkas starkt negativt
av trafiken från den befintliga järnvägen. Intill det befintliga dubbelspåret är det planerat att
byggas ett nytt dubbelspår. Detta medför att framtida boende kommer att ha en starkt trafikerad
järnväg endast 30 meter från sina sovrum och cirka 15 meter från planerad uteplats.
Dricksvatten
Fastigheten ligger enligt SGU:s grundvattenkarta i område med tämligen god vattentillgång
(mediankapacitet om 600-2000 liter/h).
Miljöenheten har inga övriga uppgifter om grundvattnets kvalitet.
Enskilt avlopp
I området gäller normal skyddsnivå för miljö- och hälsoskydd, enligt Naturvårdsverkets
riktlinjer. Enligt jordartskartan består marken i området närmast planerat bostadshus av glacial
lera vilket troligen innebär att det är svårt att infiltrera avloppsvatten.
Bygg- och miljökontoret
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. 212000-3013
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MI.2020.40

I östra delen av fastigheten finns mark som enligt SGUs jordartskarta består av sandig morän.
Denna delen ligger dock i betydligt högre terräng och bedöms därför inte vara lämplig för
utsläpp av avloppsvatten om det finns dricksvattentäkter i närområdet.
I samband med inspektionen kunde det inte konstateras några diken eller åkerdränering, för
avledning från reningsverk eller markbädd.
Miljöenheten bedömer att det, p.g.a. förhållandena i området, inte är helt lätt att anordna ett
enskilt avlopp. Den sökande får därför anlita en kunnig konsultfirma som kan utreda frågan och
föreslå en fungerande lösning.
Ansökan om enskilt avlopp ska skickas till Bygg- och miljönämnden.
Markområde/Biotoper
Den tänkta platsen för uppförande av huset består gräsbeväxt tomtmark och mindre
grusbeläggning. Denna östra delen av fastigheten är omgiven av träd (mindre gles blandskog),
buskar och stenblock i en kraftig sluttande terräng.
För uppförande av hus samt infartsväg och parkering bedöms inte något skyddsvärt, som
biotoper, fågelskydd eller berghällar påverkas negativt i någon större omfattning.
Sökande har tänkt bygga bullerplank mot järnvägen samt mot båda grannfastigheterna söder och
norr om Vrå 1:197. Bullerplanken bedöms förändra omgivning påtagligt för både boende och
allmänheten.
Järnvägstrafik/Tågbuller
Ostkustbanan går alldeles intill rubricerad fastighet och buller från järnvägstrafiken är påtagligt.
Miljöenheten gör bedömningen att boende i planerat enbostadshus kan påverkas starkt negativt
av trafiken från den befintliga järnvägen. Intill det befintliga dubbelspåret är det planerat att
byggas ett nytt dubbelspår. Detta medför att framtida boende kommer att ha en starkt trafikerad
järnväg endast 30 meter från sina sovrum och cirka 15 meter från planerad uteplats.
Garage
Om garage ska uppföras bör dessa inte förses med avloppsbrunn. Om detta ändå görs ska
oljeavskiljare installeras. Anmälan om oljeavskiljare ska göras till Bygg- och miljönämnden.
Blankett finns på Knivsta kommuns hemsida.
Övrigt
Miljöenhetens utlåtande utgår från den inkomna ansökan, med tillhörande kartredovisning i form
av situationsplan och övriga ritningar i bygglovshandlingarna, avseende uppförande av ett
enbostadshus på rubricerad fastighet, samt idag kända fakta om fastigheten och omständigheter i
övrigt. Inspektion utfördes av undertecknad den 30 januari 2020.
För Miljöenheten
Magnus Malmström
Miljöinspektör

Från: Elin Hedstrom <Elin.Hedstrom@knivsta.se>
Skickat: den 25 oktober 2019 11:34
Till: Marie Sandström <Marie.Sandstrom@knivsta.se>
Ämne: VB: Vrå 1:197 inom kommande plan?
Hej Marie,
Det pågår ett arbete med att ta fram en förstudie för hela Alsike gamla stationssamhälle. Med avsikt
att hela detta område i framtiden ska detaljplaneras. Dock finns ännu ingen tidsplan för när ett
sådant arbete skulle påbörjas och som det ser ut nu så ligger denna fastighet inom den sista etappen.
Jag ser Inte att den föreslagna bebyggelse skulle försvåra framtida planläggning.
Dock vill jag lägga in en brasklapp för närheten till järnvägen med tanke på buller och framtida
utbyggnad men det antar jag att ni redan har med i beräkningarna 
Trevlig helg sen när det blir dags för det!
/Elin
Från: Marie Sandström <Marie.Sandstrom@knivsta.se>
Skickat: den 25 oktober 2019 10:33
Till: GB Plan <GB.Plan@knivsta.se>
Ämne: Vrå 1:197 inom kommande plan?
Hej!
Byggenheten har fått in ett bygglov för ett enbostadshus på Vrå 1:197, på den del som ligger väster
om gatan. Idag ligger fastigheten utanför detaljplanerat område, men eftersom fastigheten ligger
nära Alsike antar vi att fastigheten relativt snart kommer att detaljplaneläggas? Finns det några
konkreta planer för planläggning i detta område? Hur snart kan en detaljplan antas i detta område?
Om vi skulle bevilja ett bygglov för ett enbostadshus här, skulle det väsentligt förstöra något i
kommande detaljplan?
Bifogar ej komplett karta, föreslagna huset är svart.
Med vänlig hälsning
Marie Sandström
Bygglovshandläggare
Bygg- och miljökontoret, Knivsta kommun
Telefon: 018-34 70 00
e-post: marie.sandstrom@knivsta.se
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Från: planochbygg.solna@vattenfall.com <planochbygg.solna@vattenfall.com>
Skickat: den 27 januari 2020 07:38
Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se>
Ämne: Vattenfall Eldistribution ABs yttrande - Knivsta kommun bygglov Vrå 1:197 (BMK 2019-388)
Hej!
Vattenfall Eldistribution AB, nedan Vattenfall Eldistribution, återkommer med svar på rubricerat
ärende ”Knivsta kommun bygglov Vrå 1:197 (BMK 2019-388)”.
Vattenfall Eldistribution har elnätanläggningar inom närområde för planerad ny byggnad och plank
bestående av 0,4 kV luftledning, blå heldragen linje i karta nedan. Elnätanläggningarnas läge i kartan
är ungefärligt.

Vattenfall Eldistribution har ingen elnätanläggning inom område för planerad ny byggnad eller plank
och har därmed inget att erinra i rubricerat ärende.
Vattenfall Eldistribution vill informera om följande:





Eventuell flytt/förändringar av befintliga elnätanläggningar utförs av Vattenfall
Eldistribution, men bekostas av exploatören.
Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs via
https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller på telefon: 020–82 10 00.
Befintliga elnätanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av
plangenomförandet.
Någon anläggning, tex byggnad, får inte uppföras invid elnätanläggning tillhörande
Vattenfall Eldistribution så att gällande säkerhetsavstånd inte innehålls.

Vänliga hälsningar
Rino Hulth
Tel 070 379 84 84
---------------------------------På uppdrag av
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Tillstånd & rättigheter
Vattenfall Eldistribution AB
rino.hulth@vattenfall.com

Från: linda.a.pettersson@trafikverket.se <linda.a.pettersson@trafikverket.se>
Skickat: den 2 mars 2020 10:35
Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se>
Ämne: Yttrande- Bygglov för enbostadshus samt plank, på Vrå 1:197, Knivsta kommun

Knivsta kommuns dnr: BMK 2019-000388
Trafikverkets dnr: TRV 2019/117762

Bygglov för enbostadshus samt plank, på Vrå 1:197, Knivsta kommun, Uppsala län

Knivsta kommun har fått in en ansökan angående bygglov för nytt enbostadshus samt plank på
fastigheten Vrå 1:197. Trafikverket har i tidigare samråd lämnat synpunkter på husets samt plankets
placering. Då placeringen av huset förändrats har Trafikverket beretts tillfälle att lämna ytterligare
synpunkter i ärendet.
Trafikverket anser att generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från
järnvägen, (räknat från spårmitt på närmaste spår). Ett sådant avstånd ger utrymme för
räddningsinsatser om det skulle ske en olycka, och det möjliggör en viss utveckling av
järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte är störningskänslig och där människor endast tillfälligt
vistas, till exempel parkering, garage, och förråd, kan dock finnas inom 30 från spårmitt.
Utifrån ovan resonemang har Trafikverket inget att erinra i ärendet under förutsättning att dem delar
av huset som befinner sig närmre än 30 meter mätt från närmsta spårmitt enbart nyttjas som
förråd/garage.
Med vänlig hälsning
Linda Pettersson
Samhällsplanerare
Planering, Region Öst

Linda.a.pettersson@trafikverket.se
Direkt: 010-123 04 30

Trafikverket
Box 1140
631 80 Eskilstuna
Besöksadress: Tullgatan 8
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se
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Från: stefan söderström
Skickat: den 13 februari 2020 21:40
Till: Sofia Johansson <Sofia.Johansson@knivsta.se>
Ämne: Remiss bygglov BKM 2019-388

Hej, vi önskar att göra ett tillägg till våra remiss svar gällande vrå 1:197

Vi önskar att bygglov för fastigheten vrå 1:197 godkänns, detta trotts att ingen av de önskade
ändringarna i tidigare remissvar görs. Däremot så önskar vi att dessa ändringar genomförs i det fall
de kan utföras utan att det utgör en extra kostnad för de som söker bygglov på fastigheten vrå
1:197. Vi önskar även att dessa ändringar endast ändras om det kan göras utan att det påverkar
tiden för när bygglovsbeslutet ska tas.

Dnr BMK 2019-000388 – Ankom 2020-02-13

Dnr BMK 2019-000388 – Ankom 2020-01-30

Från:
Skickat: den 7 februari 2020 10:18
Till: Sofia Johansson <Sofia.Johansson@knivsta.se>
Ämne: SV: Remissvar i ärende BMK 2019-388 på Fastighet Vrå 1:197

Buller är sedan tidigare känt, men bullernivån ligger enligt beräkningar en bra bit under riktvärden.
Gällande vatten och avlopp så kommer kommunalt vatten och avlopp att användas, därmed är
omständigheter kring enskilt avlopp inte aktuellt.
Fastiheten ligger relativt långt in på en privat väg på en återvändsgata, och de få grannar som finns
ser possetivt på byggnationen och den karaktär det medför.
Med vänlig hälsning

Från: Sofia Johansson <Sofia.Johansson@knivsta.se>
Skickat: den 7 februari 2020 08:21:48
Ämne: Remissvar i ärende BMK 2019-388 på Fastighet Vrå 1:197

Hej
För er kännedom har det inkommit remissvar i ert ärende BMK 2019-388, se bifogad fil. Om ni vill kan
ni bemöta dessa synpunkter i detta mail.
Ha en fortsatt bra dag.
Med Vänliga Hälsningar
Sofia Johansson
Bygglovsadministratör
Bygg & miljökontoret,
Kommunkontoret, Knivsta kommun
Telefon växel: 018-34 70 00
E-post: Sofia.Johansson@knivsta.se
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Trafikbullerutredning
Vrå 1:197, Knivsta
Beräkning av trafikbullernivåer och fasadisolering

AKUSTIKER

RAPPORT

BESTÄLLARE

Sfeab Bygg AB
Shouan Wiklund
Ingenjör Akustik
070 71 66 581
info@Sfeab.se
www.sfeab.se

Datum: 2020-01-16
Rapport-ID: Bu-J 17
Antal sidor: 8
Skapad av: SW
Granskning: SC

Simon Wiklund Lyons
Morby Moralund 206
755 98 Uppsala
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1 Inledning
Sfeab har på uppdrag av
utfört beräkning av trafikbullernivåer utomhus för
en ny enplansvilla, fastigheten Vrå 1:197, Knivsta. Fastigheten belastas av buller från
järnvägen som passerar intill tomtgränsen. Situationsplan och husets position visas i Figur
1.

Figur 1. Vänster bild visar tomtgränsens placering (inringat med streckad vit linje), kartbild från Hitta.se. Höger
bild är del av situationsplan som visar fastigheten Vrå 1:197, erhållen från beställare 2020-01-14.
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2 Bedömningsunderlag
Utlåtandet i denna rapport baseras på följande underlag:
•
•

Ritningar för enplansvilla, erhållna från beställare 2020-01-14.
Uppgift från beställare att bullerskärm intill järnväg ska vara 2,5meter
hög. Detta har under bullerberäkningen justerats till 2,7meter.
Nyinkommna ritningar från kund 2020-01-15 med justerat bullerplank.

2.1 Beräkningsmetod

Beräkningarna har utförts enligt Nordiska beräkningsmodellerna för vägoch spårtrafikbuller i beräkningsprogrammet noise3d samt Catia V6

2.2 Trafikflöden

Följande trafikuppgifter har erhållits från Trafikverket. Bandel 430 vid
fastigheten på sträckan Ekeby-Knivsta, trafikuppgifter från
Trafikverket, baserade på mätår 2019 och uppräknade enligt prognos 2040.

3 Riktvärden
3.1 Trafikbuller
Riktvärdenutomhus
Berörd fastighet ligger utanför planlagt område. Därav ska riktvärden enligt SFS
2015:216 gälla för projektet. Förordningen gäller för planer som påbörjats efter den 2
januari 2015. Förordningen innehåller följande riktvärden:
Vid fasad utanför minst
hälften av boningsrummen

Vid uteplats (kan vara
gemensam)

Dygnsekvivalent ljudnivå

55 dBA

50 dBA

Maximal ljudnivå

70 dBA (kl 22-06)

70 dBA (kl 06-22)

Samtliga värden avser frifältsvärden. Enligt Boverket får maximal ljudnivå nattetid överskridas
högst 5 ggr/natt och maximal ljudnivå på uteplats får överskridas högst 5 ggr/timme.
Tabell 3. Riktvärden som inte bör överskridas vid byggnation av bostäder (SFS 2015:216)

Ljudkrav inomhus enligt BBR
Fasadisoleringen ska dimensioneras så att ljudnivå inomhus ej överstiger BBR-kraven för
ljudnivå från yttre bullerkällor enligt nedan:
•
•

Högst 30 dBA dygnsekvivalent ljudnivå i sovrum och vardagsrum.
Högst 35 dBA dygnsekvivalent ljudnivå i kök och WC/Badrum.

•

Högst 45 dBA maximal ljudnivå nattetid (kl. 22.00 – 06.00) i sovrum och
vardagsrum. Värdet får överskridas högst 5 ggr/natt.
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3.2 Vibrationer och stomljud
Enligt svensk standard SS 4604861 gäller följande riktvärden för bedömning av komfort i
byggnader:
•
•

Komfortvibrationer
Kännbara vibrationer i byggnad ska vara lägre än 14,4 mm/ s2.
Stomljud
Högsta ljudnivå från stomljud får vara högst 30 dBA (tidsvägning slow).

4 Beräkningsresultat
4.1 Ekvivalent ljudnivå år 2040
Beräknade ekvivalenta ljudnivåer redovisas vid fasad samt som ljudutbredning 1,5 meter
ovan mark, i Figur 3 respektive Figur 4.

Figur 3. Ekvivalent ljudnivå, prognos för år 2040, vid fasad. Redovisade värden avser frifältsvärden med reflexer
från omgivande byggnader men ej från den egna byggnaden. Bullerskärmar markerade med rött.
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Figur 4. Ljudutbredning 1,5 meter över mark. Värden inklusive reflektioner från alla byggnader. Raster 0,5 m x
0,5 m.

4.2 Maximal ljudnivå
Maximala ljudnivåer redovisas nattetid vid fasad samt dagtid som ljudutbredning över mark.
De högsta maximala ljudnivåerna orsakas av snabbtåg. I beräkningarna förutsätts att färre
än fem snabbtåg passerar nattetid mellan kl. 22:00-06:00. Vid beräkning av maximal ljudnivå
dagtid förutsätts att färre än fem godståg och snabbtåg passerar per timme. Riktvärdet
dagtid på högst 70 dBA gäller på uteplats och får överskridas högst 5 ggr/timme.
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Figur 5. Maximal ljudnivå nattetid (från godståg) vid fasad. Redovisade värden avser frifältsvärden med reflexer
från omgivande byggnader men ej från den egna byggnaden. Bullerskärmar markerade med rött.

Figur 6. Maximal ljudnivå dagtid som överskrids högst 5 ggr/timme. Ljudutbredning 1,5 meter ovan mark. Värden
inklusive reflektioner från byggnader. Raster 0,5 m x 0,5 m.
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5 Utlåtande
5.1 Ljudnivå vid fasad
Beräkningarna visar att riktvärden enligt SFS 2015:216 kan innehållas för bostaden med nu
gällande planlösning. Hälften av rummen får tillgång till fasad där ekvivalent ljudnivå är
högst 55 dBA och maximal ljudnivå nattetid är högst 70 dBA.

5.2 Ljudnivå på uteplats
Beräkningarna visar att en skyddad uteplats kan förläggas, där ekvivalent och maximal
ljudnivå ej överstiger 50 dBA respektive 70 dBA. Observera att ljudutbredningskartorna visar
värden inklusive reflektioner. Dessa värden är några decibel högre än frifältsvärden, framför
allt nära en byggnad. Riktvärdena avser frifältsvärden.

5.3 Fasadisolering
Beräkning av fasadisolering har utförts utifrån beräknade ekvivalenta och maximala
ljudnivåer vid fasad. Beräkningarna baseras på att fasadväggar har ett reduktionstal på R´w +
Ctr > 35 dB. krav på fönster och fönsterdörrar i enligt med BBR (se avsnitt 3) ska kunna
uppfyllas inomhus, avseende ljud utifrån. Om planlösning eller fönsterstorlekar ändras krävs
en uppdatering av beräkningen.

5.4 Vibrationer och stomljud
Byggnaden ligger nära järnväg dock visar nuvarande utredning att Ingen ytterligare
utredning behöver utföras för att undersöka risk för störning.
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Ansökan om dispens: Gredelby hagar och Trunsta träsk
Sökande
(Stockholms universitet)
Postadress
Institutionen för Ekologi, Miljö och Botanik
106 91 Stockholm

Organisationsnummer
2020100-3062
Telefon/Mail

Fastighetsägare
Knivsta kommun
Adress
Centralvägen 18
741 75 Knivsta

Fastighetsbetäckning
Gredelby 1:3
Kommun
Knivsta

Planerad verksamhet
Åtgärden är en del i ett forskningsprojekt med arbetstiteln: Managing constructed and natural
wetlands for arthropod biodiversity.
Verksamheten som åsyftas är insamling av insekter och spindlar i naturreservatet. Insamlingen
kommer att ske under vår och sommar 2020-2023, och består av aktiv insamling med insektssug, samt
med passiv insamling med malaise-, och fallfällor. Varje insamlingstillfälle kommer att vara i totalt
ungefär en timme, och insektsfällorna kommer att vara ute under 72 timmar.

Metoder för utförande
Metoderna för insamlingen går ut på att på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt samla in de
spindlar och insekter som är fokusgrupperna för detta projekt. Insamlingsmetoderna kommer att vara
av tre olika typer: insektssugning, malaisefällor och fallfällor. Dessa insamlingar kommer också att
sammanfalla med insamling av vegetationsdata vid varje insamlingsplats för att kunna jämföra hur
vegetationen påverkar artsammansättningen.
Insamlingarna kommer bestå i ett längre besök om ca en timme då insamling med insektssug kommer
att göras, samt att sätta ut insektsfällor; och ett kortare besök 72 timmar senare för att hämta in
fällorna igen. Dessa tillfällen kommer att infalla under början av maj och i slutet av augusti under de
fyra år som insamlingarna kommer att ske. För år 2020 innebär det ungefär vecka 19 och vecka 32. De
exakta datumen för insamlingarna är svårt att precisera då det är avhängt på väderförhållanden vid
tidpunkten för insamlingen; det behöver vara uppehållsväder och relativt vindstilla. Insamlingar de
efterkommande åren (2021–2023) kommer att sammanfalla med insamlingstidpunkten 2020 så gott
det går att råda över.

Insektssugning
Insektssugen består av en lövsug som används för att dammsuga upp spindlar och mindre skalbaggar
i undervegetationen. Varje insamlingspunkt vid våtmarken kommer innebära sugning om ca en minut,
och vid varje lokal kommer tre till sex insamlingspunkter att väljas ut; således tre till sex minuter
insugning vid varje insamlingsbesök.

Malaisefälla
Denna passiva insamlingsmetod kommer att sammanfalla med insamlingen med hjälp av fallfällor (se
under), och kommer att placeras ut vid våtmarkens vattenbryn vid insamlingsbesöket. En till två fällor
kommer att ställas ut vid varje insamlingslokal, och dessa står ute under 72 timmar. Fällan liknar ett
mindre tält (se bild) och fångar huvudsakligen flygande insekter.

Fallfälla
Denna är också en passiv insamlingsmetod som kommer att samköras med malaisefällorna med
insamlingsperioder om 72 timmar. Tre till sex av dessa fällor kommer att placeras ut omkring
våtmarken och kommer att samla in i huvudsak jordlöpare och spindlar. Fällan består av en liten burk
(ca 10 cm i diameter) som grävs ned till sin kant i marken och fångar där i huvudsak leddjur som rör
sig mycket fångas (se bild).

Insamlingspunkter
Omkring våtmarken kommer olika insamlingspunker att väljas beroende på utsträckningen på
översvämningszonen och om det förekommer bete vid våtmarken. Företrädelsevis kommer
insamlingen att ske inom översvämningszonen, och om det förekommer både betad och obetad
vegetation omkring dammen så kan flera insamlingspunkter användas (alltså två malaisefällor, sex
fallfällor, och sex suginsamlingspunkter). Om det bara förekommer antingen betad eller obetad
vegetation så kommer ett förre antal insamlingspunkter att användas (alltså en malaisefälla, tre
fallfällor, och tre suginsamlingspunkter). Det potentiella insamlingsområdet kommer att markeras på
detaljkartan för lokalen med ett orangefärgat fält som synes på exempelbilden nedan.

Tidsplan
Projektet kommer att fortlöpa mellan åren 2020 och 2023, med återkommande insamlingar under
samma perioder alla fyra åren; nämligen början av maj och slutet av augusti.

Konsekvensanalys
Den påverkan som kommer att tillfogas är i form av störning, och av insamling av en liten del insekter
och spindlar i den södra våtmarksdelen av reservatet.
Störningen kommer dels bestå av oljud från insektssugen om 3-6 intervaller av en minut sugning
vardera. Dels kommer den i form av 1-2 malaisefällor, som ser ut ungefär som ett litet tält, som
kommer att stå ute i 3 dygn.
Insamlingen av insekter och spindlar är syftet med arbetet, och påverkar därför miljön. Dock är
insamlingen så marginell i jämförelse med den totala mängden leddjur som förekommer, att påverkan
torde vara försumbar.
Insamlingar kommer att göras vid två tillfällen, vår och sommar, under åren 2020-2023.

Särskilda skäl
Arbetet utförs för att undersöka de positiva effekterna av att skapa våtmarker för att gynna
biodiversiteten i landskapet. Undersökningen är en del av ett större forskningsprojekt som avser att
undersöka naturliga och anlagda våtmarker, inriktat på hur leddjurens mångfald påverkas av
hävdande av våtmarker. Således kommer insamlingen att bidra med allmänkunskap för hur våtmarker
bäst ska nyttjas för att mångfalden däri skall maximeras, samt förståelse för hur mycket nytta en
våtmark kan ha med tanke på den totala biodiversiteten i landskapet.

Kompensationsåtgärder
De kompensationsåtgärder som kan utföras är inrapportering av fynd från lokalen efter det att det
insamlade materialet analyserats. Det innebär att denna information görs tillgänglig för allmänheten
och för länsstyrelsen.
Studien bidrar också till förståelse för hur leddjurssamhället i våtmarken kan gagnas av medveten
hävd, med tanke på dess biodiversitet och funktion.

Försiktighetsmått
Försiktighet kommer vidtas genom att minimera tiden då insektsdammsugaren används, eftersom det
redskapet är det som är potentiellt mest störande för fågellivet vid lokalen då det för visst oväsen.
Det innebär också att mängden tid som spenderas inom det skyddade området minimeras och därmed
störningsgraden för fågellivet, och fritidsverksamheten.

Detalj-, och översiktskartor
Dessa kartor kommer som bilagor till ansökan för att inte minska för mycket på upplösningen.
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Remissvar
Datum 2020-03-12
Diarienummer MI.2020.119

Yttrande gällande dispens från reservatsföreskrifter.
Park- och naturenheten på Knivsta kommun mottog en remiss gällande dispens från områdesskydd
från Knivsta kommuns bygg- och miljökontor 2020-03-02.
Sökande vill samla in insekter för planerad forskning om våtmarksrestaureringens betydelse för
insektslivet. Park- och naturenheten anser att detta ligger i linje med reservatets syfte och ser ingen
anledning att neka sökande dispens. Sökande bör informera kommunen inför insamlingstillfällena, så
att information också kan delges till eventuella andra aktörer inom reservatet.
Pak- och naturenheten önskar att sökande rapporterar alla artfynd i Artportalen. Utöver detta bör
sökanden visa hänsyn för andra besökande i reservatet och de betesdjur som kan finnas i området
när insamlingen sker.
Park- och naturenheten tar också gärna del av forskningsresultaten underhand som
forskningsprojektet fortgår.

Vänligen
Carin von Köhler
Natur- och vattenvårdare
Park- och naturenheten
Knivsta kommun

Frå
Skickat: den 13 mars 2020 15:36
Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se>
Ämne: RE: Kommunicering [MI.2020.119]
Hej Gabriel,
Tack så mycket för ett snabbt hanterande, det uppskattar jag mycket.
Jag tycker att det ser mycket bra ut, och tackar för att ni ser positivt på detta.
Det enda jag skulle vilja komplettera med är att min handledare eventuellt kommer att
vara med vid insamlingarna, och hans namn är Peter Hambäck. Jag hade inte med det
i min ansökan insåg vi i efterhand, och det kan vara bra om han står med också så att
det inte blir några missförstånd.
I övrigt har jag inga andra kompletteringar.
Vänliga hälsningar och trevlig helg

-----Original Message----From: Knivsta kommun, Bygg- och miljökontoret <knivsta@knivsta.se>
Sent: Friday, 13 March 2020 14:11
To: David Åhlén <david.ahlen@su.se>
Subject: Kommunicering [MI.2020.119]

Här kommer förslaget till beslut i ditt ärende gällande ansökan om dispens och
Gredelby 1:3 i Knivsta kommun. Som jag skrev i ett tidigare mail till dig ser vi gärna
att du svarar senast kl 10 måndag 16/3 eftersom det är deadline till bygg- och
miljönämnden. Det är lite kort svarstid men eftersom du vill komma igång i maj vill
vi helst ta upp ärendet nu i mars så att beslutet kan vara klart till början av april.
Vänliga hälsningar
Gabriel Winter
Miljöenheten
Bygg- och miljökontoret
Knivsta kommun
Telefon, kontaktcenter:018-34 70 00
knivsta@knivsta.se
www.knivsta.se
Ärende hos kommunen: MI.2020.119
Mottagare: Stockholms Universitet,

