
KALLELSE 1 (3) 
2021-11-01 

Sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden 
OBS! Tid: Måndag den 8 november 2021, kl 13:00  (14:00, se nedan) 
Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus är bokad. Distansnärvaro är möjlig, se separat 
information i mejl.  
Ordförande: Jakob Risberg (MP) 
Sekreterare: Eva Paulsrud  
Måldialog – planering inför verksamhetsplanen 
Kl 13-14 kommer samhällsutvecklingsnämnden tillsammans med förvaltningen att ha en 
dialog inför verksamhetsplanen 2022. Sammanträdet kommer därför att börja kl 14:00. 
Förhinder 
Ledamot som inte kan tjänstgöra vid sammanträdet kan mejla till eva.paulsrud@knivsta.se 
och meddela detta. 
Förtäring 
För den som närvarar i sal Kvallsta kommer kaffe att finnas. 

Föredragningslista 

Dnr 

1. Upprop

2. Justering
(förslag 15 november 2021)

3. Godkännande av dagordning

4. Anmälan av delegationsbeslut
a) BAB delegationslista oktober 2021
b) Lista Public 360 delegationsbeslut
 2021-08-27—2021-10-31 

mailto:eva.paulsrud@knivsta.se


Samhällsutvecklingsnämnden 2 (3) Kallelse/
föredragningslista 
2021-11-01

5. Informationsärenden

a) Information om Myrberget

b) Information om Alsike Nord Etapp 2 A

c) Information om Lötängen och processen
vidare

d) Information om detaljplan för Södra Ar Etapp1 

Beslutsärenden 

6. Avslut av detaljplan, Målsta 2:38
(Elin Hedström)
Ärendet innefattar myndighetsutövning och är därför
inte öppet för allmänheten.

SUN-2021/428 

7. Rättelse i plankarta för detaljplan Alsike Nord etapp
2
(Elin Hedström)

SUN-2021/437 

8. Ny taxa för planenhetens verksamhet
(Elin Hedström)
REVIDERADE HANDLINGAR KOMMER SENARE

SUN-2021/381 

9. Reviderad avfallstaxa 2022-01-01
(Tomas Colm)

SUN-2021/438 

10. Motion 2020:04 från Pontus Lamberg (KD), Björn-
Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund (KD), Per
Lindström (KD) och Gunnar Parnell (-) – Ökad
tillgänglighet Knivsta kretsloppspark
(Tomas Colm)

SUN-2020/89 

11. Ansökan om LOVA-bidrag för framtagande av
skyfallskartering och konsekvensanalys

SUN-2021/424 



Samhällsutvecklingsnämnden 3 (3) Kallelse/
föredragningslista 
2021-11-01 

(Emelie Fragari) 

12. Inriktning gällande eventuell stängning av
plankorsning söder om Knivsta station
(Alexander Jonsson)

SUN-2021/445 

13. Ekonomisk uppföljning per oktober
(Edvin Johansson)
HANDLINGAR KOMMER SENARE
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Handläggare 
Elin Hedström 
Planhandläggare 

Tjänsteskrivelse 
2021-10-26 

Diarienummer 
SUN-2021/428 

   

 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Avbryta planläggning av detaljplan Målsta 2:38 

 
Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunstyrelsen 

1. Avbryta planarbetet för detaljplan Målsta 2:38 

 
Sammanfattning av ärendet 
Målsta 2:38 ligger i Jansberg ca 4,5 km från rondellen i Husby-Långhundra, nära 
kommungränsen i öster. Pågående planarbete som startade år 2011, har legat vilande sedan 
samrådet för detaljplanen år 2015.  

Bedömningen är att planarbetet behöver avbrytas och startas om när det är aktuellt att bygga 
ut kommunalt vatten och avlopp till området. Motiven är bland annat att planområdet behöver 
utvidgas samt att en eventuell utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till området ligger 
längre fram i tiden.  
  

Ärendet 
Målsta 2:38 ligger i Jansberg ca 4,5 km från rondellen i Husby-Långhundra, nära 
kommungränsen i öster. Positivt planbesked gavs i april 2011 för att pröva uppförandet av ca 
25 villor på fastigheten Målsta 2:38. Arbetet med detaljplanen påbörjades i oktober år 2011 
och detaljplanen var ute på samråd mellan 11 mars – 8 april år 2015.  
 
Området är inte utpekat i nu gällande Översiktsplan (2017) för Knivsta kommun, som ett 
område för utveckling av landsbygden. Översiktsplanen anger, liksom Knivsta kommuns 
trafikstrategi (2014), att bebyggelse på landsbygden ska placeras samlat i stråk som kan 
försörjas med kollektivtrafik. 
 

Det har under planprocessens gång konstaterats att föreslagen bebyggelse ej är lämplig på 
grund av vatten- och avloppsituationen i området. Länsstyrelsen yttrade sig under samrådet 
och meddelade att det troligen skulle bli krav på kommunalt ansvar för vatten och avlopp i 
och med föreslagen exploatering. Inom ramen för planarbetet, har därför en va-utredning 
tagits fram. Utredningen visar att planområdet och intilliggande befintlig bebyggelse behöver 
en gemensam kommunal lösning för vatten och avlopp.  
 
Vid utbyggnad av kommunala VA-ledningar behöver samtliga fastigheter som ska ingå i 
verksamhetsområdet detaljplaneläggas. Det innebär en omstart av planarbetet för att kunna 
inkludera och utreda förutsättningarna för de intilliggande befintliga bostadsfastigheterna i en 
planprocess. Omfattningen på planområdet blir ungefär dubbelt så stort. En utbyggnad av en 
allmän va-anläggning i området motsattes av flera intilliggande fastighetsägare under 2016 
när utredningen togs fram. 
 
Målsta 2:38 är i och med den framtagna utredningen upptaget i Knivsta kommuns VA-plan 
(2017) där området benämns Jansberg. Området har prioriteringsgrad 3 av de  
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utbyggnadsområden som omnämns. Kommunen arbetar för närvarande med 
detaljplaneläggning och utbyggnad av det område som har prioritet 1 i VA-planen. VA-planen 
ska revideras inom det närmsta året och översiktsplanen kan komma att påverka områdets 
prioritet i denna revidering.  
 
VA-planen som pekar ut området för kommunalt VA har antagits efter att utredningarna 
gällande VA i detaljplanen togs fram i samband med detaljplanearbetet. Områdets höga 
prioritering i VA-planen bedöms ha påverkats av att det pågick en planprocess. 
  
Eftersom VA-utbyggnaden är osäker och ligger långt fram i tiden, samt att planarbetet 
behöver startas om med ett betydligt större planområde samtidigt som området inte är 
utpekat i översiktsplanen för vidare utveckling är bedömningen att planarbetet behöver 
avbrytas och startas om när det är aktuellt att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till 
området. 
 
Inför beslutet har planintressenten beretts möjlighet att inkomma med ett skriftligt yttrande 
över de motiv som ligger till grund för bedömningen. Planintressenten har 
sammanfattningsvis anfört följande:  

 Sedan 2016-2021 har planintressenten inte fått besked eller beslut i planärendet 
vilket är oacceptabelt lång tid. Om han fått besked tidigare hade han kunnat hantera 
sitt markinnehav annorlunda. Genom avsaknaden av besked har han lidit ekonomisk 
skada. 

 Om det blir en detaljplan i framtiden kan utredningarna som är utföra för fastigheten 
och plankonsultens arbete komma till nytta. 

 En sammanställning av kostnader 

Vad gäller kommunikation mellan kommunen och planintressenten har, sedan 2016, ett antal 
beslut fattats berörande ärendet. Bland annat att tillfälligt avbryta planarbetet för 
landsbygdsplaner i slutet på 2016, samt beslut om att ej ersätta för genomförda utredningar, 
( vilka är begärda i skrivelse in till kommunen 2016-06-28). Det har även fattats beslut om att 
upphäva beslut om nedprioritering. Det är oklart om dessa beslut har expedierats till 
planintressenten. 

Sedan 2018 har det varit en kontinuerlig kontakt mellan kommunen och planintressentens 
olika ombud. I december 2020 påbörjades en kommunikation kring avsikten att avbryta 
planarbetet under 2021. 

Genom de framtagna utredningarna har förutsättningarna i området och de behov som finns 
identifierats, vilket är en stor del av planprocessen. Vad gäller framtida planläggning behöver 
det då tas ett helhetsgrepp för det utökade område som behöver anslutas till gemensamma 
kommunala VA-ledningar. Nya utredningar kommer att behövas för att kunna placeras ut 
reningsverk och vattenbrunnar på lämpligaste plats och hitta lämpliga ledningsdragningar till 
samtliga berörda fastigheter.  

Vad gäller nedlagda kostnader för utredningar som nämns i yttrandet, så är det samma 
utredningar som planintressenten nekades ersättning för i beslutet 2017. I 
plankostnadsavtalet som ingicks mellan planintressenten och kommunen 2013 framgår det 
att kommunen inte är skyldig att återbetala upparbetade belopp eller ersätta beställaren för 
nedlagda utredningskostnader eller andra kostnader med anledning av det avtalet. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Planarbetet har finansierats genom ett plankostnadsavtal. Avtalet upphör i och med att 
arbetet avbryts. Enligt avtalet har kommunen rätt för ersättning för upparbetat belopp om 
detaljplanearbetet avbryts. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Underlag till beslut 
Översiktskartor 
Yttrande från planintressen, 2021-10-20 
  
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Planintressenten 
 
Maria Cassel 

Tf planchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Beslutet innebär att det inte kommer att tas fram en detaljplan för området, vilket i sin tur  
innebär att utbyggnad enligt planförslaget inte kommer att ske. 

 

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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Översiktskartor Målsta 2:38 i Jansberg 

Figur 1 Översiktskarta

Figur 2 Utkast till utökat planområde 

Rondellen i Husby‐Långhundra 

Målsta/Jansberg 

Planområdet för Målsta 2:38 

Område som behöver ingår för 

utbyggnad av VA 
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Figur 3 Plankarta samråd Detaljplan Målsta 2:38 
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Handläggare 
Elin Hedström 
Planhandläggare 

Tjänsteskrivelse 
2021-10-15 

Diarienummer 
SUN-2021/437 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Rättelse i plankarta för detaljplan Alsike Nord etapp 2B 

Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att rätta plankarta för den laga

kraftvunna detaljplanen för Alsike Nord etapp 2b, i enlighet med denna tjänsteskrivelse.

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplan för Alsike nord etapp 2b antogs av kommunfullmäktige 21 oktober 2020 och vann 
laga kraft 26 november 2020.  

Enligt förvaltningslagen (1986:223) § 36, anges att beslut som innehåller uppenbar oriktighet 
till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, får 
rättas av den myndighet som har meddelat beslutet.  

Detta beslut om rättelse innebär att planbestämmelsen för nockhöjd gäller för 
huvudbyggnader och planbestämmelsen för byggnadshöjd gäller för komplementbyggnader. 

Ärendet 
Detaljplan för Alsike nord etapp 2b antogs av kommunfullmäktige 21 oktober 2020 och vann 
laga kraft 26 november 2020. Enligt förvaltningslagen(1986:223 § 36 anges att beslut som 
innehåller uppenbar oriktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel 
eller liknande förbiseende, får rättas av den myndighet  som har meddelat beslutet. Innan 
rättelse sker, ska myndigheten ge den som är part tillfälle att yttra sig, om ärendet avser 
myndighetsutövning mot någon enskild och åtgärden inte är obehövlig. Åtgärden anses här 
som obehövlig och gäller inte myndighetsutövning mot enskild. 

I gällande detaljplans plankarta har orden ”för huvudbyggnader” respektive ”för 
komplementbyggnad” i två separata planbestämmelser gällande nockhöjd respektive 
byggnadshöjd försvunnit. Avsaknaden av orden skapar å ena sidan en begränsning i 
byggrätten och å andra sidan en allt för stor frihet som inte var intentionen med detaljplanen. 
Bestämmelsen om nockhöjd ska gälla för huvudbyggnader och bestämmelsen om 
byggnadshöjd ska gälla för komplementbyggnad. I planbeskrivningen beskrivs 
planbestämmelserna med preciseringen vilken även fanns med i plankartan när detaljplanen 
ställdes ut för granskning. Sannolikt har ett tekniskt problem uppstått i kommunens 
ritprogram för detaljplanen mellan granskning och antagande. 

Eftersom felaktigheten kan medföra att tolkningen av detaljplanen blir osäker, är rättelsen 
nödvändig. Eftersom preciseringarna om att nockhöjd ska gälla för huvudbyggnader och 
byggnadshöjd ska gälla för komplementbyggnader funnits med tidigare under 
detaljplaneprocessen och i planbeskrivningen vid antagandet är det tydligt att intentionen 
varit att planbestämmelserna skulle ha kvar sin ursprungliga formulering och precisering. 
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Rättelsen innebär att preciseringen ”för huvudbyggnader” läggs in i plankartan med 
avseende på nockhöjden, samt att preciseringen ”för komplementbyggnad” läggs in i 
plankartan med avseende på byggnadshöjden. 

Rättelsen 
”Högsta nockhöjd är angivet värde i meter,” ersätts med ”Högsta nockhöjd för 
huvudbyggnader, angivet i meter.” 

”Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter,” ersätts med ”Högsta byggnadshöjd för 
komplementbyggnader, angivet i meter.” 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Rättelsen bedöms inte innebära några kostnader för Knivsta kommun. 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Övriga underlag för beslut 
Bilaga 1, Rättelsen 

Beslutet ska skickas till 
Planenheten 
Akten 
Länsstyrelsen 
Lantmäteriet 

Maria Cassel 

Tf. Planchef 
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Barnchecklista inför beslut 

1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej 

Förklara oavsett svar. 

Ingen direkt förändring sker i och med detta beslut. 

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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Bilaga 1, Rättelsen 

Planbestämmelsens lydelse efter rättelsen: 

Planbestämmelsens lydelse vid antagande 2020-07-21: 

Planbestämmelsens lydelse vid granskning 2020-05-05: 
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Handläggare 
Elin Hedström 
Planhandläggare 

Tjänsteskrivelse 
2021-10-18 

Diarienummer 
SUN-2021/381 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Nya föreskrifter om avgifter för planenhetens verksamhet 

Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Anta förslag till nya föreskrifter om avgifter för Knivsta kommuns planverksamhet.

2. Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Samhällsutvecklingsnämnden får för varje nytt kalenderår (avgiftsår) besluta att
justera avgiftsbeloppen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för oktober
månad året före avgiftsåret. Avrundning av beloppen får ske till närmast tiotal kronor.

3. Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Föreskriften träder ikraft 1 februari 2022

Sammanfattning av ärendet 
Nya föreskrifter om avgifter för Knivsta kommuns planverksamhet har tagits fram för att 
möjliggöra timdebitering vid framtagande av detaljplaner där plankostnadsavtal kan tecknas. 
Möjlighet till ersättning genom planavgift vid bygglov respektive för planbesked kvarstår och 
berörs inte av några större förändringar. 

Ärendet 
Det finns olika tillvägagångssätt att finansiera kommunens planarbete. Den gällande taxan 
för planenhetens verksamhet antogs 2016. Genom gällande plantaxa baseras kostnaden för 
planarbetet på mängden byggrätt som en detaljplan bedöms kunna generera. Bedömningen 
sker i ett tidigt skede i planprocessen i samband med att ett plankostnadsavtal tecknas. 

Planprocessen är komplicerad och det är svårt att i förväg bedöma hur mycket byggrätt som 
är lämplig på den specifika platsen eller hur lång tid en planprocess kommer att ta. Platsens 
lämplighet ska utredas inom ramen för planprocessen och lämplig mängd byggrätt bestäms 
med hänsyn till både enskilda och allmänna intressen. 

Förslag till nya föreskrifter om avgifter för planverksamheten bygger istället på timdebitering 
för planarbete där plankostnadsavtal kan tecknas. Genom timdebitering får kommunen 
ersättning för tjänstepersonernas nedlagda tid i ett planprojekt. Timdebitering möjliggör för 
andra enheter inom samhällsbyggnadskontoret (utöver planenheten) samt inom andra 
kontor, att få ersättning för den tid som läggs på ett planprojekt. Timdebitering underlättar 
även för resursplanering och möjligheten att använda konsulter som stöd i planprojekt. 

Självkostnadsprincipen har tillämpats i framtagandet av dessa föreskrifter. Den innebär att 
kommuner inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller 
nyttigheter som kommunen tillhandahåller (självkostnaden). Vid beräkningen av 
självkostnaderna får utöver externa kostnader alla relevanta direkta och indirekta kostnader 
som verksamheten ger upphov till tas med. Den föreslagna timkostnaden är framräknad med 
stöd av underlag från Sveriges kommuner och regioner.  
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Om plankostnadsavtal inte kan upprättas vid framtagande av en detaljplan debiteras 
planavgift vid beslut om bygglov. Planavgift kan också tas ut för äldre detaljplaner där inget 
plankostnadsavtal ingåtts. Inga större förändringar vad gäller planavgift har införts i förslag till 
nya föreskrifter, men formeln har förenklats något. Inte heller några större förändringar har 
skett vad gäller planbesked, men även här har formeln förenklats något. Dessa ändringar 
innebär inga större prisjusteringar. 

 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Den nya föreskriften bygger på att täcka planenhetens löpande kostnader vid en viss 
debiteringsgrad genom en timdebitering. I övergången till den nya föreskriften kommer vissa 
detaljplaner fortsätta att bedrivas enligt nu gällande plantaxa. Knivsta kommun fakturerar i 
dessa planer exploatören vid fyra tillfällen (avtalstecknande, samråd, granskning och 
antagande), oavsett antal arbetade timmar. Vissa avtal kommer att kunna förhandlas om.  
 
Eftersom ersättning enligt gällande plantaxa betalas ut i klumpsummor och den nya 
förskriften bygger på att täcka löpande kostnader finns viss risk för både överskott och 
underskott i planhetens verksamhet de närmaste åren. Det kan även leda till överskott i 
andra verksamheter på kommunen, främst inom samhällsbyggnadskontoret och 
tillväxtkontoret, men även inom kultur- och fritidskontoret. 
  
Det finns viss risk för att ett underskott i planenhetens verksamhet överstiger andra 
verksamheters överskott. Genom tät ekonomisk uppföljning och prioritering mellan 
detaljplaneärenden är bedömningen att det ekonomiska underskottet kan reduceras. 
Planprioriteringen kan därför behöva justeras framöver. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Förslag till föreskrift om avgifter för planverksamheten i Knivsta kommun 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
 
 

 
 
 
Maria Cassel 

Tf. Planchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Beslut om föreskrift om avgifter för planverksamheten i Knivsta kommun berör finansieringen 
av planenhetens verksamhet. Skyldigheten att erlägga avgift enligt denna föreskrift är ett 
rättsförhållande mellan kommun och byggherre eller fastighetsägare och påverkar därmed 
inte 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  

 

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 Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Tomas Colm Datum SUN-2021/438 
Avfallsansvarig 2021-10-14   
 
 
 

   Samhällsutvecklingsnämnden 
 
 
 
Revidering avfallstaxa 
SUN-2021/438 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar anta föreslagen indexhöjning av avfallstaxa med 
3,4% för hushållsavfall att gälla från och med 2022-01-01. 
  
 
Sammanfattning  
Knivsta kommuns avfallstaxa gäller sedan 1 januari 2021. Avfallstaxan behöver revideras 
beroende av förändrat avfallsindex men även för att ytterligare tydliggöra taxedokumentet 
redaktionellt. 
 
 
Bakgrund 
Förändring i avfallsindex A12:1 MD mellan juni 2020 och juni 2021 är 3,4 % varpå avgifterna 
i avfallstaxan föreslås höjas med 3,4 % och de nya avgifterna föreslås träda i kraft 1 januari 
2022. Avfallsansvarig nämnd har enligt kommunens avfallstaxa rätt att fatta beslut om de nya 
avgifterna. 

 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslagen förändring hämtning av hushållsavfall: 
Den nu föreslagna justeringen innebär en höjning med 3,4% Enligt kommunens nu gällande 
avfallstaxa får avgifterna regleras baserat på fastställt index. Ändring av avgifterna får ske 
högst en gång per år baserat på förändring i avfallsindex A12:1 MD förändringen räknas med 
juni månad 2020 som basmånad, varvid basmånadens indextal jämförs med indextalet för 
juni månad innevarande år. Avfallsansvarig nämnd fattar beslut om de nya avgifterna. 
Höjningen träder i kraft 1 januari efterföljande år. 

 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Josefin Edling  
Tillförordnad Samhällsbyggnadschef  
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Beslutet ska expedieras till: 
 
Akten 
Avfallschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej x  
 

Förklara oavsett svar. 
 

Inte relevant i detta fall 
 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
      
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
      
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
 
Ja  Nej x  
 
Förklara oavsett svar. 
 
Barn påverkas inte av beslutet 
 
 
 
 

 
 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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1 Allmänna bestämmelser 

Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. 

Gällande bestämmelser för hanteringen av avfall under kommunalt ansvar 

enligt 15 kap. 20 § miljöbalken finns i föreskrifter för avfallshantering i 

Knivsta kommun. 

1.1 Principer 

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 

4 § miljöbalken. Avfallstaxan omfattar avgifter för den hantering av avfall 

som utförs genom kommunens försorg och som kommunen ansvarar för 

enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. Enligt 27 kap. § 5 i samma kapitel får 

avfallsavgift tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller 

annan miljöanpassad avfallshantering främjas. 

Kommunfullmäktige beslutar om taxan. 

1.2 Definitioner 

Bostad 

En bostad ska vara avsedd för att bo i och ha ett kök med indraget vatten och 

avlopp.   

En- och tvåbostadshus  

En- och tvåbostadshus är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus, 

enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och som används för 

permanentboende. Begreppet omfattar villor, radhus, kedjehus och parhus 

för permanentboende.  

Flerbostadshus  

Bostadshus med minst två våningar och minst tre lägenheter och där 

lägenheterna ligger på varandra.  

Fritidshus 

Fritidshus är bostad som används för rekreation och som inte behöver 

hämtning av avfall året runt. Fritidshusen behöver dock, till skillnad från 

andra bostäder, inte ha vatten och avlopp indraget för att omfattas av 

bostadsbegreppet. Om en eller flera personer är folkbokförda på fastigheten 

eller om det finns behov av hämtning av avfall året runt definieras 

fastigheten som en- och tvåbostadshus. 

Verksamheter  

Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är hushåll och som 

genererar avfall som liknar avfall från hushåll, till exempel affärer, 

restauranger, skolor, vårdinrättningar, fritidsanläggningar med mera som 
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inte utgörs av boende. Till verksamheter räknas även bostäder i speciella 

boenden som inte har full boendestandard, till exempel studentkorridorer, 

verksamheter för vård och omsorg samt kolonilott.  

Övriga begrepp som används i denna taxa har samma betydelse som i 

föreskrifter om avfallshantering för Knivsta kommun samt 15 kap. 

miljöbalken och avfallsförordningen (2020:614). 

1.3 Avgiftsskyldighet 

Avgiftsskyldig, enligt denna taxa, är fastighetsinnehavare inom Knivsta 

kommun. Med fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller 

den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som 

fastighetsägare. Tomträttsinnehavare jämställs med fastighetsinnehavare. 

Alla fastighetsinnehavare är skyldiga att göra anmälan om hämtning av avfall 

till kommunen. 

1.4 Betalning och fakturering 

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till kommunen. 

Eventuell anmärkning mot fakturan ska göras inom åtta dagar från 

fakturadatum. Avgifter ska betalas vid den tidpunkt som anges på fakturan. 

Sker inte betalning av utfärdad faktura inom föreskriven tid kan kostnader 

tillkomma för exempelvis inkasso.  

Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då avfall ej finns att 

hämta eller i de fall hämtning inte kunnat utföras. 

1.5 Anmälan om ändring 

Ändringar i ägarförhållanden samt abonnemanget, som påverkar 

beräkningen av avgiftens storlek, till exempel behållarvolym eller 

hämtningsfrekvens ska meddelas skriftligt till kommunen. Om ändring sker 

under debiteringsperioden regleras avgiftsnivån vid nästkommande 

ordinarie debiteringstillfälle. Betalningsansvar upphör först då anmälan om 

ändrade ägarförhållanden inkommit. 

1.6 Om taxan saknar tillämpning 

I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra 

metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena 

väsentligt avviker från vad som är normalt får Knivsta kommuns 

Samhällsutvecklingsnämnd besluta om avgifter i enlighet med grunderna för 

denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap 5§ Miljöbalken.  

1.7 Avfallsavgifterna 

Taxan består av tre delar: grundavgift, rörlig avgift för hämtning och 

behandling samt avgifter för tilläggstjänster. 
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1.7.1 Grundavgift 

Grundavgiften bidrar till att finansiera kostnader för kretsloppspark, 

insamling av returpapper från allmänna platser samt för kommunens arbete 

med planering och uppföljning, administration, information, kundtjänst och 

fakturering. 

En- och tvåbostadshus med gemensamma avfallsbehållare eller 

gemensamhetslösning, enligt 42-43 §§ i kommunens föreskrifter om 

avfallshantering, betalar en grundavgift per bostad för en- och tvåbostadshus 

enligt kapitel 2.2 och delar på rörlig avgift för abonnemanget, se kapitel 1.7.2.  

När det finns flera bostäder på en fastighet ska grundavgift betalas för varje 

bostad. För så kallade Attefallshus gäller grundavgift för lägenheter, när 

byggnaden används som bostad och abonnemang för avfallshämtningen 

delas med huvudbyggnaden. Om abonnemang inte delas med 

huvudbyggnaden ska varje bostad betala var sin grundavgift för en- och 

tvåbostadshus, enligt kapitel 2.1. 

1.7.2 Rörlig avgift och tilläggstjänster 

Avgifterna finansierar bland annat kostnader för insamling, transport, 

eventuell eftersortering och behandling av avfall från hushåll och 

verksamheter.  

En- och tvåbostadshus med gemensamma avfallsbehållare (delade kärl) eller 

gemensamhetslösning, enligt 42-43 §§ i kommunens föreskrifter om 

avfallshantering, delar på rörlig avgift för abonnemanget. När hushåll ingår i 

gemensamhetslösning, enligt 43 §, får abonnemang med rörliga avgifter för 

flerbostadshus och verksamheter enligt kapitel 3.2 användas. 

1.7.3 Returpapper – insamling från fastighet 

Fastighetsinnehavare får beställa hämtning av returpapper av någon av de 

entreprenörer som Knivsta kommun har godkänt. Avgifter för hämtning av 

returpapper från fastighet bestäms av den godkända entreprenören enligt 

förutsättningarna i godkännandet från kommunen och i konkurrens med 

övriga godkända entreprenörer. Avgifterna betalas till den entreprenör som 

anlitas. 

1.8 Avgifter vid undantag enligt föreskrifterna 

Uppehåll 

Vid uppehåll i tömning, enligt 66 § i kommunens föreskrifter om 

avfallshantering, debiteras grundavgift under hela uppehållsperioden, men 

inte rörlig avgift. 

Hemkompostering 

När matavfall komposteras och har anmälts enligt 60 § i kommunens 

föreskrifter för avfallshantering dras 269 kr per år av från den ordinarie 

avgiften för abonnemang året runt, och 114 kr per år för fritidshus. 
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1.9 Indexuppräkning av taxan 

Avgifterna i denna avfallstaxa får regleras baserat på fastställt index. Ändring 

av avgifterna får ske högst en gång per år baserat på förändring i avfallsindex 

A12:1 MD. Förändringen räknas med juni månad, det år då senaste beslutet 

om avgifter fattades, som basmånad, varvid basmånadens indextal jämförs 

med indextalet för juni månad innevarande år. Framräknade priser avrundas 

till hela kronor för avgift inklusive moms. Avfallsansvarig nämnd fattar 

beslut om de nya avgifterna. Höjningen träder i kraft 1 januari efterföljande 

år. 
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2 Avgifter för en- och tvåbostadhus samt fritidshus  

2.1 Grundavgift 

Tabell 1 Grundavgift, kr per bostad och år 

Kundkategori Avgift 

En- och tvåbostadshus 1 944 kr 

Fritidshus 1 148 kr 

Grundavgift uppehåll 300 kr 

 

2.2 Rörlig avgift 

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg, 

inom 1,5 meter från hämtningsfordonets uppställningsplats. Vid annan 

placering tillämpas dragvägstillägg enligt kapitel 2.3.3. 

Tabell 2 Året runt, hämtning och behandling, kr per år 

Abonnemang Antal tömningar 

per år 

(kärl 1 + kärl 2) 

Avgift 

Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2 26 + 13 1 799 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2 131 + 13 1 199 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 26 1 799 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 131 1 199 kr 

Tvåfackskärl2 370 liter, för matavfall 

respektive restavfall 

26 2 347 kr 

Tvåfackskärl2 370 liter, för matavfall 

respektive restavfall 

131 1 572 kr 

1.  Fyrfackskärl 1 eller tvåfackskärl kan hämtas var fjärde vecka om 
matavfall komposteras enligt 60 § i kommunens föreskrifter för 
avfallshantering. 

2.  Tvåfackskärl gäller om något insatsfack tas bort från kärl 1 av 
fyrfackskärlen. 
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Hämtning från fritidshus sker under perioden vecka 16 till vecka 41. 

Tabell 3 Fritidshus, hämtning och behandling, kr per år 

Abonnemang Antal tömningar 

per år 

(kärl 1 + kärl 2) 

Avgift 

Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2 13 + 7 765 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2 71 + 7 538 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 13 765 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 71 538 kr 

Tvåfackskärl2 370 liter, för matavfall 

respektive restavfall 

13 1 004 kr 

Tvåfackskärl2 370 liter, för matavfall 

respektive restavfall 

71 703 kr 

1.  Fyrfackskärl 1 eller tvåfackskärl kan hämtas var fjärde vecka om 
matavfall komposteras enligt 60 § i kommunens föreskrifter för 
avfallshantering. 

2.  Tvåfackskärl gäller om något insatsfack tas bort från kärl 1 av 
fyrfackskärlen. 
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2.3 Tilläggstjänster 

 

2.3.1 Extra abonnemang - kärl 

Vid behov kan fastighetsinnehavaren teckna abonnemang med ytterligare 

kärl, utöver ordinarie abonnemang med fyrfackskärl. 

Tabell 4  Avgift för extra kärl, kr per kärl och år 

Abonnemang Antal 

tömningar 

per år 

Avgift 

Extra fyrfackskärl Kärl 1 26 1 799 kr 

Extra fyrfackskärl Kärl 2 13 620 kr 

Extra 190 liters kärl för restavfall 26 2 885 kr 

Extra 140 liters kärl för matavfall 26 2 626 kr 

 

2.3.2 Extra tömningar och extra säck 

Fastighetsinnehavare som tillfälligt har för mycket restavfall kan beställa 

extra tömning av kärl eller använda extra säck. Hämtning av extra säck ska 

beställas i förväg. Säcken ska förslutas väl och ställas ut bredvid ordinarie 

kärl. Hämtning sker i samband med nästkommande ordinarie 

hämtningstillfälle för kärl 1. Endast sorterat restavfall får läggas i säcken.  

Extra tömningar av kärl kan beställas och utförs inom tre arbetsdagar. 

 

Tabell 5  Avgift för extra tömningar och extra säck, kr per säck 
eller kärl 

Tjänst Avgift 

Extra säck, max 125 liter/15 kg 103 kr 

Extra tömning av Kärl 1 362 kr 

Extra tömning av Kärl 2 362 kr 
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2.3.3 Dragväg  

 

Tabell 6  Dragväg, kr per kärl och år 

Antal tömningar per år och 
tömningsfrekvens 

Avstånd 
1,5 - 10 meter 

Avstånd 

10 -30 meter1 

Avstånd 

30-50 meter1 

En- och tvåbostadshus, avgift 
per kärl 

   

26 gånger per år, varannan vecka 310 kr 931 kr 1 551 kr 

13 gånger per år, var fjärde vecka 155 kr 465 kr 776 kr 

Fritidshus, avgift per kärl    

13 gånger per år, varannan vecka, 

under vecka 16-41 

155 kr 465 kr 776 kr 

7 gånger per år, var fjärde vecka, 

under vecka 16-41 

83 kr 248 kr 414 kr 

1. Dragväg längre än 10 meter tillåts bara om det finns särskilda skäl, enligt 

40 § kommunens föreskrifter för avfallshantering.  
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3 Avgifter för flerbostadshus och verksamheter  

3.1 Grundavgift 

Tabell 7 Grundavgift, kr per år 

Kundkategori Avgift 

Flerbostadshus, per lägenhet 1 127 kr 

Institutionsboende och studentkorridor, per 

lägenhet 

889 kr 

Verksamheter, per hämtningsadress 889 kr 

 

3.2 Rörlig avgift för mat- och restavfall  

Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskilt kärl, som är avsedd för 

matavfall.  

För flerbostadshus ingår kostnaderna för det antal kärl för matavfall som 

behövs. Matavfallet hämtas med som mest samma antal hämtningar som 

restavfallet.  

För verksamheter ingår ett 140 liter kärl för matavfall per hämtadress. 

Samma hämtningsintervall som för restavfall ska tillämpas för det kärl för 

matavfall som ingår utan extra avgift. För ytterligare kärl för matavfall 

debiteras avgift per behållare, enligt Tabell 9. 

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg, 

inom 10 meter från hämtningsfordonets uppställningsplats. Vid annan 

placering tillämpas dragavståndstillägg enligt kapitel 3.3.2. 

Tabell 8 Avgift för sorterat restavfall, kr per kärl och år 

Kärl, 

volym 

26 ggr/år 

(Varannan 

vecka) 

52 ggr/år 

(Varje 

vecka) 

104 ggr/år 

(Två gånger 

per vecka) 

156 ggr/år 

(Tre gånger 

per vecka) 

190 liter 1 313 kr 2 626 kr Erbjuds inte Erbjuds inte 

370 liter 2 554 kr 5 118 kr 11 260 kr 16 885 kr 

660 liter 4 560 kr 9 130 kr 20 080 kr 30 120 kr 
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Tabell 9  Avgift för sorterat matavfall för verksamheter, utöver 
första kärlet, kr per kärl och år 

Kärl, 

volym 

26 ggr/år 

(Varannan 

vecka) 

52 ggr/år 

(Varje 

vecka) 

104 ggr/år 

(Två gånger 

per vecka) 

156 ggr/år 

(Tre gånger 

per vecka) 

140 liter 579 kr 1 158 kr 2 554 kr 3 836 kr 

370 liter 1 872 kr 3 743 kr 8 241 kr 12 356 kr 
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3.3 Tilläggstjänster 

3.3.1 Extra hämtningar 

Extra tömningar av kärl kan beställas och utförs inom tre arbetsdagar. 

Hämtning av extra säck ska beställas i förväg. Säcken ska förslutas väl och 

ställas bredvid ordinarie restavfallskärl. Hämtning sker i samband med 

nästkommande ordinarie hämtningstillfälle. 

Tabell 10  Avgift för extra hämtning, per säck eller kärl 

Tjänst Avgift 

Kärl 140-370 liter, kr per kärl 403 kr 

Kärl 660 liter, kr per kärl 434 kr 

Extra säck sorterat restavfall, max 125 liter/15 kg, 

kr per säck 103 kr 

 

Om beställd extra tömning av kärl inte kan utföras på grund av hinder, 

debiteras avgift för så kallad bomkörning.  

Tabell 11  Avgift för bomkörning 

Tjänst Avgift 

Avgift vid bomkörning, per hämtställe 155 kr 

 

3.3.2 Dragavstånd för kärl 

I de fall fastighetsinnehavaren har beställt abonnemang med tillägg för 

dragväg hämtas kärl med längre avstånd än 10 meter mot avgift enligt nedan.  

Avgift för dragväg gäller för alla typer av kärl och debiteras per kärl, baserat 

på tömningsintervall och avstånd mellan kärlets placering och 

hämtningsfordonets uppställningsplats.  

Tabell 12  Avgift för dragväg, per kärl och per år 

Tömningsintervall Avstånd 

10,1 - 20 meter 

Avstånd 

20,1 - 30 meter 

26 gånger per år 372 kr 558 kr 

52 gånger per år 744 kr 1 117 kr 

104 gånger per år 1 489 kr 2 233 kr 

156 gånger per år 2 233 kr 3 350 kr 
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3.3.3 Tillfälliga kärl vid evenemang eller arrangemang 

För tillfällig användning av kärl debiteras avgift för utkörning, tömning och 

hemtagning. Hyra ingår i avgiften. Om extratömning av kärlen behövs sker 

det enligt kapitel 3.3.1. 

Tabell 13  Avgift för tillfälliga kärl 

Tjänst Avgift 

Utkörning och hemtagning och sluttömning, per 

kärl 

517 kr 

4 Särskilda avgifter 

4.1 Verksamheter vid kretsloppspark 

Verksamheter betalar för besök vid kretsloppsparken med ett klippkort. Korten 

beställs genom Knivsta kommun – Avfall och återvinning. 

Tabell 14  Avgift för verksamheter för besök vid Kretsloppspark 

Tjänst Kort för 5 besök Kort för 10 besök 

Personbil med släp 1 861 kr 3 722 kr 

Övriga fordon, max 3,5 ton 2 482 kr 4 963 kr 

 

4.2 Felsorteringsavgift 

Om abonnenten inte sorterar enligt kommunens sorteringsanvisningar 

debiteras en avgift för felsortering. Om felsorteringen anses vara av betydelse 

för möjligheterna att behandla avfallet har kommunen rätt att inte tömma 

avfallsbehållaren och anmoda abonnenten att vidta rättelse innan nästa 

tömningstillfälle. Avgiften debiteras per avfallsbehållare och 

tömningstillfälle. 

Tabell 15  Avgift vid felsortering 

Avgift, kr per behållare och tömningstillfälle 517 kr 
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4.3 Byte av kärl 

Byte av kärl kan ske 1 ggr/år utan avgift. För byte som sker oftare än 1 ggr/år 

betalas avgift. 

Tabell 16  Avgift för byte av kärl oftare än 1 ggr/år 

Tjänst Avgift 

Byte av kärl, max 1 gång/år Ingen avgift 

Byte av kärl oftare än 1 gång/år, kr per kärl 496 kr 
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Handläggare 
Tomas Colm 
Titel 

Tjänsteskrivelse 
2021-10-05 

Diarienummer 
SUN-2020/89 

   

 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Motion 2020:04 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund 
(KD), Per Lindström (KD) och Gunnar Parnell (-) – Ökad tillgänglighet Knivsta 
kretsloppspark 

 
Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige:  
 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 12 februari 2020. Motionen föreslår att 
Knivsta kommun inför ett ”Grönt kort” som ger privatpersoner tillgång till kretsloppsparken 
utanför ordinarie öppettider.   
 
Bakgrund 
Ökad tillgänglighet till Knivsta kretsloppspark genom konceptet ”Grönt kort” går ut på att 
privatpersoner kan få ökad tillgång till Kretsloppsparken att lämna grovavfall. Servicegraden 
för besökare ökar då tanken är att man kan lämna avfall utanför ordinarie öppettider. 

Erfarenheterna är blandade och riskerna liksom kostnaderna höga då det ändå krävs 
bemanning i form av övervakning samt relativt kostsam teknisk utrustning för styrning och 
videoövervakning vilket även kräver myndighets tillstånd. 
 
Då kommunen har ett avtal med en driftsentreprenör som äger behållare och container samt 
ansvarar för kvaliteten på materialet (sorteringsgraden) kommer en omförhandling av avtalet 
krävas.  
En omförhandling skulle sannolikt medföra ökade krav för bland annat säkerhet, utrustning 
och skydd av stöldbegärligt gods. 
Kommunen har även krav på att behållare ska vara nederbördsskyddade med täta lock som 
ska vara stängda under andra tider än öppethållandet vilket därför inte enkelt medger fri 
tömning till behållarna. 
Verksamheten hanterar även stora mängder farligt avfall från hushållen och det kan bara tas 
emot med personella resurser på plats. Även riskerna för felsortering, skadegörelse och 
olyckor liksom stölder, måste beaktas. 
 
I nuläget är Knivstas kretsloppspark öppen tis-tors kl 14.00 - 20.00 samt lörd-sönd kl 09.00 - 
16.00.  
På ett flertal platser i Västergötland i bl a Töreboda, Hjo och Karlsborg har man ökat 
tillgängligheten för invånarna genom att införa ett sk ”Grönt kort”.  
Grönt kort är till för privatpersoner som har körkort. Med Grönt kort kan man efter en 
utbildning besöka kretsloppsparken utanför ordinarie öppettider genom att använda körkort 
eller en smartmobil som nyckel till grinden på återvinningscentralen. På detta sätt har man 
ökat tillgängligheten för kommuninvånarna. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
 

Kostnader tillkommer för hårdvaruutrustning samt utökade personella resurser.  
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-10-05 
Motionen 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

 

 

Tomas Colm  

Avfallschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej x 

 

Förklara oavsett svar. 

Barn berörs inte av förslaget. 

 

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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Motion 

 

Ökad tillgänglighet Knivsta kretsloppspark 
 

I nuläget är Knivstas återvinningscentral öppen tis-tors kl 14.00 - 20.00 samt lör-sön kl 09.00 

- 16.00.  

På ett flertal platser i Västergötland i bl a Töreboda, Hjo och Karlsborg har man ökat 

tillgängligheten till återvinningscentralen för invånarna genom att införa ett sk ”Grönt kort”.  

Grönt kort är till för privatpersoner som har körkort. Med Grönt kort kan man efter en 

utbildning på ca en timme besöka återvinningscentralen utanför ordinarie öppettider genom 

att använda körkort eller en smartmobil som nyckel till grinden på återvinningscentralen. På 

detta sätt har man ökat tillgängligheten till återvinningscentralen för kommuninvånarna utan 

att det medfört några ytterligare driftskostnader.  

Kristdemokraterna föreslår därför fullmäktige besluta: 

- att införa en motsvarande modell i Knivsta.  

 

Pontus Lamberg (KD) 

Björn-Owe Björk (KD) 

Gunnar Gidlund (KD) 

Per Lindström (KD) 

Gunnar Parnell (KD) 
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Samhällsutvecklingsnämnden  

Ansökan om LOVA-bidrag för framtagande av skyfallskartering och 
konsekvensanalys 

 
Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att ge förvaltningen uppdrag att söka LOVA-

bidrag i syfte att ta fram en skyfallskartering och konsekvensanalys. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Projektet avser framtagande av en skyfallskartering och konsekvensanalys för 
avrinningsområdena Ekebyån, Pinglaström och Knivstaån. Skyfallskarteringen och 
konsekvensanalysen ska fungera som ett underlag i den fysiska planeringen.  

Förvaltningen vill därför söka LOVA-bidrag som finansierar upp till 80 procent av 
kostnaderna. De totala kostnaderna beräknas uppgå till cirka 300 000. Projektet ska pågå 
under två år (2022-2023). 

 
Bakgrund 
Dagvattensystemen är till för att avleda vatten genom ledningar och öppna diken, men i 
samband med skyfall är dagvattensystemets kapacitet mycket begränsad i förhållande till 
regnets intensitet och volym. Markens infiltrationsförmåga räcker ofta inte till för att ta emot 
regnmängderna, vilket resulterar i avrinning på markytan som kan leda till översvämning. 
Beroende på var översvämningen inträffar kan den medföra allvarliga konsekvenser för 
exempelvis bebyggelse, infrastruktur och samhällsviktig verksamhet. 

När naturlig mark bebyggs i ett område förändras vattenbalansen. Ytavinningen ökar, 
infiltrationen minskar och grundvattennivån sänks. I Alsike och Knivsta, vilka ingår i 
avrinningsområdena för de preliminära vattenförekomsterna Ekebyån, Pinglaström och 
Knivstaån, pågår omfattande stadsutvecklingsprojekt vilket kommer att minska ytan där 
överskottsvatten kan hanteras. Detta leder till en ökad risk för att förorenat vatten rinner ner i 
de preliminära vattenförekomsterna och i sin tur påverkar möjligheten att följa 
miljökvalitetsnormerna för vattendragen.   

Klimatförändringen väntas påverka de mest extrema regnen, det vill säga ökad risk för skyfall 
och översvämningar. Ett regn som vi idag betraktar som ett 100-årsregn kommer att inträffa 
oftare i framtiden. 
 
Klimatförändringen och stadsutvecklingsprojekt ökar alltså översvämningsrisken i våra 
tätorter, men genom ett förebyggande och långsiktigt arbete kan tätorterna anpassas både 
för dagens och framtida skyfall. Målet är att kunna genomföra kommunens omfattande 
stadsutvecklingsprojekt och samtidigt hantera de risker som är förenade med skyfall på ett 
ändamålsenligt tillvägagångsätt. Därmed behövs en skyfallskartering och konsekvensanalys 
som ett inledande steg. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Om projektmedel beviljas erhålls sannolikt medel som motsvarar 80 % av projektets 
förväntande kostnader. Kommunens medfinansiering av resterande 20 % sker i form av 
nedlagd tid i projektet och belastar planenheten. Genom att arbeta förebyggande med skyfall 
kommer den fysiska planeringen att effektiviseras eftersom dessa frågor inte behöver 
utredas i varje detaljplan.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-10-19 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

 
 
 
 

Maria Cassel 

Tf planchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Ansökan om LOVA-bidrag för framtagande av skyfallskartering och konsekvensanalys 
påverkar endast förvaltningens ordinarie verksamhet. 

 

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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Samhällsutvecklingsnämnden 

Inriktning gällande eventuell stängning av plankorsning söder om 
Knivsta station 

 
Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att plankorsningen inte ska stängas innan dess att 
den ersatts med en eller flera lösningar som omfattar gång-, cykel- och motorfordonstrafik. 

 
Bakgrund 
För att kunna utföra kapacitetsförbättringar på Ostkustbanan önskar Trafikverket stänga 
plankorsningen på Knivstavägen söder om Knivsta station. Stängningen av plankorsningen 
skulle även medföra en trafiksäkrare passage förbi järnvägen. För att genomföra projektet 
krävs att Knivsta kommun ger klartecken till att plankorsningen stängs, vilket beslutades 
inom KS-ärendet KS-2014/974. Beslutet innebar att plankorsningen kunde stängas förutsatt 
att den ersattes med en gång- och cykelförbindelse över järnvägen med access till 
perrongens södra ände, samt att beslutet inte uteslöt behovet av en framtida ny planskild 
förbindelse för motorfordon. 
 

Beslutet enligt KS-2014/974 grundades dels på den Passagestudie som kommunstyrelsen 
2014-04-28, § 110, beslutade skulle fungera som underlag för arbetet med utvecklingen av 
Knivsta tätort. En av slutsatserna var då att en stängning av befintlig plankorsning inte skulle 
innebära nämnvärda konsekvenser om man inte beaktade utveckling av västra Knivsta. 
 

I och med fyrspårsavtalet och Knivsta kommuns planer på att utveckla västra Knivsta finns 
det numera ett ökat behov av att säkerställa passager över järnvägen som annars blir en allt 
större barriär i Knivsta. I takt med att bostadsbyggandet sker på den västra sidan om 
järnvägen ökar trafikflödet i de befintliga passagerna över järnvägen. Den aktuella planen för 
stängningen av plankorsningen innebär att den kommer att ersättas av en gångbro med 
access till plattformen. Det skulle innebära en försämrad framkomlighet och robusthet i 
dagens vägnät då Gredelbyleden blir den enda passagen för motorfordon. Även cyklister får 
ett mer begränsat vägnät då lösningen med gångbro utan ramper utesluter framkomligheten 
för dessa. För att bibehålla en god framkomlighet för samtliga trafikanter behöver den 
befintliga plankorsningen ersättas med en eller flera passager som omfattar gång-, cykel- 
och motorfordonstrafik. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
En stängning av befintlig plankorsning och ersättandet av denna innebär kostnader kopplade 
till behovet av ny infrastruktur. Innan stängning av plankorsningen bör det avtalas bland 
berörda parter hur dessa kostnader ska fördelas. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Övriga underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse KS-2014/974 2014-08-29 
Beslut KS-2014/974 2014-09-22 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Pelle Mikaelsson, projektledare mark och exploatering 
Klas Bergström, kommunstyrelsens ordförande 
 

 
 
 

Kristofer Kvarnström 

Gatuchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Framkomligheten för oskyddade trafikanter berör även barn. En begränsad framkomlighet i 
och med stängningen av plankorsningen utan att den ersätts enligt förslag till beslut påverkar 
även barn. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
Genom att säkerställa framkomligheten och tillgängligheten inom tätorten för oskyddade 
trafikanter. 

 

 

 

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 



 

 
 

Kommunstyrelsen Utdrag ur 
 PROTOKOLL 
 2014-09-22 

Exp till: Akten Exp av: Siobhán Górny 
Handläggare  Exp datum: 2014-10-14 
 

 
§ 206  
 
Planskild gång- och cykelpassage förbi järnvägen med access till perrongens södra 
ände 
KS-2014/974 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som inriktning för arbetet med att skapa goda förbindelser förbi järnvägen inom Knivsta 
tätort se en stängning av dagens plankorsning med järnvägen, förutsatt att den i samband 
med stängningen kan ersätts med en gång- och cykelförbindelse förbi järnvägen med access 
till perrongens södra ände, samt 
 
att med beslut ovan inte utesluta behovet av en ny planskild vägförbindelse över järnvägen i 
Knivsta tätort i framtiden. 
 
Ärende 
 
Tjänsteskrivelse 2014-08-29 med bilaga: barnkonsekvensanalys har varit utsänd. 
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