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Detaljplan för Särsta Park och fritidsområde, ändring 
 
UNDERSÖKNING AV MKB 
 
 
Enligt PBL 4:34 ska bestämmelserna i Miljöbalken 6:11–6:18 och 6:22 tillämpas om genom-
förande av en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 
EG). Vid en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av planen göras under vars 
process en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. För att kommunen ska kunna ta ställning till 
om en detaljplan medför en betydande miljöpåverkan eller inte, görs en underökning utifrån 
förordningen (2017:966) om miljöbedömningar. 
 
PLANENS SYFTE 
 
Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av ytterligare lokaler och ytor för kultur- och 
fritidsändamål. Tillgängligheten till området och trafiksäkerheten kring detta förbättras genom 
att Centralvägen tillåts förlängas mot söder och binds samman med Södervägen. 
 
Planändringen syftar till att komplettera planen med planbestämmelsen C- centrumverksam-
heter för en begränsad del av planen för att möjliggöra goda kompletterande verksamheter. 
 
PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Planområdet ligger i centrala Knivsta ca 500 meter söder om stationen. Det centrala läget 
medför goda möjligheter att ta sig hit med kollektivtrafik samt med cykel eller till fots. Områ-
det har en yta av ca 6,3 ha.  
 
Detaljplanen är delvis utbyggd med Centrum för idrott och kultur, CIK som är ett stort idrotts- 
och kulturhus om ca 15000 kvm BTA. Planen medger ytterligare bebyggelse på de östra de-
larna av planen. 
 
Detaljplanen behöver ändras för att möjliggöra ytterligare verksamheter som skulle fungera 
som goda komplement till nuvarande verksamhet. Ändringen av detaljplanen ska gälla på 
begränsad del av detaljplanen inom befintlig byggnad. Omgivningspåverkan på grund av änd-
ringen bedöms därmed som mycket liten.  
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Översiktskarta med planområdet markerat i blått. 
 
Planområdet angränsar till det som Översiktsplanen pekat ut som centrum. 
  
Gällande detaljplan reglerar markanvändningen till kultur och fritid samt parkmark. 
Definitionen av kultur och fritid lyfts fram i planbeskrivningen som Idrotts- och kulturcent-
rum innehållande idrottshall, träningslokaler, kulturhall, ishall, simhall med gym samt kultur 
och fritidslokaler. 
 

 
Urklipp från plankartan 
 
 
 
SAMLAD BEDÖMNING  

• Den föreslagna ändringen av detaljplanen möjliggöra en bredare användning. Över-
siktsplanen från 2017 lyfter fram att Knivsta tätort ska växa och ska utvecklas med 
mer centrumverksamheter och kontor. Bedömningen är således att förslaget är fören-
ligt med översiktsplanen.  

 
• Den föreslagna ändringen begränsas till del av befintlig byggnad. Nuvarande mar-

kanvändning kommer därmed inte att påverkas i någon stor utsträckning 
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• Föreslagen ändring bedöms innebära små eller inga förändringar på landskapsbil-
den. 

 
• I området finns inga skyddade eller övriga kulturvärden/fornlämningar som skulle på-

verkas av föreslagen ändring.  
 

• Inga särskilda naturvärden eller känsliga mark- och vattenområden finns på platsen 
som skulle påverkas av föreslagen ändring. 

 
• Föreslagen ändring bedöms inte påverka möjligheterna till rekreation eller friluftsliv. 

Dock möjliggör ändringen att delar av befintlig byggnad tas i anspråk för annat än-
damål än kultur- och fritidsändamål. 
 

• Föreslagen ändring sker på redan ianspråktagen mark. 
 

• Planområdets är lokaliserat i nära anslutning till kollektiva färdmedel och gång- och 
cykelvägar, vilket skapar goda förutsättningar för ett hållbart resande. 

 
• Föreslagen ändring bedöms inte bidra till ökade störningar i området eftersom bygg-

naden som står där idag redan innehåller besöksintensiva verksamheter. 
 

• Det finns inget riksintresse inom planområdet men det angränsar till Ostkustbanan 
och riksintresset för kommunikationer. Föreslagen ändring bedöms inte påverka riks-
intresset. 

 
• Föreslagen ändring bedöms inte motverka några nationella, regionala eller lokala 

mål.  
 

 
MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE 
 
Med utgångspunkt från ovanstående gör kommunen bedömningen att ett genomförande av 
detaljplaneförslaget inte medför någon betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken 6 kap. En 
strategisk miljöbedömning enligt Miljöbalken 6:9–6:19 behöver därmed inte genomföras. 
 
KOMMUNFÖRVALTNINGEN 
 
Samhällsbyggnadskontoret 
 
 
 
Elin Hedström 
Planhandläggare 
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