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Detaljplan för del av Vrå 1:64, Lilla Brännkärrsskogen, Knivsta kommun 
___________________________________________________________________________ 

Planförslaget för Detaljplan för del av Vrå 1:64, Lilla Brännkärrsskogen ställs ut för 

granskning från och med den 27 mars 2020 till och med den 27 april 2020.  Denna 

information sänds till fastighetsägare och boende i anslutning till planområdet samt övriga 

som bedöms vara sakägare. Fastighetsägare och representanter för samfällighetsföreningar 

m.m. förutsätts underrätta hyresgäster och medlemmar.  
 

Alla som vill lämna synpunkter är välkomna att göra det. Vi läser och registrerar alla inkomna 

synpunkter samt besvarar dem i ett granskningsutlåtande i ett kommande skede. Den som inte 

framfört sina skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare 

överklaga kommunens beslut att anta planen. Synpunkter som lämnats under samrådsskedet 

behöver inte upprepas/lämnas in igen för att hävda rätten till överklagande. 

 

Här hittar du planen 

I entrén i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Informationen finns även tillgänglig på 

kommunens hemsida www.knivsta.se (genom sökvägen Bygga, bo & miljö/ detaljplaner/ 

pågående planer / Planärende Detaljplan för del av kv. Segerdal). Handlingarna finns 

tillgängliga från och med dagen då granskningen börjar. Önskas planhandlingen i 

pappersform, kontakta planenheten på Samhällsbyggnadskontoret, Knivsta kommun. 

 

Planens syfte 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en varierad och ändamålsenlig bebyggelse 

med bostäder och centrumverksamhet. Bebyggelsen ska bidra till att skapa en 

attraktiv stadsmiljö och stärka Dammparkens funktion som centrum. Detaljplanen 

syftar även till att ta hänsyn till och bevara gröna värden på platsen. 

 

Planläggningen sker med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). 

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen då Alsike är utpekat som ett 

utvecklingsområde som kan förtätas. 

 

Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i 

planbeskrivningen. 

 

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 27 april 2020 antingen till  

Planenheten 

741 75  KNIVSTA    

eller till knivsta@knivsta.se                    

Ange diarienummer BMK 2018-00011 på handlingen. 
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