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Detaljplan för södra delen av kvarteret Segerdal, Särsta   
 
 
UNDERSÖKNING FÖR MILJÖBEDÖMNING 
 
 
Den kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs enligt lag ska 
undersöka om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan.(Miljöbalken 6:5) 

Undersökningen är ett första steg inför den strategiska miljöbedömningen som ska avgöra om 
detaljplanen, programmet eller ändringens genomförande kan antas medför betydande miljö-
påverkan. 

Undersökningen ska innebära att omständigheter identifieras som talar för eller emot en bety-
dande miljöpåverkan samt att undersökningen skickas på samråd till de Länsstyrelser, andra 
myndigheter eller kommuner som kan antas bli berörda. 

Vid ett antagande om en betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning av pla-
nen göras under vars process en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. (Miljöbalken 6:3) 

PLANENS SYFTE 
Kommunstyrelsen fattade 2016-12-06 § 243 beslut om att ge positivt planbesked för detaljplan 
för fastigheten Särsta 12:1. Planområdet har därefter utökats till att inkludera även fastighet-
erna Gredelby 21:1 och Gredelby 21:3. 
 
Syftet med detaljplanen är  
 
att möjliggöra en varierande och ändamålsenlig bebyggelse med flertalet olika funktioner så 
som bostäder och verksamheter. 
 
att skapa en tydlig koppling mellan det nya och det gamla Knivsta och bidra till ett levande 
och tryggt centrum. 
 
att möjliggöra utveckling av ett stationsnära läge till en funktionell och spännande stadsbild. 
 
att bevara karaktären på en byggnad med höga kulturvärden. 
 
PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 
Planområdet består av tre fastigheter med förhållandevis plan topografi. Mycket av ytorna är 
idag grusade parkeringsytor. Den befintliga bebyggelsen består av en äldre träbyggnad i två 
plan, ”Modins järnhandel” uppförd omkring 1910. I byggnaden finns i dagsläget ett bankkon-
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tor samt kontorslokaler. Denna byggnad bedöms ha så stort kulturhistoriskt värde att den av-
ser att skyddas från rivning och förvanskning i kommande detaljplan. 
 
Vidare finns en låg byggnad, den gamla Konsumbyggnaden från 1961. Byggnaden är kvadra-
tisk i ett plan och inhyser i dagsläget ett gym. Byggnaden har tidstypiska drag men behöver ge 
plats åt en tätare och mer ändamålsenlig bebyggelse. 
 
 
I planområdets östra del ligger kommunens gamla centrumbyggnad från 1996 som tidigare 
innehöll tätortens service, så som matbutik, bibliotek, postkontor och detaljhandel. Byggna-
den är en stor tegelbyggnad som idag endast inhyser postkontor och Systembolaget och som i 
övrigt står tomt.  
 
På den norra delen av planområdet på Gredelby 21:3 ligger Knivsta kommunhus som stod 
färdigt 2012.   

 
Den grusplan som ligger mellan dessa byggnader används för allmän korttidsparkering samt 
stråk som sammanbinder Sågenområdet i norr och Apoteksvägen i söder. 
Det finns totalt ca 130 parkeringsplatser och ca 90 cykelplatser inom planområdet samt en 
container för klädinsamling. 
 
Det finns tre platser inom planområdet där det finns misstankar om markföroreningar enligt 
bild ovan. 

1. Vid Modins Järnhandel. Det är okänt om verksamheten som varit i byggnaden använt 
halogenerade lösningsmedel. Resultat från en inventering tyder på att det inte var en 
sådan typ av verksamhet. 
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2. Vid centrumbyggnaden. Föroreningen har tidigare undersökts och åtgärder för mindre 
känslig markanvändning har utförts. I dagsläget är platsen överbyggd  

3. Vid centrumbyggnadens huvudentré. Här har det tidigare förekommit bilreparationer 
då Knivsta Bensin och Service Ab höll till på platsen 

 
Det är osäkert om dessa föroreningar kvarstår eller om det redan är avhjälpta. Utredning och 
eventuell sanering kommer att krävas innan startbesked kan ges för en byggåtgärd på respek-
tive plats. 
 
Längs med centrumbyggnadens västra gavel är nio oxlar planterade på rad. De är planterade 
någon gång i samband med uppförandet av byggnaden i slutet av nittiotalet. Träden står mel-
lan fasaden och parkeringarna. Träden bedöms inte utgöra biotopskyddsområde för alléer då 
de inte står öppet i landskapet och inte heller längs en väg.  
 
Inom planområdet finns ytterligare ett antal träd; framför Modins-huset växer XXX större 
Lindar. Mitt i planområdet växer en kastanj samt ytterligare en lind och en ask. Längs Gre-
delbyvägen samt söder om kommunhuset växer körsbärsträd. 
 
Omgivningen (Sågen, Apoteksvägen, järnvägen) 
Intill planområdet ligger Apoteksvägen med småskalig äldre villabebyggelse med bl. a det 
gamla apoteket och posten. Nordöst om planområdet ligger ett flerbostadshus. På andra sidan 
Staffansvägen ligger området Sågen som är under uppförande med torg, park, flerbostadshus 
och lokaler. En byggnad om 10-12 våningar är detaljplanelagd norr om kommunhuset. 
 
Direkt väster om planområdet, på andra sidan av Centrumvägen går ostkustbanan och Kniv-
stas gamla stationshus är belägen på andra sidan spåren. 
 
Översiktsplan 
Fördjupad översiktsplan 2012 anger att en utbyggnad av Knivsta fram till 2025 kommer ske i 
centrum och väster om järnvägen. Exploatering av nya områden och förtätning av befintliga 
bebyggelsemiljöer. Bostäder kan i några områden integreras med verksamheter med ej stö-
rande effekter. 
  
Förtätningar främst i centrum föreslås så att stadsbilden utvecklas mot en attraktiv småstads-
karaktär.  
 
Översiktsplanen antagen 2017-12-13 anger att en stor del av den framtida bebyggelseutveckl-
ingen ska ske i Knivstas tätort och att det ska vara en blandad bebyggelse till både utformning 
och innehåll. Ju närmre järnvägsstationen desto högre täthet. 
 
SAMLAD BEHOVSBEDÖMNING 
 

• Planförslaget står i överensstämmelse med översiktsplanens intentioner. 
 
• Planförslaget påverkar nuvarande markanvändning avseende parkeringsytorna. 

 
• Planförslaget påverkar landskaps/stadsbild i området, vilket kommer utredas och be-

skrivas i planbeskrivning. Påverkan bedöms dock inte vara sådan att en miljökonse-
kvensbeskrivning behöver upprättas. 
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• Planförslaget påverkar skyddade kulturvärden i viss utsträckning genom exploatering 

intill dessa. Inga kända fornlämningar finns inom området. 
 

• Planförslaget kan komma att påverka lokal naturvård för pollinerande arter för bl.a. 
körsbärsträden söder om kommunhuset. 

 
• Planförslaget påverkar inte rekreation/friluftsliv negativt. Området har i dagsläget 

ingen större betydelse för friluftslivet eller möjligheterna till rekreation. De befintliga 
träden har i sig rekreativa värden men kombination med omgivningarna förminskas 
dessa värden. Genomförandet av planen bedöms kunna förbättra de rekreativa vär-
dena på platsen 

 
• Planförslaget bedöms inte påverka några känsliga mark- och vattenområden. En dag-

vattenutredning kommer att göras. 
 

• Planförslaget har ingen negativ påverkan på områden av betydelse för hushållning 
med natur- och samhällsresurser nationellt eller lokalt 

 
• Planförslaget kan leda till ökade störningar genom ökad trafik till och från kommande 

bostäder och lokaler. Buller från järnvägen utreds i samband med planarbetet. Be-
byggelse bedöms kunna utformas och placeras så att gällande bullernormer uppfylls. 

 
• Planförslaget medför inga nya risker för människors hälsa och säkerhet. Riskutred-

ning för transporter av farligt gods på järnvägen kommer att göras. 
 

• Planförslaget bedöms inte motverka inte några nationella, regionala eller lokala mål 
 

 
MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE 
 

• Med utgångspunkt från ovanstående gör kommunen bedömningen att ett genomfö-
rande av detaljplaneförslaget inte medför någon betydande miljöpåverkan enligt MB 
6:11. En miljöbedömning enligt 6:11-6:18 behöver därför inte genomföras. 

 
 
KOMMUNFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
Samhällsbyggnadskontoret 
Elin Hedström 
Planhandläggare 

mailto:knivsta@knivsta.se
http://www.knivsta.se/


Yttrande
 

1(2)

2018-06-15
 

402-3852-2018
 

Johanna Boman
Planhandläggare
010-22 33 227
johanna.boman@lansstyrelsen.se

Knivsta kommun
knivsta@knivsta.se

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

Samråd om behovsbedömning till detaljplan för södra delen av 
kvarteret Segerdal, Knivsta kommun, Uppsala län
Kommunens dnr: BMK 2017-000163

Beskrivning av ärendet
Kommunen har för rubricerad detaljplan begärt samråd med Länsstyrelsen om 
behovsbedömning enligt 6 § förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

Syftet med planförslaget
Syftet med detaljplanen är: 
att möjliggöra en varierande och ändamålsenlig bebyggelse med flertalet olika funktioner 
så som bostäder och verksamheter.
att skapa en tydlig koppling mellan det nya och det gamla Knivsta och bidra till ett 
levande och tryggt centrum.
att möjliggöra utveckling av ett stationsnära läge till en funktionell och spännande 
stadsbild.
att bevara karaktären på en byggnad med höga kulturvärden.

Behovsbedömning
Länsstyrelsen bedömer att rubricerad detaljplan inte kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11§ miljöbalken, och i förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) samt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (PBL 
2010:900).

Länsstyrelsens övriga synpunkter och upplysningar

Generellt biotopskydd - allé
Inom planområdet finns det tre rader med fem eller fler träd. Dessa är placerade i 
anslutning till Sågverkstorget och dess parkeringsyta, samt längs med Gredelbyleden. 
Enligt behovsbedömningen bedömer kommunen att träden inte omfattas av generellt 
biotopskydd, då de inte står öppet i landskapet och inte heller längs en väg. 
Länsstyrelsens bedömning är att Sågverkstorget och parkeringsytan utgör ett ”i övrigt 
öppet landskap”, vilket är ett kriterium för att en trädrad ska anses omfattas av det 
generella biotopskydd. 
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Länsstyrelsen kan dock, utifrån handlingarna i ärendet, inte avgöra om trädraderna 
uppfyller övriga kriterier för att omfattas av generellt biotopskydd. Detta bör klargöras i 
den fortsatta planprocessen. 

Nya bestämmelser om miljöbedömning
Sedan den 1 januari 2018 gäller nya regler angående miljöbedömningar (6 kap 
miljöbalken). Reglerna gäller för detaljplaner som påbörjas efter den 1 januari 2018. För 
planer som påbörjats innan dess gäller äldre bestämmelser. 
Enligt uppgift från kommunen påbörjades planarbetet under år 2017, vilket gör att äldre 
bestämmelser angående miljöbedömning ska tillämpas. I samrådsunderlaget hänvisas 
dock till nuvarande bestämmelser i 6 kap miljöbalken. Länsstyrelsen har dock tolkat 
underlaget som ett samråd om behovsbedömning enligt de bestämmelser som gällde år 
2017, och laghänvisningar i detta yttrande är till de bestämmelser som gällde detta år. 
Länsstyrelsen anser att det bör framgå av planbeskrivningen när planarbetet påbörjades.

De som deltagit i beslutet
Chef för Plan- och bostadsenheten Annika Israelsson har beslutat i detta ärende. 
Planhandläggare Johanna Boman har varit föredragande. I den slutliga handläggningen 
har också naturvårdshandläggare Gabriel Bernhardsson deltagit.
Ärendet har hanterats med digital signering och har därför inga underskrifter.

Annika Israelsson
Johanna Boman
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