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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 
 
Planärende Detaljplan för del av kv. Segerdal; Knivsta kommun, Uppsala län 

 
Detaljplanen har varit utställd för ny granskning under tiden 6 mars till 8 april 2020. Hand-
lingarna har under denna tid funnits uppsatta i Knivsta kommunhus samt varit tillgängliga på 
kommunens hemsida. 
 
 
Inkomna yttranden  Antal 
Totalt antal inkomna yttranden 11 st. 
  
Yttrande utan erinran 5 st. 
  
Yttrande med synpunkter 6 st. 
  
 
 
Granskningsutlåtandet behandlar inkomna yttranden från berörda sakägare, myndigheter, för-
valtningar m.fl. enligt PBL 5:11 och Miljöbalken 16:13.  
 
SAMMANSTÄLLNING AV INKOMNA YTTRANDEN 
 
  Utan  Med  Ej tillgodosedda 
 erinran synpunkter sakägare 
Sakägare 
Sakägare 1  X X 
Sakägare 2  X X 
Myndigheter 
Lantmäteriet  X  
Länsstyrelsen X   
Kommunala nämnder och bolag 
Brandkåren Attunda 1 +2  X  
    
Statliga verk och regionala organ m.fl. 
Kommunalförbundet Norrvatten X   
Posten Meddelande AB X   
Trafikverket, Region Öst (väg och 
järnväg) 

X   

Vattenfall Eldistribution AB X   
    
Övriga    
Omställningsgruppen  X  
Privatperson 1  X  
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SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER 
 
Bebyggelse 
Sakägare 1 meddelar att dennes synpunkter från samrådet kvarstår. Är helt emot att området 
byggs ut enligt föreslagen plan på grund av dåliga erfarenheter av buller under byggtiden, 
trafik och utförandet. 
 
Sakägare 2 meddelar att tidigare synpunkter kvarstår och tydliggör nu att de anser att hushöj-
den bör sänkas. 
 
Privatperson 1 anser att planen medger en för hög och trång bebyggelse. 
 
Omställningsgruppen vidhåller de synpunkter som de inkom med under samrådet med tilläg-
get att de håller med Länsstyrelsens tidigare yttrande om att vissa bostäder får dålig tillgång 
till solljus. 
 
Omställningsgruppen anser att det ska ställas tydliga krav på exploatören vad gäller exempel-
vis miljöanpassade bostäder, hållbart lokalt återvinningsprogram och klimatanpassning. 
 
Förvaltningen kommentar: 
- Buller under byggtiden regleras inte i detaljplanen. Under byggtiden ska dock Naturvårds-
verkets allmänna råd(2004:15) om buller från byggplatser följas. 
- Knivsta kommuns vision fastställd 2013 är att bli en modern småstad med 25 000 invånare 
år 2025.  2017 tecknade kommunen ett avtal med staten gällande utbyggnaden av Ostkustba-
nan  samt en ny station i Alsike. Det avtalet innebär ett åtaganden för kommunen att bygga 
15 000 nya bostäder till och med 2057. Knivsta växer och att bygga i centrumnära lägen 
överensstämmer med både vision och statliga åtaganden 
-De bostäder som hade svårast läge vad gäller solljus låg i kv. A. Möjligheterna till att bygga 
bostäder i kv. A har tagits bort. 
- Kommunen får inte ställa krav utöver vad som anges i Plan-och bygglagen. Vilka syftar till 
att göra marken lämplig att bebygga. 
 
Tekniska anläggningar 
 
Brandkåren Attunda anser att brandteknisk klass behöver specificeras och att krav om brand-
teknisk klass bör ställas på fasaden i stort. Vidare meddelar Brandkåren Attunda att de utrym-
ningsvägar som ska finnas bortvänt mot Ostkustbanan inte ska vara sådana som förutsätter 
räddningstjänstens stegutrustning. 
 
Omställningsgruppen saknar klarhet i hur avloppsfrågorna ska lösas och anser att hanteringen 
av dagvattenhanteringen är vagt formulerad i planbeskrivningen. 
 
Förvaltningens kommentar: 
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Planbeskrivningen förtydligas med att fasad tillsammans med fönster och dörrar inåtgående i 
fasaden ska bilda ett sammanhållet system med brandteknisk klass. Att utrymningsvägar inte 
ska förutsätta stegutrustning och att byggnadernas totala brandskydd hanteras i ansökan om 
bygglov i enlighet med gällande brandskyddskrav. 
 
VA-huvudmannen har meddelat kommunförvaltningen att detaljplanen för Del av Segerdal 
kan anslutas till befintligt reningsverk. 
 
Dagvattenhantering regleras i flera olika lagstiftningar. Plan- och bygglagen ger inte så 
stora möjligheter att styra över dagvattenhanteringen i detaljplanen, men i plankartan finns 
säkrat ytor för dagvattenhantering. Stora delar av hanteringen placeras på allmän platsmark 
vilket ger kommunen rådighet över dessa anläggningar. I övrigt ska ett exploateringsavtal 
träffas mellan exploatören och kommunen i vilken dagvattenhantering regleras ytterligare. 
 
Genomförande 
Postnord meddelar att vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras 
postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i 
en fastighetsbox på entréplan 
 
Förvaltningens kommentar: 
Informationen tas med till genomförandet. 
 
Övrigt 
Lantmäteriet påpekar att den administrativa gränsen är otydlig och grötig, justera så denna är 
angiven i plankartan som under Planbestämmelser. 
 
Brandkåren Attunda saknar redovisning av risk för ras och skred. 
 
Förvaltningens kommentar: 
Den administrativa gränsen korrigeras 
 
Vad gäller risk för ras och skred har en geoteknisk utredning tagits fram som innehåller sta-
bilitetsberäkningar för marken och vad som gäller under byggskedet. En kontrollfråga har 
ställts till, för utredningen ansvarig, geotekniker som meddelar att då planområdet är i prin-
cip helt plant föreligger ingen risk för ras eller skred med nuvarande höjdsättning. Planbe-
skrivningen kompletteras med denna information. 
 
 
KOMMUNFÖRVALTNINGENS STÄLLNINGSTAGANDE 
 
Ändringarna som skett i planförslaget efter granskningen är att ses som små och redaktionella 
då det handlar om förtydliganden. 
 
Förslag till fortsatt handläggning 
Samhällsutvecklingsnämnden godkänner detaljplanen i maj 2020. 
Kommunstyrelsen godkänner detaljplanen i maj 2020. 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen i juni 2020. 
 
 

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


 
 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

 
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 

 

Sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda efter granskning 1. 
- Sakägare 2 vad gäller fråga om våningshöjd. (sakägare 3 i samrådsredogörelsen) 
- Sakägare 3 vad gäller fråga om skuggning (sakägare 2 i samrådsredogörelsen) 
 
Sakägare med synpunkter som inte blivit tillgodosedda i tidigare skede 
- Sakägare 1 och 2 i samrådsredogörelsen gällande parkernas placering och storlek. 
- Sakägare 4 vad gäller planen som helhet. (Sakägare 1 i granskningsutlåtande 2) 
 
Kommunförvaltningen 
 
 
 
Moa Odin  Elin Hedström 
Planchef  Planhandläggare 
 

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

	- Knivsta kommuns vision fastställd 2013 är att bli en modern småstad med 25 000 invånare år 2025.  2017 tecknade kommunen ett avtal med staten gällande utbyggnaden av Ostkustbanan  samt en ny station i Alsike. Det avtalet innebär ett åtaganden för ko...

