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2. Justering (Förslag 21 mars)   

3. Godkännande av dagordning   

4. Anmälan av delegationsbeslut 
a) Delegationsbeslut om att avstå från att yttra sig i 
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biogasanläggning vid Kungsängens gård samt 
samrådsunderlag 

b) BAB delegationslista februari 2022 
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(Jessica Öhrn) 
 

 

6. Information om planuppdrag för Särsta 3:150 med flera 
(Andree Dage) 
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7. Information om planuppdrag för Gredelby 2:113 

(Linus Wickman) 
 

 

8. Information om planuppdrag för Särsta 3:122 
(Rebecka Persson) 
 
 

 

9. Information om planbesked Vrå1:129 
(Maria Cassel) 
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(Carin von Köhler) 
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13. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för 
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Ansvarig handläggare: Maria Cassel 
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14. Uppdragsbeslut ny översiktsplan 
Ansvarig handläggare: Gösta Bergman 
 

SUN-2022/65 

15. Planprioritering för 2022 
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SUN-2022/19 

18. Utökat verksamhetsområde för Solhagavägen 
Ansvarig handläggare: Maria Cassel 
 

SUN-2022/21 

19. Utökat verksamhetsområde för detaljplan 
Margarethahemmet 
Ansvarig handläggare: Maria Cassel 
 

SUN-2022/20 
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20. Revidering av delegationsordning för 
samhällsutvecklingsnämnden 
Ansvarig handläggare: Emelie Berglund 
 

SUN-2022/33 

21. Slutredovisning för gatuinvesteringar 2021 
Ansvarig handläggare: Alexander Jonsson 
 

SUN-2021/523 

22. Startbesked för gatu- och 
exploateringsinvesteringar 2022 
Ansvarig handläggare: Alexander Jonsson 
 

SUN-2021/522 

23. Slutredovisning investeringen Boängsvägen 
Ansvarig handläggare: Alexander Jonsson 
 

SUN-2021/524 

24. Ekonomisk uppföljning per sista februari för SUN 
2022 
Ansvarig handläggare: Ekaterina Widén 
 

SUN-2022/63 

25. Intern kontrollplan samhällsutvecklingsnämnden 
2022 
Ansvarig handläggare: Karin Reuterdahl 
 

SUN-2022/80 

26. Samråd om fördjupad översiktsplan för västra 
Vallentuna tätort 
Ansvarig handläggare: Gösta Bergman 

SUN-2022/66 
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Samhällsutvecklingsnämnden Delegationsbeslut Diarienummer 
2022-02-14 SUN-2022/34 

Delegationsbeslut gällande samråd för Uppsala Vattens 
biogasanläggning vid Kungsängens gård samt samrådsunderlag 
SUN-2022/34 

Beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden avstår från att yttra sig. 

Det här beslutet fattas med hänvisning till samhällsutvecklingsnämndens delegationsordning 
(SUN-2018/433) punkt C.3 - Beslut i fråga om att avge yttrande till andra myndigheter och 
organisationer samt rätt att avge yttrande (gäller frågor av ringa betydelse och/eller av 
verkställighetskaraktär, t.ex. yttranden gällande bygglov, polistillstånd m.m.). 

Sammanfattning 
Uppsala Vatten och Avfall har för avsikt att utöka biogasverksamheten på Kungsängens gård 
i Uppsala och har därför tagit fram förslag till ansökan om tillstånd för biogasanläggning. 
Biogasanläggningen vid Kungsängens gård behandlar årligen upp till 50 000 ton substrat 
enligt nuvarande tillstånd. Substrat som behandlas inom den befintliga verksamheten är 
kommunalt avfall (bestående av källsorterat matavfall, livsmedelsavfall från restauranger, 
storkök och handel) och industriavfall (bestående av slakteriavfall och avfall från 
livsmedelsförädling med mera). På biogasanläggningen sker en biologisk behandling av 
substrat och i processen bildas biogas och biogödsel. Uppsala Vatten och Avfall avser att 
utöka den årliga tillståndsmängden från 50 000 ton substrat till 125 000 ton substrat. Detta 
samråd syftar till att skapa en dialog med berörda i området och är ett tillfälle att inhämta 
synpunkter och information som Uppsala Vatten och Avfall bör känna till. 

Knivsta kommun har tagit del av Uppsala Vattens samrådshandlingar för 
biogasanläggningen vid Kungsängens gård. Bedömningen är att Knivsta kommun inte har 
något att erinra och kommunen avstår därför från att yttra sig.  

Maria Cassel, delegat 
Tf Planchef 
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Från: Lundkvist, Julia <julia.lundkvist@sweco.se>
Skickat: Monday, January 24, 2022 10:20 AM
Till: Knivsta Kommun
Ämne: Knivsta kommun - Inbjudan till samråd för Uppsala Vattens

biogasanläggning vid Kungsängens gård, Uppsala
Bifogade filer: Samrådsunderlag Uppsala Vattens biogasanläggning 2021-12-10.pdf;

Inbjudan till samråd - särskilt berörda.pdf; Bilaga. Information om
hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.pdf

Hej,

Bifogat detta mejl finner ni inbjudan till samråd för Uppsala Vattens biogasanläggning, samt
samrådsunderlag.

Hör gärna av er om ni har synpunkter eller frågor.

Med vänliga hälsningar,

Julia Lundkvist
Miljökonsult

Sweco Sverige AB | Malmö
Mobil +46 762826714
julia.lundkvist@sweco.se
www.sweco.se

Facebook | LinkedIn | Instagram | Twitter
RegNo: 556767-9849 | Styrelsens säte: Stockholm

För mer information om hur Sweco behandlar dina personuppgifter, vänligen läs här.
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Sammanfattning 

Uppsala Vatten och Avfall AB (hädanefter benämnt Uppsala Vatten) äger och driver 
biogasanläggningen vid Kungsängens gård i Uppsala. Biogasanläggningen behandlar 
årligen upp till 50 000 ton substrat enligt nuvarande tillstånd. Substrat som behandlas 
inom den befintliga verksamheten är kommunalt avfall (källsorterat matavfall och 
livsmedelsavfall från restauranger och storkök) och industriavfall (till exempel 
slakteriavfall och organiskt avfall från livsmedelsindustrin). Biogasen som framställs 
används framförallt som drivmedel, bland annat för Uppsalas stadsbussar i stället för 
fossila drivmedel. Biogödseln, som är en näringsrik gödsel med lågt klimatavtryck, 
används inom jordbruket i Uppsala med omnejd. 

Uppsala Vatten ser en ökad efterfrågan på biogas inom regionen samt en potential i att 
kunna ta hand om mer substrat så som gödsel eller kommunalt avfall på anläggningen. 
Det finns även en ökad efterfrågan på biogödsel från bl.a. lantbrukare. Uppsala Vatten 
avser därför att ansöka om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken för 
biogasanläggningen, vid Kungsängens gård i Uppsala. För att klara kommande 
efterfrågan på biogas behöver villkoren för att ta emot mängderna substrat öka till 125 
000 ton. Uppsala Vatten avser att uppgradera biogas motsvarande 105 GWh på 
anläggningen. 

Verksamheten avses att utökas inom befintlig anläggning. Biogasanläggningen är 
placerad inom Kungsängens gård, som är belägen ca 2,5 km sydost från Uppsala 
centrum. 
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1 Administrativa uppgifter 

Verksamhetsutövare och 
sökande 

Uppsala Vatten och Avfall AB 

Organisationsnummer 
556025-0051 

Besöksadress 
Kungsängen 37:1 

Utdelningsadress  
Uppsala Vatten och Avfall AB,  
Box 1444, 751 44 Uppsala 

Platsnamn 
Kungsängens gård 

Anläggningsnummer  
0380-60-013 

VD och juridiskt ansvarig:   
VD Sigrid De Geyter och styrelseordförande Rafael Waters 

Anläggnings/sektionschef 
Lennart Nordin 

Telefon  
018-7279371 

Miljöansvarig:  
Mikael Ekhagen 

Telefon  

018-7271801 
E-postadress 
mikael.ekhagen@uppsalavatten.se 

Verksamhetskoder 
Miljöprövningsförordningen (2013:259) 
21 kap 5 § Tillståndsplikt B, verksamhetskod 40.15 
29 kap 65 § Tillståndsplikt B, verksamhetskod 90.406-i 
 
Huvudsaklig BAT/BREF 
BAT/BREF för Avfallsbehandling (EU) 2018/1147 

Seveso 
Kemikaliemängder, inkl. gas, 
uppgår inte till de kravnivåer 
som anges i Seveso-lagstiftning. 

ISO-certifieringar 
ISO-9001 

Tillsynsmyndighet 
Miljöförvaltningen, Uppsala 
kommun 

Tillsyn utförs av 
Miljöförvaltningen, Uppsala kommun 

Prövningsnivå 
Miljöprövningsdelegationen, 
Länsstyrelsen Uppsala län 

Prövningsmyndighet 
Länsstyrelsen för Uppsala län 
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2 Bakgrund 

Detta dokument utgör samrådsunderlag för avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken 
för ansökan om tillstånd för befintlig och utökad biogasproduktion vid Uppsala Vattens 
biogasanläggning vid Kungsängens gård i Uppsala. 

I kapitel 12 i föreliggande samrådsunderlag finns en beskrivning av innehållet i planerad 
miljökonsekvensbeskrivning som kommer ingå i ansökan.  

Vid Uppsala Vattens biogasanläggning vid Kungsängens gård produceras biogas och 
biogödsel från kommunalt avfall (källsorterat matavfall och livsmedelsavfall från 
restauranger och storkök) och industriavfall (t.ex. slakteriavfall och organiskt avfall från 
livsmedelsindustrin). Biogasen som framställs används framförallt som drivmedel, bland 
annat för Uppsalas stadsbussar i stället för fossila drivmedel.  

Biogödseln som produceras är rik på växtnäringsämnen och används som gödselmedel 
av lantbrukare i Uppsalas omnejd. Biologiskt behandlat gödsel, dvs biogödsel, möjliggör 
mindre näringsläckage och metanutsläpp vid lagring och användning i jämförelse med 
obehandlad stallgödsel. I jämförelse med mineralgödsel binds mer kol in i marken vid 
användning av biogödsel, och dessutom undviks koldioxidutsläpp från den 
energikrävande mineralgödselproduktionen. (Energigas Sverige, 2019)  

För att möta den ökade efterfrågan på biogas samt för att kunna omhänderta och ta 
tillvara på en större andel organiskt avfall önskar Uppsala Vatten att utöka verksamheten.  

3 Samråd 

Verksamheten antas medföra en betydande miljöpåverkan (BMP), i enlighet med 6 § 
miljöbedömningsförordningen (2017:966). Undersökningssamråd har därför inte skett. 
Detta dokument utgör ett underlag för ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken.  

Enligt 6 kap. 29–30 §§ miljöbalken ska avgränsningssamrådet genomföras inför arbetet 
med miljökonsekvensbeskrivningen. Samråd ska ske med länsstyrelsen, 
tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten 
samt med de övriga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan antas bli 
berörda av verksamheten eller åtgärden. 

Samrådsunderlaget kommer att skickas via post till den samrådskrets som bedöms vara 
särskilt berörda av biogasanläggningen. I denna samrådskrets inkluderas företag och 
privatpersoner inom Kungsängens gård samt eventuellt berörda fastighetsägare och 
organisationer. Utöver utskick av detta samrådsunderlag kommer allmänheten att 
informeras om att samråd ska ske via annons i ortstidning med uppgift om att 
samrådsunderlaget finns tillgängligt på Uppsala Vattens webbsida samt var synpunkter 
och frågor på den planerade verksamheten kan skickas. 
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4 Befintligt tillstånd 

Uppsala Vatten har, enligt beslut meddelat av Länsstyrelsen 1996-05-03 (diarienummer 
242-5732-95), tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) för att uppföra och driva 
biogasanläggning inom fastigheten Kungsängen 37:1, vid Kungsängens gård (Lilla 
Ultuna) i Uppsala kommun.   

Befintligt tillstånd omfattar årlig rötning av upp till 50 000 ton gödsel, slakteriavfall samt 
livsmedelsavfall och liknande från industrier, handel, storkök och hushåll.  

Vissa ändringar av anläggningen har genomförts sedan det befintliga tillståndet trädde 
ikraft. Det har bl.a. tillkommit ny rötkammare, ny luftrening, ny förbehandlingslinje, och 
tillkommande tankstation med trycksänkningsenhet. Det finns även vissa tillkommande 
anläggningsdelar som planeras att byggas under nästa år, år 2022. Det gäller bl.a. ny 
rötkammare och cykloner. Samtliga ändringar av anläggningen har hanterats via 
anmälningar inom ramen för tillståndet.  

5 Ansökan avser 

Uppsala Vatten avser att ansöka om tillstånd till att bedriva miljöfarlig verksamhet enligt 9 
kap. miljöbalken för biogasanläggningen, vid Kungsängens gård i Uppsala. För att klara 
kommande efterfrågan på biogas behöver villkoren för att ta emot mängderna substrat 
öka till 125 000 ton. Uppsala Vatten avser att uppgradera biogas motsvarande 105 GWh 
på anläggningen. 

5.1.1 IED-verksamhet 

Verksamheten vid biogasanläggningen vid Kungsängens gård är en så kallad 
industriutsläppsverksamhet. Enligt 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250), 
IUF, innebär det att verksamheten omfattas av bestämmelserna i 
industriutsläppsförordningen och särskilda bestämmelser i bland annat miljöbalkens 
tillstånds- och tillsynsbestämmelser som införts med anledning av EU:s 
industriutsläppsdirektiv (2010/75/EU), IED.  

Att verksamheten är en IED-verksamhet innebär bland annat att BAT-slutsatser för 
avfallsbehandling (BAT-WT) är tillämpliga samt att en statusrapport ska bifogas ansökan. 

En statusrapport för mark och grundvatten har tagits fram under hösten 2021 och 
kommer att bifogas ansökan. Till ansökan kommer också att bifogas en redovisning av 
hur verksamheten tillämpar relevanta delar av BAT-slutsatserna.  

5.1.2 Seveso 

Befintlig verksamhet når idag inte upp till den lägre kravnivån för att omfattas av 
Sevesolagstiftningen och kommer inte heller att göra det med ansökt verksamhet. 
Sevesolagstiftningen omfattar lagen (1999:381), förordningen (2015:236) och 
föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor, samt miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor 
(2003:778) och plan- och bygglagen (2010:900). 
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6 Förutsättningar och rådande miljöförhållanden 

6.1 Lokalisering 

Befintlig biogasanläggning är belägen cirka 2,5 km sydost om Uppsala centrum, se Figur 
1.  

 

Figur 1. Lokalisering av biogasanläggning vid Kungsängens gård i Uppsala, se rödmarkerad cirkel. 
Källa karta: Lantmäteriet. 

Biogasanläggning 
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Befintliga biogasanläggningen är placerad inom fastigheten Kungsängen 37:1, på 
Kungsängens gård i Uppsala. Fastigheten Kungsängen 37:1 upptar en yta motsvarande 
cirka 180 ha och ägs av Sveriges lantbruksuniversitet (hädanefter benämnt SLU). Delar 
av fastigheten, främst inom området för Kungsängens gård, arrenderas av bl.a. Uppsala 
Vatten samt småföretag. SLU hyr även ut bostadshus belägna inom gårdens norra del. I 
Figur 2 nedan redovisas biogasanläggningens placering inom fastigheten samt övriga 
verksamheter och boende vid Kungsängens gård.  

 

Figur 2. Befintliga biogasanläggningens placering inom fastigheten Kungsängen 37:1. Område 
markerat i turkos färg motsvarar hela fastigheten Kungsängen 37:1. Källa karta: Lantmäteriet.  

6.2 Planförhållanden 

Fastigheten Kungsängen 37:1 (se Figur 2) omfattas inte av gällande detaljplaner eller 
planprogram. (Uppsala kommun, kommunkarta) Det finns heller inga pågående 
detaljplaner inom fastighetens västra, östra eller södra delar. Inom den norra delen av 
fastigheten, cirka 200 meter nordväst från anläggningen, pågår detaljplanering gällande 
båtuppställningsplats. (diarienummer PLA 2012–020219)  

I Uppsala kommuns översiktsplan ingår fastigheten i område med landskapsbildskydd 
gällande Fyrisåns dalgång (söder). (Uppsala kommun, 2016a) 

I kommunens översiktsplan går även följande att läsa: 

Biogasanläggning 

Övriga verksamheter 

Hyresbostäder 
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På Kungsängens gård finns Uppsala Vattens biogasanläggning. Anläggningen beräknas 
expandera i framtiden. Om bostäder tillåts alltför nära avfallsanläggningen finns en 
stor risk att det uppstår mycket svårlösta konflikter. Bostäder eller annan störningskänslig 
verksamhet bör därför inte tillåtas så att funktionen som plats för avfallshantering 
respektive biogasverksamhet försvåras. (Uppsala kommun, 2016b) 

6.2.1 Planerad verksamhets förenlighet med gällande detaljplaner  

Biogasanläggningen är placerad utanför planlagt område och strider därför inte mot 
några gällande detaljplaner eller planprogram. Det finns heller inga pågående 
detaljplaner eller planprogram för området i direkt anslutning till Kungsängens gård.  

6.3 Skyddade naturområden och riksintressen 

Försvarsmaktens  intressen  

Fastigheten Kungsängen 37:1 ingår i område utpekat med riksintresse för 
Försvarsmakten och är inom influensområde för luftrum (Minimum Sector Altitude-yta för 
Uppsala flygplats) samt stoppområde för höga objekt.  

Kulturvärden  

Ca 500 meter väster om fastigheten finns område utpekat med riksintresse för 
kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken gällande Uppsala stad, se Figur 3. 

 

Figur 3. Karta över riksintressen i området för biogasanläggningen. Rödstreckat område redovisar 
utpekat område för riksintresse kulturmiljövård. Gulrutiga området är utpekat med riksintresse för 
friluftsliv. Blåstreckade områden är Natura 2000-områden. Röd linje visar riksintresse för befintlig 
järnväg. Källa karta: Boverkets webbgiskarta, Riksintressen. 

Biogasanläggning 
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Friluftsliv  

Ca 500 meter väster om fastigheten finns ett utpekat område för riksintresse gällande 
friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, se Figur 3. Riksintresset för friluftsliv gäller området 
Södra Mälaren samt Norra Mälaren och nedre delarna av tillflödena Fyrisån och Hågaån. 

Naturreservat  och Natura 2000-områden  

Ca 500 meter väster om fastigheten ligger även Kungsängens naturreservat, ett område 
utpekat som Natura 2000-område och av riksintresse i sin helhet enligt 4 kap. 8 § 
miljöbalken. (Boverket, Riksintressen) Se Figur 3 och Figur 4. 

Natura 2000-området Kungsängens naturreservat ingår i ett större naturområde, det 
nyligen bildade naturreservatet Årike Fyris. Årike Fyris är ett stort område i södra Uppsala 
och sträcker sig från Kungsängsleden i norr till Flottsund i söder, på båda sidor av 
Fyrisån. För att komma till den östra sidan av naturreservatet passeras Kungsängens 
gård från väg 255. (Länsstyrelsen Uppsala län, 2018) 
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Figur 4. Årike Fyris naturreservat, se turkost markerat område. Kungsängens naturreservat är 
markerat med rödstreckade linjer i kartan. Källa karta: Länsstyrelsernas webbgiskarta, 
Reservatskartan. 

Järnväg  

Ca 350 meter öster om fastigheten finns utpekat riksintresse för befintlig järnväg, se Figur 
3. (Boverket, Riksintressen) Den så kallade ostkustbanan mellan Uppsala och 
länsgränsen mot Stockholm planeras även att byggas ut till fyra spår. (Trafikverket, 2021) 

Biogasanläggning 
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6.1 Grund- och ytvattenförekomster 

Grundvattenförekomster 

Fastigheten Kungsängen 37:1 ingår i område med grundvattenförekomst för Sävjaån-
Samnan.  

I området direkt väster om Kungsängens gård finns grundvattenförekomst redovisad för 
Uppsalaåsen-Uppsala.  

Nämnda grundvattenförekomster är sand- och grusförekomster med otillfredsställande 
kemisk status. Grundvattenförekomster uppnår ej god kemisk status med hänsyn till 
enskilt ämne av bekämpningsmedel samt PFAS 11. Kvantitativ status för 
grundvattenförekomster är god. (VISS) 

Fastigheten ingår även i ett vattenskyddsområde.  (Uppsala kommun, kommunkarta) 

Ytvattenförekomster 

Fastigheten ingår i huvudavrinningsområdet Norrström, avrinningsområde för ytvatten 
Fyrisån Jumkilsån-Sävjaån samt delavrinningsområde ovan Sävjaån i Fyrisåns 
vattendragsyta.  

Norrström, som slutligen mynnar ut i havet, är en vattenförekomst klassad med 
otillfredsställande ekologisk status och ej god kemisk status.  

Fyrisån Jumkilsån-Sävjaån är klassad med måttlig ekologisk status och ej god kemisk 
status. (VISS) 

7 Nollalternativ  

Nollalternativet innebär att verksamheten bedrivs enligt gällande tillstånd. I nollalternativet 
ingår även ändringar av anläggningen samt tillkommande anläggningsdelar som har 
anmälts till kommunen. Anmälningar har hanterats inom ramen för tillståndet.  

8 Alternativ lokalisering 

Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken anges att för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk 
ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att 
ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa 
och miljön. Alternativa lokaliseringar för utökad verksamhet kommer att behandlas i 
kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

9 Verksamheten 

Befintlig och planerad verksamhet beskrivs nedan. En mer detaljerad beskrivning av 
befintlig och planerad verksamhet kommer att bifogas ansökan i form av en teknisk 
beskrivning. 
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9.1 Befintlig tillståndsgiven verksamhet 

På biogasanläggningen vid Kungsängens gård behandlas olika typer av organiskt avfall 
och omvandlas till biogas och biogödsel. Biogasen används som drivmedel, bland annat 
för Uppsalas stadsbussar. Biogödseln som produceras är rikt på växtnäringsämnen och 
används som gödselmedel av lantbrukare i Uppsalas omnejd.  

Biogasanläggningen behandlar olika typer av organiskt material genom rötning. De 
råvaror som kommer in till anläggningen delas in i följande kategorier: kommunalt avfall 
(bestående av källsorterat matavfall, livsmedelsavfall från restauranger, storkök och 
handel) och industriavfall (bestående av slakteriavfall och avfall från livsmedelsförädling 
med mera). 

Processen består av insamling/mottagning av substrat, förbehandling, hygienisering och 
rötning. Från rötningen bildas rågas som behandlas vidare till biogas i en 
gasuppgradering samt rötrest som blir till biogödsel, se Figur 5. En översikt av 
biogasanläggningen och dess delar visas i Figur 6. 

 

 

Figur 5. Processtegen för produktion av biogas och biogödsel. 
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Figur 6. Översikt över biogasanläggningen. 

Substratet transporteras till biogasanläggningen med renhållningsfordon och lastbilar. 
Substratet tippas i första hand direkt ned i två tippfickor som är belägna inomhus för att 
undvika luktspridning. En ficka för mottagning av slakteriavfall med mera är placerad 
utomhus. Förpackat material genomgår en förbehandling för bl.a. avskiljning av 
plastemballage innan det pumpas till bufferttankar i väntan på hygienisering och rötning. 
Slakteriavfallet späds för att det skall bli pumpbart och därefter sönderdelas det i en 
dispergeringsmaskin och leds till bufferttankar för lagring innan vidare behandling. 

Från bufferttankarna pumpas materialet via värmeväxlare till tre hygieniseringstankar 
(som körs växelvis) för avdödning av sjukdomsframkallande mikroorganismer genom 
hygienisering vid 70 °C i minst en timme, se Figur 7. Material leds kontinuerligt vidare till 
tre rötkammare där det rötas termofilt vid 52 °C. Vid rötningen bildas rågas (en blandning 
av metan och koldioxid) och rötrest som levereras som biogödsel till lantbrukare. 
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Figur 7. Översikt av hygieniseringsprocessen. 

Rågasen leds till en gasklocka och därefter vidare till anläggningen för gasuppgradering 
där gasen uppgraderas genom avskiljning av koldioxid, se Figur 8. Gasuppgraderings-
anläggningen avskiljer koldioxid genom absorption. De metanrester (metanslipp) som 
följer med koldioxiden förbränns i en termisk förbränningsanläggning. Den uppgraderade 
gasen leds vidare till tankstationer för fordon. En liten del av biogasen används för att 
producera värme vid Uppsala Vattens anläggningar. Biogödseln lagras i en tank innan 
det hämtas med lastbil och transporteras till lantbrukare.    
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Figur 8. Processbild över gasuppgraderingen. 

På biogasanläggningen finns en gasfackla där rågas kan förbrännas vid driftstörningar på 
övrig utrustning, till exempel problem med gasuppgraderingsanläggningen. I facklan sker 
förbränning vid hög temperatur som säkerställer fullständig förbränning av den metan 
som finns i gasen. 

Tankstationen vid Kungsängens gård är kopplad till ett gasnät för fordonsgas. Den 
komprimerar gasen med hjälp av kompressorer och lagrar gasen i ett stationärt gaslager. 
Från detta gaslager kan fordon sedan tanka på någon av dispensrarna. Tankstationen är 
även utrustad med ett system för att hantera mobila gasflak. Den kan både fylla mobila 
gasflak och ta emot gasflak som trycksänks och sedan töms in på gasnätet.  

Under hösten 2020 driftsattes en ny gasledning till den nybyggda bussdepån för 
stadsbussarna i Fyrislund. Från och med 6 februari 2021 tankas alla stadsbussar i 
Fyrislund. En gasledning finns även mellan Kungsängens gård och Kungsängsverkets 
avloppsreningsverk. 

Det finns vissa planerade förändringar inom ramen för tillståndet som har anmälts till 
tillsynsmyndigheten. Detta är exempelvis utrustning för avskiljning av partiklar samt en ny 
efterrötkammare. 
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9.2 Planerad verksamhet 

För att möta den ökade efterfrågan på biogas och biogödsel i regionen, samt för att 
utnyttja den potential som finns att behandla mer substrat än vad som görs idag, vill 
Uppsala Vatten utöka sin verksamhet. Med planerad verksamhet kommer mängden 
substrat som tas emot för behandling att öka till 125 000 ton per år. Planerad verksamhet 
kommer i stort att bedrivas på samma sätt som befintlig verksamhet men för att hantera 
ökade mängder och göra anläggningen mer flexibel för olika typer av fasta och flytande 
substrat planeras ett antal åtgärder. Flödet i anläggningen visas i Figur 9. 

 

Figur 9. Flödet i anläggningen för planerad verksamhet. 

Åtgärder och ombyggnationer som kan komma att bli aktuella för planerad verksamhet är:  

• Ombyggnation av mottagningshall med komplettering av förbehandlingslinje 

• Ny mottagnings- och utlastningstank 

• Ändrad hygieniseringsprocess 

• Nytt processteg för förädling av biogödsel 

• Ny gasuppgradering 

 
Planerad anläggning är under projektering. Listade tekniker är preliminära och andra 
lösningar kan vara aktuella att använda. En mer utförlig redovisning av valda tekniker tas 
fram i den tekniska beskrivningen i tillståndsansökan. 
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10 Miljöeffekter 

I detta avsnitt redovisas en bedömning av de miljöeffekter som förväntas av såväl 
nuvarande som planerad produktion. I samband med miljöbedömningen för de olika 
aspekterna redovisas genomförda och planerade skyddsåtgärder. Miljöeffekterna och 
eventuella konsekvenser kommer att beskrivas närmare i miljökonsekvensbeskrivningen. 

10.1 Sammanfattning av miljöeffekter 

Biogasverksamhetens syfte är att ta vara på energi från organiskt avfall. Biogas är 
cirkulär ekonomi i praktiken, där samhällets avfall blir till förnybar energi och biogödsel. 
Samtidigt bidrar biogasen till att nå samhällets miljö- och klimatmål. 

I avsnitt 10.2-10.12 redovisas översiktligt identifierade miljöeffekter för befintlig och 
planerad biogasverksamhet. De mest betydande miljöaspekterna att belysa i kommande 
miljökonsekvensbeskrivning bedöms vara hushållning av resurser, utsläpp av 
växthusgaser, lukt, transporter, utsläpp till vatten, samt risk- och säkerhetsaspekter. 

10.2 Råvaror, kemikalier och avfall 

10.2.1 Råvaror 

Ingående råvaror (substrat) är olika typer av organiskt material som kan delas in i 
kommunalt avfall (bestående av källsorterat matavfall, livsmedelsavfall från restauranger, 
storkök och handel) och industriavfall (bestående av slakteriavfall och avfall från 
livsmedelsförädling m.m.). Källsorterat matavfall står för den största delen. 

Med planerad verksamhet kommer mängden substrat att öka. Eftersom tillgången på 
kommunalt avfall inte förväntas öka i samma takt som efterfrågan på biogas kommer 
variationen i substrat att öka. Andelen restprodukter från livsmedelsindustrin, 
livsmedelshandeln, gödsel, slaktavfall och fettavskiljaravfall antas öka.  

10.2.2 Kemikalier 

De kemikalier som hanteras i större volymer är järnklorid, diesel, hydraulolja, HVO och 
Kemfoam.  

Användningen av järnklorid bedöms öka proportionerligt med planerad verksamhet, dvs 
vid ökad behandling av substrat. Övrig förbrukning av kemikalier kommer att öka 
marginellt för planerad verksamhet. 

För planerad verksamhet kan vissa kemikalier behöva utökat lagringsutrymme men 
bedömningen görs att det inte kommer att innebära att verksamheten omfattas av 
Sevesolagstiftningen. 

Förbrukning och lagring av kemikalier kommer att beskrivas närmare i 
miljökonsekvensbeskrivningen och tekniska beskrivningen. 
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10.2.3 Avfall/restprodukter 

Volymerna avfall från anläggningen är förhållandevis små men vid normal drift 
uppkommer alltid en viss mängd process- och plastrejekt. Rejektmängderna från tömning 
och underhåll av tankar/rötkammare transporteras till Hovgårdens avfallsanläggning i 
Uppsala för kompostering medan det övriga rejektet pressas och energiåtervinns genom 
förbränning i Vattenfalls avfallsanläggning.   

Övrigt icke farligt avfall är aska från pelletspannan och aktivt kol från ventilations-
anläggningen.  

Eftersom kondensvattnet från gassystemet innehåller terpener leds detta vatten via en 
oljeavskiljare innan det återförs in i processen. Oljeavskiljt ”terpenvatten” och glykol 

omhändertas som farligt avfall.  

Ytterligare farligt avfall som uppstår är exempelvis lysrör och spilloljor, men detta är 
relativt små mängder. De insatser i verksamheten som generar farligt avfall är svåra att 
begränsa och möjligheten att påverka mängden farligt avfall är därför liten. 

Plastrejekt kommer till viss del att öka med planerad verksamhet, avfallet bedöms öka 
proportionellt med ökad mängd förpackat kommunalt avfall och livsmedelsavfall. I övrigt 
ökar planerad verksamhets avfallsmängder marginellt mot befintlig verksamhet. 

10.2.4 Skyddsåtgärder 

Nedan redovisas exempel på skyddsåtgärder som vidtagits, eller planeras att vidtas, för 
att ta hand om substrat, avfall och kemikalier på ett lämpligt sätt.  

Råvaror och avfall  

• Råvaror, i form av organiskt avfall (substrat) hanteras i slutna system. Det finns 
även hygieniseringssteg som dödar eventuella bakterier och patogener, på detta 
sätt undviks smittspridning. 

• Verksamheten bidrar till att hushålla med resurser, då energi från organiskt avfall 
kan tas tillvara. 

• Uppsala Vatten arbetar aktivt med att minimera mängderna avfall från 
anläggningen. Bland annat har en övergång från plastpåsar till nedbrytbara 
papperspåsar skett för matavfall inom kommunen.  

• Uppsala Vatten planerar att under våren 2022 installera cykloner för avskiljning 
av tunga partiklar.  
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Kemikalier 

• Uppsala Vatten använder sig av kemikaliehanteringssystemet EcoOnline för sin 
kemikaliehantering. I systemet finns kemikalieförteckning och riskbedömningar av 
produkter och aktiviteter på anläggningen. Uppsala Vatten följer de 
skyddsåtgärder som anges i säkerhetsdatablad för de produkter som hanteras 
inom verksamheten.   

10.3 Utsläpp till luft 

10.3.1 Utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar 

Uppsala Vatten strävar efter att inom biogasverksamheten enbart använda fossilfria 
energislag. För drift av anläggningen köps i nuläget vindkraftsbaserad el in och för att 
täcka uppvärmningsbehov för processerna och lokalerna finns två ångpannor. En 
ångpanna drivs av pellets och en av biogas/naturgas. 

Arbetsmaskiner och fordon inom verksamhetsområdet drivs idag av HVO. Transporter till 
och från anläggningen, som Uppsala Vatten har rådighet över, drivs idag i huvudsak av 
biogas eller HVO. Verksamhetens ambition är att fordon som kör för verksamheten i 
största möjligaste mån ska drivas av fossilfria drivmedel.  

Biogasanläggningen vid Kungsängens gård ingår i en nationell kartläggning av 
biogasanläggningars metanslipp, vilket innebär att mätningar av metanslipp genomförs 
vart tredje år. Metan är en växthusgas med ca 30 gånger större växthuspåverkan än 
koldioxid, baserat på en 100-års integrationstid. (ERCE, 2021) Skyddsåtgärder för att 
minska metanläckage är därför viktiga. Observera dock att genom rötning av till exempel 
stallgödsel eller andra restprodukter så reduceras metanutsläpp som annars hade 
inträffat om restprodukter inte behandlats. (Avfall Sverige, 2019) 

Förutom att naturgas till viss del används i gaspanna är samtliga utsläpp från förnybara 
resurser. 

Biogasanläggningen bidrar även till lokala utsläpp av hälsofarliga luftföroreningar som 
bland annat NOx och partiklar, huvudsakligen från verksamhetens förbränning av pellets i 
panna. Den biogas som produceras bidrar dock till att sänka utsläppen av skadliga 
luftföroreningar totalt och globalt sett. 
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10.3.2 Lukt 

Anläggningen innehåller processdelar som tidvis bidrar med lukt till närområdet. Staden 
har expanderat söderut, bl.a. genom byggnation av bostadsområdet Industristaden. 

På biogasanläggningen vid Kungsängens gård finns luktreducerande utrustning 
installerad. Frånluftsventilationen för processutrustning som behandlar orötat organiskt 
material samt från lokaler för process, mottagning och lastning, leds via två parallella UV-
ljusbehandlingar och fem parallella kolfilter för avskiljning av lukt. Vid biogasanläggningen 
finns även en anläggning för regenerativ termisk oxidation (RTO). Huvudsyftet med 
RTO:n är att minska metanslippet till atmosfären genom att förbränna metan. RTO:n har 
även en viss luktreducerande effekt genom att den förbränner en stor del av VOC 
(flyktiga organiska ämnen) i utsläppsluften.   

10.3.3 Skyddsåtgärder 

Nedan redovisas exempel på skyddsåtgärder som vidtagits, eller planeras att vidtas, för 
att motverka lukt från anläggning samt minska verksamhetens utsläpp av växthusgaser 
och luftföroreningar.  

 
Lukt  

• För att minimera luktutsläpp sker mottagning och lastning främst inomhus. 

• UV-behandling och kolfilter finns för rening av luft. 

• Rutiner för underhåll och rengöring finns för att minimera diffusa utsläpp av lukt. 

Utsläpp till luft  

• Biogasanläggningens klimatpåverkan med avseende på energianvändning 
minskas genom planering och utformning för att ta vara på värme i processer, 
bl.a. genom att värme från hygieniseringen värmeväxlas med inkommande 
substrat. 

• Vid driftproblem i uppgradering eller överproduktion av rågas förbränns rågas 
med hjälp av fackla på området. Detta är en miljöåtgärd (och säkerhetsåtgärd) för 
att hindra utsläpp av metangas som är starkare växthusgas än den koldioxid som 
bildas när den förbränns.  

• Uppsala Vatten har frivilligt anslutit sig till Avfall Sverige och Svenskt Vattens 
kontrollprogram Egenkontroll Metanutsläpp som ett system för att kartlägga och 
minska biogasanläggningars utsläpp av metan. Externa mätningar genomförs 
vanligtvis en gång per 3 år, med intern uppföljning däremellan. 
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• Verksamhetens ambition är att i största möjliga mån använda fossilfria bränslen 
vilket medför en reducering av både utsläpp av växthusgaser och hälsofarliga 
luftföroreningar.   

10.4 Transporter 

Substratet transporteras till biogasanläggningen med renhållningsfordon och lastbilar.  

De flesta transporter, och främst större lastbilar, kommer norr- eller västerifrån 
biogasanläggningen. Transporterna färdas via Tycho Hedéns väg, och vidare via väg 
255. Transporterna svänger sedan norrut vid Kuggebro mot Kungsängens gård. De 
transporter som kommer söderifrån färdas via E4 och vidare via väg 255 mot 
Kungsängens gård. 

Renhållningsfordon från staden kommer från Uppsala centrum varav matavfall och 
livsmedelsavfall tas emot på Kungsängens gårds biogasanläggning. Resterande 
brännbart avfall körs till Vattenfalls avfallsmottagning i Boländerna. 

I nuvarande verksamhet uppgår transporterna till cirka 25 transporter exklusive 
godstransporter per vardag. Godstransporter uppgår till ca 2–3 per vardag. Alla 
transporter sker via grinden vid tankstationen.   

Med ansökt verksamhet förväntas transporterna kunna uppgå till cirka 50 transporter 
exklusive godstransporter per vardag.  

Största delen av transporterna, ca 80–90 %, bedöms kunna köra mellan kl. 7-16. Med 
ökade mängder gödsel och biogödsel att hantera kommer dock enstaka fordon att 
behöva köra i skift, utöver dessa tider. 

10.4.1 Skyddsåtgärder 

Uppsala Vatten samordnar transporterna i möjligaste mån för att minimera körsträckor 
och antal lastbilar. Det innebär, om det är möjligt, att inkommande lastbilar lämnar 
substrat och samtidigt lastas med biogödsel för utkörning till gårdar. 

10.5 Utsläpp till vatten 

Verksamheten ger upphov till olika typer av vatten, såsom processvatten, sanitärt 
spillvatten och dagvatten.  

Då behandlingen vid biogasanläggningen huvudsakligen sker i en sluten process 
genereras endast begränsade mängder processavloppsvatten. 

Dagvatten från ytor där det finns risk för spill av till exempel organiskt material samlas in 
och används i processen. Detta kommer fortsätta att ske i ansökt verksamhet.  

Dagvatten från hårdgjorda ytor samlas upp i dagvattenbrunnar och leds efter slam-
/oljeavskiljare till SLU:s ledningssystem som även har användare uppströms. Ledningen 
går sedan ut till Fyrisån. 
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10.5.1 Skyddsåtgärder 

Nedan redovisas exempel på skyddsåtgärder som vidtagits för att minska utsläpp av 
föroreningar till dagvatten. 

• Vid spill av diesel eller oljor finns utrustning för att absorbera spillet. 

• Dagvattenbrunnarna förses med tätningar för att förhindra att eventuella spill 
sprids till dagvattnet. 

• Vid läckage kan mattor läggas vid brunnar för att förhindra att föroreningar sprids 
vidare. 

• För att undvika utsläpp av limonen som bildas i substratet avskiljs limonen i 
oljeavskiljare inomhus för att sen skickas för destruktion. En brunn för 
kondensvatten har tätats för att minimera utsläpp. 

10.6 Buller 

Bullerkällor vid ansökt verksamhet är främst trafik till och från anläggningen samt 
anläggningsdelar såsom omrörare, motorer och fläktar. Dessa är i huvudsak placerade 
inomhus eller på huvudbyggnadens södra sida (bort ifrån bostadsområde). Avståndet till 
närmaste bostad är cirka 600 meter från fastighetsgräns. 

Bullernivåerna från planerad verksamhet förväntas inte överstiga Naturvårdsverkets 
riktvärden för industri- och annat verksamhetsbuller (rapport 6538), se Tabell 1.   

Riktvärdena bör i normalfallet vara vägledande för bedömning av om buller utgör en 
olägenhet. 

Tabell 1. Riktvärden för buller från industri vid bostäder, undervisningslokaler och vårdlokaler 
(Naturvårdsverket, 2015). 

 Leq dag 
(kl. 06-18) 

Leq kväll 
(kl. 18-22) samt 
lör-, sön- och 
helgdag (kl. 06-
18) 

Leq natt  
(kl. 22-06) 

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid 
bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler 

50 dBA 45 dBA 40 dBA 

 

Bullerpåverkan kommer att beskrivas i ansökan och behovet av en bullerutredning 
kommer att bedömas. 

10.6.1 Skyddsåtgärder 

I nuläget bedöms Naturvårdsverkets riktlinjer för industri- och verksamhetsbuller klaras 
och ytterligare skyddsåtgärder bedöms därför inte som nödvändiga. 
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10.7 Energianvändning 

Den huvudsakliga nuvarande energianvändningen är värme till produktionen från pellets- 
och gaspanna och el till främst gasuppgradering och produktionsprocessen.  

Flera av förändringarna med ansökt verksamhet kommer att leda till minskad specifik 
värmeanvändning. Eventuella planer på att optimera torrsubstans innebär mindre vätska i 
slurryn som behöver värmas och därmed lägre värmebehov. En eventuellt ändrad 
hygieniseringsmetod kan även komma att leda till lägre värmeförbrukning. 

Elbehovet kan dock öka om det blir aktuellt med installation av cykloner och förtjockare 
samt för pumpning och omrörning med ny efterrötkammare. 

I Tabell 2 redovisas energiförbrukning uppdelat på olika energislag för befintlig 
anläggning. Verksamhetens energiförbrukning gällande transporter kartläggs under 
vidare utredningar i samband med miljökonsekvensbeskrivning. Den största delen av 
energin på anläggningen kommer från förnybara resurser, vilket medför låg 
klimatpåverkan, se avsnitt 10.3.1 om verksamhetens utsläpp av växthusgaser och 
luftföroreningar. 

Tabell 2. Förbrukning i (MWh/år) för befintlig verksamhet. 

Energislag Förbrukning vid 
befintlig 
verksamhet år 2020 
(MWh) 

El  4140 
Pellets 900 
Biogas uppvärmning 4200 

 

10.7.1 Skyddsåtgärder 

Energibehovet i anläggningen begränsas genom att processvärmen återvinns via 
värmeväxling och att eldrivna anläggningsdelar, till exempel sönderdelningsutrustningen, 
nyttjas till fullo under kort drifttid.   

10.8 Vattenanvändning 

Vatten används till att späda inkommande substrat. Utöver detta används kommunalt 
vatten till ångpannan, gasreningen, rengöring och i personaldelarna.  

För planerad verksamhet kan mängden vatten till ångpannor komma att minska något vid 
ett eventuellt byte av hygieniseringsmetod. Mängden vatten för rengöring och 
personaldelar kommer att förbli densamma eller lite större på grund av större anläggning 
och ökad bemanning. 
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10.8.1 Skyddsåtgärder 

För planerad verksamhet planeras större mängder vatten kunna cirkulera och 
återanvändas än i nuvarande verksamhet. Större mängder dagvatten och avvattnat 
substrat planeras kunna återföras till processen. Målsättningen är att bli självförsörjande 
på spädvatten som används för att späda inkommande fast substrat så att inget 
dricksvatten behöver användas. 

10.9 Risker  

Inom området förvaras drivmedel, biogas samt processkemikalier såsom järnklorid, 
hydraulolja med mera. Den maximalt lagrade mängden råvaror, kemikalier, restprodukter 
och avfall förväntas öka med planerad verksamhet.  

Verksamheten anses få något ökade risker med hänsyn till ökad mängd gas i systemen 
samt ökade transporter.  

10.9.1 Skyddsåtgärder 

Nedan redovisas exempel på skyddsåtgärder som vidtagits för att minska riskerna inom 
verksamheten.  

• All hantering och lagring av kemikalier och farligt avfall sker på invallade och täta 
ytor för att eventuellt spill ska vara lätt att omhänderta och att det inte ska kunna 
nå dag- eller spillvattennätet.  

• Driftstörning kan biogasen facklas för att förhindra att metan släpps ut till luft. 

• För att minimera risken för personskador till följd av gasläckage utförs 
regelbundna läckagesökningar på gassystemet enligt upprättade rutiner. 
Komponenter där det råder hög risk för läckage, till exempel kompressorer och 
fläktar, kontrolleras dagligen.  

• Tillbud och olyckor eller liknande händelser som kan leda till olägenheter för 
människors hälsa eller miljön anmäls omgående till tillsynsmyndigheten. Muntlig 
anmälan följs vid behov upp av en skriftlig rapport med uppgift om typ av 
störning/haveri, orsak, utsläpp, åtgärder och tidplan. 

• Det finns rutiner för brandlarm och gaslarm. Alla miljöavvikelser rapporteras i ett 
digitalt system. I systemet dokumenteras avvikelsen, orsak till avvikelse, åtgärd 
och handlingsplan samt riskbedömning.   

• Vid driftstopp finns avtal med de närmaste anläggningarna som kan ta emot 
substrat.  
Vid överjäsning vidtas åtgärder, orsaksutredningar och lämpliga åtgärder. 

• Anläggningen är utformad och kommer att utformas i enlighet med 
branschstandarder så som BGA, TSA och EGN. 
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10.10 Påverkan på skyddade naturområden och riksintressen 

Se avsnitt 6.3. 

10.11  Friluftsliv och rekreation 

I närområdet till biogasanläggningen finns Årike Fyris naturreservat och Kungsängens 
naturreservat, se avsnitt 6.3. I Årike Fyris finns gång- och cykelstråk, fågeltorn och en 
Linnéstig (en vandringsled med historisk information om platser och händelser som finns 
på flera platser runt om i Uppsala). Det finns även ett skidspår cirka 350 meter från 
anläggningen.  

10.12 Kulturvärden 

Cirka 500 meter väster om anläggningen finns ett riksintresse för kulturmiljövård. Inga 
fornlämningar finns i närheten av verksamhetsområdet. 

11 Genomförda och planerade utredningar 

De genomförda och planerade utredningarna kommer att undersöka miljöeffekter och 
konsekvenser från verksamheten för såväl nollalternativ som planerad verksamhet. 

11.1 Bullerutredning 

Om det bedöms nödvändigt kommer en bullerutredning att utföras. Syftet med 
bullerutredningen är att beräkna och fastställa de ekvivalenta ljudnivåerna vid bostäder till 
följd av nuvarande och planerad verksamhet. Detta jämförs med Naturvårdsverkets 
riktvärden för industri- och annat verksamhetsbuller. Vid behov föreslås skyddsåtgärder. 
Utredningen baseras på bullerkällorna för planerad verksamhet, såsom motorer och 
fläktar. 

11.2 Dagvattenutredning 

Syftet med dagvattenutredningen är att undersöka verksamhetens påverkan på flöden av 
dagvatten inom och från området, miljöeffekter av dagvattnet samt översvämningsrisker.  

11.3 Luktutredning 

I mars 2020 utförde Sweco modellering och spridningsberäkningar av lukt från Uppsala 
Vattens biogasanläggning. Luktprovtagning och luktanalyser har utförts vid tre olika 
tillfällen och fyra punkter. Resultaten har använts, tillsammans med resultat från en 
liknande mätning 2015, för att beräkna luktspridningen kring anläggningen. Utredningen 
kommer att uppdateras vid behov. 

11.4 Miljöriskutredning 

Syftet med olycksriskutredning är att redogöra för de olycksrisker som kan påverka 
omgivningen. Utredningen ska även omfatta hantering av släckvatten. 
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12 Förslag till innehåll i planerad miljökonsekvensbeskrivning  

Administrativa uppgifter   

Sammanfattning av miljökonsekvenser 

Inledning 

• Bakgrund och syfte med verksamheten 

• Miljökonsekvensbeskrivningens syfte och avgränsning  

• Metodik 

• Ansökans omfattning  

• Samråd 

• BAT/BREF  

Förutsättningar och rådande miljöförhållanden 

• Lokalisering 

• Planförhållanden  

• Riksintressen, skyddade områden och motstående intressen  

Verksamhetsbeskrivning (icke teknisk) 

• Befintlig verksamhet 

• Ansökt verksamhet 

Alternativ  

• Nollalternativ  

• Alternativ lokalisering  

• Alternativ utformning/teknik/omfattning  

• Motivering till och skäl för valda alternativ 

Bedömningsgrunder  

• Miljökvalitetsnormer  

• Miljömål 

• Riktvärden  
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Miljöpåverkan, effekter och konsekvenser (även nollalternativ) 

• Hushållning med resurser  

• Utsläpp till luft (utsläpp av lukt, utsläpp av växthusgaser samt utsläpp av 
luftföroreningar från verksamheten) 

• Trafik och transporter  

• Utsläpp till vatten  

• Risk och säkerhet  

• Naturmiljö och rekreation  

• Buller  

• Markanvändning  

• Avfall 

• Landskap, bebyggelse och kulturmiljö 

• Kumulativa effekter av ansökt verksamhet 

Samlad bedömning av konsekvenser  

Sammanfattning av ansökt verksamhets påverkan på miljömål och 
miljökvalitetsnormer 

Egenkontroll 

Uppfyllnad av kravet på sakkunskap  

Referenser 
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Inbjudan till samråd  
Datum: 2022-01-24 

Uppsala Vatten och Avfall har för avsikt att utöka biogasverksamheten på Kungsängens gård i 
Uppsala och inbjuder härmed till samråd enligt miljöbalken avseende ansökan om tillstånd för 
biogasanläggningen. 

Uppsala Vatten och Avfall är ett kommunalt bolag som ansvarar för att leverera dricksvatten, rena 
avloppsvatten, hämta hushållsavfall, producera biogas och återvinna avfall i Uppsala kommun. Till 
Uppsala Vatten och Avfalls förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tio reningsverk, sju 
återvinningscentraler, en modern avfallsanläggning med deponi och en biogasanläggning som 
producerar drivmedel till bilar och bussar. 

Biogasanläggningen vid Kungsängens gård behandlar årligen upp till 50 000 ton substrat enligt 
nuvarande tillstånd. Substrat som behandlas inom den befintliga verksamheten är kommunalt avfall 
(bestående av källsorterat matavfall, livsmedelsavfall från restauranger, storkök och handel) och 
industriavfall (bestående av slakteriavfall och avfall från livsmedelsförädling med mera). På 
biogasanläggningen sker en biologisk behandling av substrat och i processen bildas biogas och 
biogödsel. Biogas från biogasanläggningen förser Uppsala Vattens kollektivtrafik med biogas samt till 
viss del privatpersoners och företags gasfordon. Biogödsel, som är en näringsrik gödsel, används 
inom jordbruket.  

Uppsala Vatten och Avfall avser att utöka den årliga tillståndsmängden från 50 000 ton substrat till 
125 000 ton substrat.   

Detta samråd syftar till att skapa en dialog med berörda i området och är ett tillfälle att inhämta 
synpunkter och information som Uppsala Vatten och Avfall bör känna till.  

 

Samrådsunderlag med information kring planerad verksamhet kan hämtas här:  

https://www.uppsalavatten.se/samrad-biogas-2022 

Det finns även möjlighet att få samrådsunderlag skickat till sig via post. 

 

Har du frågor eller vill lämna synpunkter, kontakta: 

Julia Lundkvist, email: julia.lundkvist@sweco.se, telefonnummer: 076 282 67 14 

Postadress: Drottningtorget 14, 211 25 Malmö  

I ämnesraden för mejl, hänvisa till UVA-2021-01619 Samråd. 

Synpunkter tas emot fram till 2022-02-18. 

 

Information om hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)  

Alla inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bemötas i ansökningshandlingarna. Inkomna 
synpunkter kommer att utgöra del av offentlig handling. Personuppgifter som samlas in i samband 
med samrådet behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. 
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Information om hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)  

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, exempelvis din adress. Syftet med en sådan 

behandling är att kunna uppfylla vår skyldighet enligt 6 kap. 30 § MB att samråda med de enskilda 

som kan antas bli berörda av sökt verksamhet. Vi måste dessutom i samband med prövningen av 

tillståndsansökan redovisa vilka vi samrått med samt vilka eventuella synpunkter som inkommit. Vi 

har fått dina uppgifter från Lantmäteriets fastighetsregister. Vi tillämpar vid var tid gällande 

integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla 

dina personuppgifter är således att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar 

den personuppgiftsansvarige.  

Dina uppgifter kommer att sparas så länge som det behövs för att uppfylla ändamålet, 

uppskattningsvis 10–12 år. När personuppgifterna inte längre behövs för att uppfylla ändamålen 

kommer vi att upphöra med behandlingen av dem. Vi kommer dock att fortsätta med behandlingen 

av personuppgifter om det krävs enligt gällande lagar eller förordningar. Dina personuppgifter delas 

med de myndigheter, kommuner, företag, intresseorganisationer samt våra personuppgiftsbiträden, 

som berörs av tillståndsansökan. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje 

part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina 

uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är: 

Uppsala Vatten och Avfall AB  

Org.nr.: 556025–0051 

Adress: Uppsala Vatten och Avfall AB, Box 1444, 751 44 Uppsala 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära 

rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller 

begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-post: 

peter.annogard@uppsalavatten.se 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 

tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
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Sammanfattning 

Uppsala Vatten och Avfall AB (hädanefter benämnt Uppsala Vatten) äger och driver 

biogasanläggningen vid Kungsängens gård i Uppsala. Biogasanläggningen behandlar 

årligen upp till 50 000 ton substrat enligt nuvarande tillstånd. Substrat som behandlas 

inom den befintliga verksamheten är kommunalt avfall (källsorterat matavfall och 

livsmedelsavfall från restauranger och storkök) och industriavfall (till exempel 

slakteriavfall och organiskt avfall från livsmedelsindustrin). Biogasen som framställs 

används framförallt som drivmedel, bland annat för Uppsalas stadsbussar i stället för 

fossila drivmedel. Biogödseln, som är en näringsrik gödsel med lågt klimatavtryck, 

används inom jordbruket i Uppsala med omnejd. 

Uppsala Vatten ser en ökad efterfrågan på biogas inom regionen samt en potential i att 

kunna ta hand om mer substrat så som gödsel eller kommunalt avfall på anläggningen. 

Det finns även en ökad efterfrågan på biogödsel från bl.a. lantbrukare. Uppsala Vatten 

avser därför att ansöka om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken för 

biogasanläggningen, vid Kungsängens gård i Uppsala. För att klara kommande 

efterfrågan på biogas behöver villkoren för att ta emot mängderna substrat öka till 125 

000 ton. Uppsala Vatten avser att uppgradera biogas motsvarande 105 GWh på 

anläggningen. 

Verksamheten avses att utökas inom befintlig anläggning. Biogasanläggningen är 

placerad inom Kungsängens gård, som är belägen ca 2,5 km sydost från Uppsala 

centrum. 
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1 Administrativa uppgifter 

Verksamhetsutövare och 
sökande 

Uppsala Vatten och Avfall AB 

Organisationsnummer 
556025-0051 

Besöksadress 
Kungsängen 37:1 

Utdelningsadress  

Uppsala Vatten och Avfall AB,  

Box 1444, 751 44 Uppsala 

Platsnamn 
Kungsängens gård 

Anläggningsnummer  
0380-60-013 

VD och juridiskt ansvarig:   

VD Sigrid De Geyter och styrelseordförande Rafael Waters 

Anläggnings/sektionschef 

Lennart Nordin 
Telefon  
018-7279371 

Miljöansvarig:  

Mikael Ekhagen 
Telefon  

018-7271801 
E-postadress 
mikael.ekhagen@uppsalavatten.se 

Verksamhetskoder 

Miljöprövningsförordningen (2013:259) 

21 kap 5 § Tillståndsplikt B, verksamhetskod 40.15 

29 kap 65 § Tillståndsplikt B, verksamhetskod 90.406-i 
 
Huvudsaklig BAT/BREF 
BAT/BREF för Avfallsbehandling (EU) 2018/1147 

Seveso 

Kemikaliemängder, inkl. gas, 

uppgår inte till de kravnivåer 

som anges i Seveso-lagstiftning. 

ISO-certifieringar 
ISO-9001 

Tillsynsmyndighet 

Miljöförvaltningen, Uppsala 

kommun 

Tillsyn utförs av 
Miljöförvaltningen, Uppsala kommun 

Prövningsnivå 

Miljöprövningsdelegationen, 

Länsstyrelsen Uppsala län 

Prövningsmyndighet 
Länsstyrelsen för Uppsala län 
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2 Bakgrund 

Detta dokument utgör samrådsunderlag för avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken 

för ansökan om tillstånd för befintlig och utökad biogasproduktion vid Uppsala Vattens 

biogasanläggning vid Kungsängens gård i Uppsala. 

I kapitel 12 i föreliggande samrådsunderlag finns en beskrivning av innehållet i planerad 

miljökonsekvensbeskrivning som kommer ingå i ansökan.  

Vid Uppsala Vattens biogasanläggning vid Kungsängens gård produceras biogas och 

biogödsel från kommunalt avfall (källsorterat matavfall och livsmedelsavfall från 

restauranger och storkök) och industriavfall (t.ex. slakteriavfall och organiskt avfall från 

livsmedelsindustrin). Biogasen som framställs används framförallt som drivmedel, bland 

annat för Uppsalas stadsbussar i stället för fossila drivmedel.  

Biogödseln som produceras är rik på växtnäringsämnen och används som gödselmedel 

av lantbrukare i Uppsalas omnejd. Biologiskt behandlat gödsel, dvs biogödsel, möjliggör 

mindre näringsläckage och metanutsläpp vid lagring och användning i jämförelse med 

obehandlad stallgödsel. I jämförelse med mineralgödsel binds mer kol in i marken vid 

användning av biogödsel, och dessutom undviks koldioxidutsläpp från den 

energikrävande mineralgödselproduktionen. (Energigas Sverige, 2019)  

För att möta den ökade efterfrågan på biogas samt för att kunna omhänderta och ta 

tillvara på en större andel organiskt avfall önskar Uppsala Vatten att utöka verksamheten.  

3 Samråd 

Verksamheten antas medföra en betydande miljöpåverkan (BMP), i enlighet med 6 § 

miljöbedömningsförordningen (2017:966). Undersökningssamråd har därför inte skett. 

Detta dokument utgör ett underlag för ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken.  

Enligt 6 kap. 29–30 §§ miljöbalken ska avgränsningssamrådet genomföras inför arbetet 

med miljökonsekvensbeskrivningen. Samråd ska ske med länsstyrelsen, 

tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten 

samt med de övriga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan antas bli 

berörda av verksamheten eller åtgärden. 

Samrådsunderlaget kommer att skickas via post till den samrådskrets som bedöms vara 

särskilt berörda av biogasanläggningen. I denna samrådskrets inkluderas företag och 

privatpersoner inom Kungsängens gård samt eventuellt berörda fastighetsägare och 

organisationer. Utöver utskick av detta samrådsunderlag kommer allmänheten att 

informeras om att samråd ska ske via annons i ortstidning med uppgift om att 

samrådsunderlaget finns tillgängligt på Uppsala Vattens webbsida samt var synpunkter 

och frågor på den planerade verksamheten kan skickas. 
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4 Befintligt tillstånd 

Uppsala Vatten har, enligt beslut meddelat av Länsstyrelsen 1996-05-03 (diarienummer 

242-5732-95), tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) för att uppföra och driva 

biogasanläggning inom fastigheten Kungsängen 37:1, vid Kungsängens gård (Lilla 

Ultuna) i Uppsala kommun.   

Befintligt tillstånd omfattar årlig rötning av upp till 50 000 ton gödsel, slakteriavfall samt 

livsmedelsavfall och liknande från industrier, handel, storkök och hushåll.  

Vissa ändringar av anläggningen har genomförts sedan det befintliga tillståndet trädde 

ikraft. Det har bl.a. tillkommit ny rötkammare, ny luftrening, ny förbehandlingslinje, och 

tillkommande tankstation med trycksänkningsenhet. Det finns även vissa tillkommande 

anläggningsdelar som planeras att byggas under nästa år, år 2022. Det gäller bl.a. ny 

rötkammare och cykloner. Samtliga ändringar av anläggningen har hanterats via 

anmälningar inom ramen för tillståndet.  

5 Ansökan avser 

Uppsala Vatten avser att ansöka om tillstånd till att bedriva miljöfarlig verksamhet enligt 9 

kap. miljöbalken för biogasanläggningen, vid Kungsängens gård i Uppsala. För att klara 

kommande efterfrågan på biogas behöver villkoren för att ta emot mängderna substrat 

öka till 125 000 ton. Uppsala Vatten avser att uppgradera biogas motsvarande 105 GWh 

på anläggningen. 

5.1.1 IED-verksamhet 

Verksamheten vid biogasanläggningen vid Kungsängens gård är en så kallad 

industriutsläppsverksamhet. Enligt 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250), 

IUF, innebär det att verksamheten omfattas av bestämmelserna i 

industriutsläppsförordningen och särskilda bestämmelser i bland annat miljöbalkens 

tillstånds- och tillsynsbestämmelser som införts med anledning av EU:s 

industriutsläppsdirektiv (2010/75/EU), IED.  

Att verksamheten är en IED-verksamhet innebär bland annat att BAT-slutsatser för 

avfallsbehandling (BAT-WT) är tillämpliga samt att en statusrapport ska bifogas ansökan. 

En statusrapport för mark och grundvatten har tagits fram under hösten 2021 och 

kommer att bifogas ansökan. Till ansökan kommer också att bifogas en redovisning av 

hur verksamheten tillämpar relevanta delar av BAT-slutsatserna.  

5.1.2 Seveso 

Befintlig verksamhet når idag inte upp till den lägre kravnivån för att omfattas av 

Sevesolagstiftningen och kommer inte heller att göra det med ansökt verksamhet. 

Sevesolagstiftningen omfattar lagen (1999:381), förordningen (2015:236) och 

föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 

allvarliga kemikalieolyckor, samt miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor 

(2003:778) och plan- och bygglagen (2010:900). 
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6 Förutsättningar och rådande miljöförhållanden 

6.1 Lokalisering 

Befintlig biogasanläggning är belägen cirka 2,5 km sydost om Uppsala centrum, se Figur 

1.  

 

Figur 1. Lokalisering av biogasanläggning vid Kungsängens gård i Uppsala, se rödmarkerad cirkel. 
Källa karta: Lantmäteriet. 

Biogasanläggning 
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Befintliga biogasanläggningen är placerad inom fastigheten Kungsängen 37:1, på 

Kungsängens gård i Uppsala. Fastigheten Kungsängen 37:1 upptar en yta motsvarande 

cirka 180 ha och ägs av Sveriges lantbruksuniversitet (hädanefter benämnt SLU). Delar 

av fastigheten, främst inom området för Kungsängens gård, arrenderas av bl.a. Uppsala 

Vatten samt småföretag. SLU hyr även ut bostadshus belägna inom gårdens norra del. I 

Figur 2 nedan redovisas biogasanläggningens placering inom fastigheten samt övriga 

verksamheter och boende vid Kungsängens gård.  

 

Figur 2. Befintliga biogasanläggningens placering inom fastigheten Kungsängen 37:1. Område 
markerat i turkos färg motsvarar hela fastigheten Kungsängen 37:1. Källa karta: Lantmäteriet.  

6.2 Planförhållanden 

Fastigheten Kungsängen 37:1 (se Figur 2) omfattas inte av gällande detaljplaner eller 

planprogram. (Uppsala kommun, kommunkarta) Det finns heller inga pågående 

detaljplaner inom fastighetens västra, östra eller södra delar. Inom den norra delen av 

fastigheten, cirka 200 meter nordväst från anläggningen, pågår detaljplanering gällande 

båtuppställningsplats. (diarienummer PLA 2012–020219)  

I Uppsala kommuns översiktsplan ingår fastigheten i område med landskapsbildskydd 

gällande Fyrisåns dalgång (söder). (Uppsala kommun, 2016a) 

I kommunens översiktsplan går även följande att läsa: 

Biogasanläggning 

Övriga verksamheter 

Hyresbostäder 
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På Kungsängens gård finns Uppsala Vattens biogasanläggning. Anläggningen beräknas 

expandera i framtiden. Om bostäder tillåts alltför nära avfallsanläggningen finns en 

stor risk att det uppstår mycket svårlösta konflikter. Bostäder eller annan störningskänslig 

verksamhet bör därför inte tillåtas så att funktionen som plats för avfallshantering 

respektive biogasverksamhet försvåras. (Uppsala kommun, 2016b) 

6.2.1 Planerad verksamhets förenlighet med gällande detaljplaner  

Biogasanläggningen är placerad utanför planlagt område och strider därför inte mot 

några gällande detaljplaner eller planprogram. Det finns heller inga pågående 

detaljplaner eller planprogram för området i direkt anslutning till Kungsängens gård.  

6.3 Skyddade naturområden och riksintressen 

Försvarsmaktens  intressen  

Fastigheten Kungsängen 37:1 ingår i område utpekat med riksintresse för 

Försvarsmakten och är inom influensområde för luftrum (Minimum Sector Altitude-yta för 

Uppsala flygplats) samt stoppområde för höga objekt.  

Kulturvärden  

Ca 500 meter väster om fastigheten finns område utpekat med riksintresse för 

kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken gällande Uppsala stad, se Figur 3. 

 

Figur 3. Karta över riksintressen i området för biogasanläggningen. Rödstreckat område redovisar 
utpekat område för riksintresse kulturmiljövård. Gulrutiga området är utpekat med riksintresse för 
friluftsliv. Blåstreckade områden är Natura 2000-områden. Röd linje visar riksintresse för befintlig 
järnväg. Källa karta: Boverkets webbgiskarta, Riksintressen. 

Biogasanläggning 
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Friluftsliv  

Ca 500 meter väster om fastigheten finns ett utpekat område för riksintresse gällande 

friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, se Figur 3. Riksintresset för friluftsliv gäller området 

Södra Mälaren samt Norra Mälaren och nedre delarna av tillflödena Fyrisån och Hågaån. 

Naturreservat  och Natura 2000-områden  

Ca 500 meter väster om fastigheten ligger även Kungsängens naturreservat, ett område 

utpekat som Natura 2000-område och av riksintresse i sin helhet enligt 4 kap. 8 § 

miljöbalken. (Boverket, Riksintressen) Se Figur 3 och Figur 4. 

Natura 2000-området Kungsängens naturreservat ingår i ett större naturområde, det 

nyligen bildade naturreservatet Årike Fyris. Årike Fyris är ett stort område i södra Uppsala 

och sträcker sig från Kungsängsleden i norr till Flottsund i söder, på båda sidor av 

Fyrisån. För att komma till den östra sidan av naturreservatet passeras Kungsängens 

gård från väg 255. (Länsstyrelsen Uppsala län, 2018) 
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Figur 4. Årike Fyris naturreservat, se turkost markerat område. Kungsängens naturreservat är 
markerat med rödstreckade linjer i kartan. Källa karta: Länsstyrelsernas webbgiskarta, 
Reservatskartan. 

Järnväg  

Ca 350 meter öster om fastigheten finns utpekat riksintresse för befintlig järnväg, se Figur 

3. (Boverket, Riksintressen) Den så kallade ostkustbanan mellan Uppsala och 

länsgränsen mot Stockholm planeras även att byggas ut till fyra spår. (Trafikverket, 2021) 

Biogasanläggning 
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6.1 Grund- och ytvattenförekomster 

Grundvattenförekomster 

Fastigheten Kungsängen 37:1 ingår i område med grundvattenförekomst för Sävjaån-

Samnan.  

I området direkt väster om Kungsängens gård finns grundvattenförekomst redovisad för 

Uppsalaåsen-Uppsala.  

Nämnda grundvattenförekomster är sand- och grusförekomster med otillfredsställande 

kemisk status. Grundvattenförekomster uppnår ej god kemisk status med hänsyn till 

enskilt ämne av bekämpningsmedel samt PFAS 11. Kvantitativ status för 

grundvattenförekomster är god. (VISS) 

Fastigheten ingår även i ett vattenskyddsområde.  (Uppsala kommun, kommunkarta) 

Ytvattenförekomster 

Fastigheten ingår i huvudavrinningsområdet Norrström, avrinningsområde för ytvatten 

Fyrisån Jumkilsån-Sävjaån samt delavrinningsområde ovan Sävjaån i Fyrisåns 

vattendragsyta.  

Norrström, som slutligen mynnar ut i havet, är en vattenförekomst klassad med 

otillfredsställande ekologisk status och ej god kemisk status.  

Fyrisån Jumkilsån-Sävjaån är klassad med måttlig ekologisk status och ej god kemisk 

status. (VISS) 

7 Nollalternativ  

Nollalternativet innebär att verksamheten bedrivs enligt gällande tillstånd. I nollalternativet 

ingår även ändringar av anläggningen samt tillkommande anläggningsdelar som har 

anmälts till kommunen. Anmälningar har hanterats inom ramen för tillståndet.  

8 Alternativ lokalisering 

Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken anges att för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk 

ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att 

ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa 

och miljön. Alternativa lokaliseringar för utökad verksamhet kommer att behandlas i 

kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

9 Verksamheten 

Befintlig och planerad verksamhet beskrivs nedan. En mer detaljerad beskrivning av 

befintlig och planerad verksamhet kommer att bifogas ansökan i form av en teknisk 

beskrivning. 
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9.1 Befintlig tillståndsgiven verksamhet 

På biogasanläggningen vid Kungsängens gård behandlas olika typer av organiskt avfall 

och omvandlas till biogas och biogödsel. Biogasen används som drivmedel, bland annat 

för Uppsalas stadsbussar. Biogödseln som produceras är rikt på växtnäringsämnen och 

används som gödselmedel av lantbrukare i Uppsalas omnejd.  

Biogasanläggningen behandlar olika typer av organiskt material genom rötning. De 

råvaror som kommer in till anläggningen delas in i följande kategorier: kommunalt avfall 

(bestående av källsorterat matavfall, livsmedelsavfall från restauranger, storkök och 

handel) och industriavfall (bestående av slakteriavfall och avfall från livsmedelsförädling 

med mera). 

Processen består av insamling/mottagning av substrat, förbehandling, hygienisering och 

rötning. Från rötningen bildas rågas som behandlas vidare till biogas i en 

gasuppgradering samt rötrest som blir till biogödsel, se Figur 5. En översikt av 

biogasanläggningen och dess delar visas i Figur 6. 

 

 

Figur 5. Processtegen för produktion av biogas och biogödsel. 
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Figur 6. Översikt över biogasanläggningen. 

Substratet transporteras till biogasanläggningen med renhållningsfordon och lastbilar. 

Substratet tippas i första hand direkt ned i två tippfickor som är belägna inomhus för att 

undvika luktspridning. En ficka för mottagning av slakteriavfall med mera är placerad 

utomhus. Förpackat material genomgår en förbehandling för bl.a. avskiljning av 

plastemballage innan det pumpas till bufferttankar i väntan på hygienisering och rötning. 

Slakteriavfallet späds för att det skall bli pumpbart och därefter sönderdelas det i en 

dispergeringsmaskin och leds till bufferttankar för lagring innan vidare behandling. 

Från bufferttankarna pumpas materialet via värmeväxlare till tre hygieniseringstankar 

(som körs växelvis) för avdödning av sjukdomsframkallande mikroorganismer genom 

hygienisering vid 70 °C i minst en timme, se Figur 7. Material leds kontinuerligt vidare till 

tre rötkammare där det rötas termofilt vid 52 °C. Vid rötningen bildas rågas (en blandning 

av metan och koldioxid) och rötrest som levereras som biogödsel till lantbrukare. 
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Figur 7. Översikt av hygieniseringsprocessen. 

Rågasen leds till en gasklocka och därefter vidare till anläggningen för gasuppgradering 

där gasen uppgraderas genom avskiljning av koldioxid, se Figur 8. Gasuppgraderings-

anläggningen avskiljer koldioxid genom absorption. De metanrester (metanslipp) som 

följer med koldioxiden förbränns i en termisk förbränningsanläggning. Den uppgraderade 

gasen leds vidare till tankstationer för fordon. En liten del av biogasen används för att 

producera värme vid Uppsala Vattens anläggningar. Biogödseln lagras i en tank innan 

det hämtas med lastbil och transporteras till lantbrukare.    
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Figur 8. Processbild över gasuppgraderingen. 

På biogasanläggningen finns en gasfackla där rågas kan förbrännas vid driftstörningar på 

övrig utrustning, till exempel problem med gasuppgraderingsanläggningen. I facklan sker 

förbränning vid hög temperatur som säkerställer fullständig förbränning av den metan 

som finns i gasen. 

Tankstationen vid Kungsängens gård är kopplad till ett gasnät för fordonsgas. Den 

komprimerar gasen med hjälp av kompressorer och lagrar gasen i ett stationärt gaslager. 

Från detta gaslager kan fordon sedan tanka på någon av dispensrarna. Tankstationen är 

även utrustad med ett system för att hantera mobila gasflak. Den kan både fylla mobila 

gasflak och ta emot gasflak som trycksänks och sedan töms in på gasnätet.  

Under hösten 2020 driftsattes en ny gasledning till den nybyggda bussdepån för 

stadsbussarna i Fyrislund. Från och med 6 februari 2021 tankas alla stadsbussar i 

Fyrislund. En gasledning finns även mellan Kungsängens gård och Kungsängsverkets 

avloppsreningsverk. 

Det finns vissa planerade förändringar inom ramen för tillståndet som har anmälts till 

tillsynsmyndigheten. Detta är exempelvis utrustning för avskiljning av partiklar samt en ny 

efterrötkammare. 
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9.2 Planerad verksamhet 

För att möta den ökade efterfrågan på biogas och biogödsel i regionen, samt för att 

utnyttja den potential som finns att behandla mer substrat än vad som görs idag, vill 

Uppsala Vatten utöka sin verksamhet. Med planerad verksamhet kommer mängden 

substrat som tas emot för behandling att öka till 125 000 ton per år. Planerad verksamhet 

kommer i stort att bedrivas på samma sätt som befintlig verksamhet men för att hantera 

ökade mängder och göra anläggningen mer flexibel för olika typer av fasta och flytande 

substrat planeras ett antal åtgärder. Flödet i anläggningen visas i Figur 9. 

 

Figur 9. Flödet i anläggningen för planerad verksamhet. 

Åtgärder och ombyggnationer som kan komma att bli aktuella för planerad verksamhet är:  

• Ombyggnation av mottagningshall med komplettering av förbehandlingslinje 

• Ny mottagnings- och utlastningstank 

• Ändrad hygieniseringsprocess 

• Nytt processteg för förädling av biogödsel 

• Ny gasuppgradering 

 

Planerad anläggning är under projektering. Listade tekniker är preliminära och andra 

lösningar kan vara aktuella att använda. En mer utförlig redovisning av valda tekniker tas 

fram i den tekniska beskrivningen i tillståndsansökan. 
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10 Miljöeffekter 

I detta avsnitt redovisas en bedömning av de miljöeffekter som förväntas av såväl 

nuvarande som planerad produktion. I samband med miljöbedömningen för de olika 

aspekterna redovisas genomförda och planerade skyddsåtgärder. Miljöeffekterna och 

eventuella konsekvenser kommer att beskrivas närmare i miljökonsekvensbeskrivningen. 

10.1 Sammanfattning av miljöeffekter 

Biogasverksamhetens syfte är att ta vara på energi från organiskt avfall. Biogas är 

cirkulär ekonomi i praktiken, där samhällets avfall blir till förnybar energi och biogödsel. 

Samtidigt bidrar biogasen till att nå samhällets miljö- och klimatmål. 

I avsnitt 10.2-10.12 redovisas översiktligt identifierade miljöeffekter för befintlig och 

planerad biogasverksamhet. De mest betydande miljöaspekterna att belysa i kommande 

miljökonsekvensbeskrivning bedöms vara hushållning av resurser, utsläpp av 

växthusgaser, lukt, transporter, utsläpp till vatten, samt risk- och säkerhetsaspekter. 

10.2 Råvaror, kemikalier och avfall 

10.2.1 Råvaror 

Ingående råvaror (substrat) är olika typer av organiskt material som kan delas in i 

kommunalt avfall (bestående av källsorterat matavfall, livsmedelsavfall från restauranger, 

storkök och handel) och industriavfall (bestående av slakteriavfall och avfall från 

livsmedelsförädling m.m.). Källsorterat matavfall står för den största delen. 

Med planerad verksamhet kommer mängden substrat att öka. Eftersom tillgången på 

kommunalt avfall inte förväntas öka i samma takt som efterfrågan på biogas kommer 

variationen i substrat att öka. Andelen restprodukter från livsmedelsindustrin, 

livsmedelshandeln, gödsel, slaktavfall och fettavskiljaravfall antas öka.  

10.2.2 Kemikalier 

De kemikalier som hanteras i större volymer är järnklorid, diesel, hydraulolja, HVO och 

Kemfoam.  

Användningen av järnklorid bedöms öka proportionerligt med planerad verksamhet, dvs 

vid ökad behandling av substrat. Övrig förbrukning av kemikalier kommer att öka 

marginellt för planerad verksamhet. 

För planerad verksamhet kan vissa kemikalier behöva utökat lagringsutrymme men 

bedömningen görs att det inte kommer att innebära att verksamheten omfattas av 

Sevesolagstiftningen. 

Förbrukning och lagring av kemikalier kommer att beskrivas närmare i 

miljökonsekvensbeskrivningen och tekniska beskrivningen. 
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10.2.3 Avfall/restprodukter 

Volymerna avfall från anläggningen är förhållandevis små men vid normal drift 

uppkommer alltid en viss mängd process- och plastrejekt. Rejektmängderna från tömning 

och underhåll av tankar/rötkammare transporteras till Hovgårdens avfallsanläggning i 

Uppsala för kompostering medan det övriga rejektet pressas och energiåtervinns genom 

förbränning i Vattenfalls avfallsanläggning.   

Övrigt icke farligt avfall är aska från pelletspannan och aktivt kol från ventilations-

anläggningen.  

Eftersom kondensvattnet från gassystemet innehåller terpener leds detta vatten via en 

oljeavskiljare innan det återförs in i processen. Oljeavskiljt ”terpenvatten” och glykol 

omhändertas som farligt avfall.  

Ytterligare farligt avfall som uppstår är exempelvis lysrör och spilloljor, men detta är 

relativt små mängder. De insatser i verksamheten som generar farligt avfall är svåra att 

begränsa och möjligheten att påverka mängden farligt avfall är därför liten. 

Plastrejekt kommer till viss del att öka med planerad verksamhet, avfallet bedöms öka 

proportionellt med ökad mängd förpackat kommunalt avfall och livsmedelsavfall. I övrigt 

ökar planerad verksamhets avfallsmängder marginellt mot befintlig verksamhet. 

10.2.4 Skyddsåtgärder 

Nedan redovisas exempel på skyddsåtgärder som vidtagits, eller planeras att vidtas, för 

att ta hand om substrat, avfall och kemikalier på ett lämpligt sätt.  

Råvaror och avfall  

• Råvaror, i form av organiskt avfall (substrat) hanteras i slutna system. Det finns 

även hygieniseringssteg som dödar eventuella bakterier och patogener, på detta 

sätt undviks smittspridning. 

• Verksamheten bidrar till att hushålla med resurser, då energi från organiskt avfall 

kan tas tillvara. 

• Uppsala Vatten arbetar aktivt med att minimera mängderna avfall från 

anläggningen. Bland annat har en övergång från plastpåsar till nedbrytbara 

papperspåsar skett för matavfall inom kommunen.  

• Uppsala Vatten planerar att under våren 2022 installera cykloner för avskiljning 

av tunga partiklar.  
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Kemikalier 

• Uppsala Vatten använder sig av kemikaliehanteringssystemet EcoOnline för sin 

kemikaliehantering. I systemet finns kemikalieförteckning och riskbedömningar av 

produkter och aktiviteter på anläggningen. Uppsala Vatten följer de 

skyddsåtgärder som anges i säkerhetsdatablad för de produkter som hanteras 

inom verksamheten.   

10.3 Utsläpp till luft 

10.3.1 Utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar 

Uppsala Vatten strävar efter att inom biogasverksamheten enbart använda fossilfria 

energislag. För drift av anläggningen köps i nuläget vindkraftsbaserad el in och för att 

täcka uppvärmningsbehov för processerna och lokalerna finns två ångpannor. En 

ångpanna drivs av pellets och en av biogas/naturgas. 

Arbetsmaskiner och fordon inom verksamhetsområdet drivs idag av HVO. Transporter till 

och från anläggningen, som Uppsala Vatten har rådighet över, drivs idag i huvudsak av 

biogas eller HVO. Verksamhetens ambition är att fordon som kör för verksamheten i 

största möjligaste mån ska drivas av fossilfria drivmedel.  

Biogasanläggningen vid Kungsängens gård ingår i en nationell kartläggning av 

biogasanläggningars metanslipp, vilket innebär att mätningar av metanslipp genomförs 

vart tredje år. Metan är en växthusgas med ca 30 gånger större växthuspåverkan än 

koldioxid, baserat på en 100-års integrationstid. (ERCE, 2021) Skyddsåtgärder för att 

minska metanläckage är därför viktiga. Observera dock att genom rötning av till exempel 

stallgödsel eller andra restprodukter så reduceras metanutsläpp som annars hade 

inträffat om restprodukter inte behandlats. (Avfall Sverige, 2019) 

Förutom att naturgas till viss del används i gaspanna är samtliga utsläpp från förnybara 

resurser. 

Biogasanläggningen bidrar även till lokala utsläpp av hälsofarliga luftföroreningar som 

bland annat NOx och partiklar, huvudsakligen från verksamhetens förbränning av pellets i 

panna. Den biogas som produceras bidrar dock till att sänka utsläppen av skadliga 

luftföroreningar totalt och globalt sett. 
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10.3.2 Lukt 

Anläggningen innehåller processdelar som tidvis bidrar med lukt till närområdet. Staden 

har expanderat söderut, bl.a. genom byggnation av bostadsområdet Industristaden. 

På biogasanläggningen vid Kungsängens gård finns luktreducerande utrustning 

installerad. Frånluftsventilationen för processutrustning som behandlar orötat organiskt 

material samt från lokaler för process, mottagning och lastning, leds via två parallella UV-

ljusbehandlingar och fem parallella kolfilter för avskiljning av lukt. Vid biogasanläggningen 

finns även en anläggning för regenerativ termisk oxidation (RTO). Huvudsyftet med 

RTO:n är att minska metanslippet till atmosfären genom att förbränna metan. RTO:n har 

även en viss luktreducerande effekt genom att den förbränner en stor del av VOC 

(flyktiga organiska ämnen) i utsläppsluften.   

10.3.3 Skyddsåtgärder 

Nedan redovisas exempel på skyddsåtgärder som vidtagits, eller planeras att vidtas, för 

att motverka lukt från anläggning samt minska verksamhetens utsläpp av växthusgaser 

och luftföroreningar.  

 

Lukt  

• För att minimera luktutsläpp sker mottagning och lastning främst inomhus. 

• UV-behandling och kolfilter finns för rening av luft. 

• Rutiner för underhåll och rengöring finns för att minimera diffusa utsläpp av lukt. 

Utsläpp till luft  

• Biogasanläggningens klimatpåverkan med avseende på energianvändning 

minskas genom planering och utformning för att ta vara på värme i processer, 

bl.a. genom att värme från hygieniseringen värmeväxlas med inkommande 

substrat. 

• Vid driftproblem i uppgradering eller överproduktion av rågas förbränns rågas 

med hjälp av fackla på området. Detta är en miljöåtgärd (och säkerhetsåtgärd) för 

att hindra utsläpp av metangas som är starkare växthusgas än den koldioxid som 

bildas när den förbränns.  

• Uppsala Vatten har frivilligt anslutit sig till Avfall Sverige och Svenskt Vattens 

kontrollprogram Egenkontroll Metanutsläpp som ett system för att kartlägga och 

minska biogasanläggningars utsläpp av metan. Externa mätningar genomförs 

vanligtvis en gång per 3 år, med intern uppföljning däremellan. 
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• Verksamhetens ambition är att i största möjliga mån använda fossilfria bränslen 

vilket medför en reducering av både utsläpp av växthusgaser och hälsofarliga 

luftföroreningar.   

10.4 Transporter 

Substratet transporteras till biogasanläggningen med renhållningsfordon och lastbilar.  

De flesta transporter, och främst större lastbilar, kommer norr- eller västerifrån 

biogasanläggningen. Transporterna färdas via Tycho Hedéns väg, och vidare via väg 

255. Transporterna svänger sedan norrut vid Kuggebro mot Kungsängens gård. De 

transporter som kommer söderifrån färdas via E4 och vidare via väg 255 mot 

Kungsängens gård. 

Renhållningsfordon från staden kommer från Uppsala centrum varav matavfall och 

livsmedelsavfall tas emot på Kungsängens gårds biogasanläggning. Resterande 

brännbart avfall körs till Vattenfalls avfallsmottagning i Boländerna. 

I nuvarande verksamhet uppgår transporterna till cirka 25 transporter exklusive 

godstransporter per vardag. Godstransporter uppgår till ca 2–3 per vardag. Alla 

transporter sker via grinden vid tankstationen.   

Med ansökt verksamhet förväntas transporterna kunna uppgå till cirka 50 transporter 

exklusive godstransporter per vardag.  

Största delen av transporterna, ca 80–90 %, bedöms kunna köra mellan kl. 7-16. Med 

ökade mängder gödsel och biogödsel att hantera kommer dock enstaka fordon att 

behöva köra i skift, utöver dessa tider. 

10.4.1 Skyddsåtgärder 

Uppsala Vatten samordnar transporterna i möjligaste mån för att minimera körsträckor 

och antal lastbilar. Det innebär, om det är möjligt, att inkommande lastbilar lämnar 

substrat och samtidigt lastas med biogödsel för utkörning till gårdar. 

10.5 Utsläpp till vatten 

Verksamheten ger upphov till olika typer av vatten, såsom processvatten, sanitärt 

spillvatten och dagvatten.  

Då behandlingen vid biogasanläggningen huvudsakligen sker i en sluten process 

genereras endast begränsade mängder processavloppsvatten. 

Dagvatten från ytor där det finns risk för spill av till exempel organiskt material samlas in 

och används i processen. Detta kommer fortsätta att ske i ansökt verksamhet.  

Dagvatten från hårdgjorda ytor samlas upp i dagvattenbrunnar och leds efter slam-

/oljeavskiljare till SLU:s ledningssystem som även har användare uppströms. Ledningen 

går sedan ut till Fyrisån. 
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10.5.1 Skyddsåtgärder 

Nedan redovisas exempel på skyddsåtgärder som vidtagits för att minska utsläpp av 

föroreningar till dagvatten. 

• Vid spill av diesel eller oljor finns utrustning för att absorbera spillet. 

• Dagvattenbrunnarna förses med tätningar för att förhindra att eventuella spill 

sprids till dagvattnet. 

• Vid läckage kan mattor läggas vid brunnar för att förhindra att föroreningar sprids 

vidare. 

• För att undvika utsläpp av limonen som bildas i substratet avskiljs limonen i 

oljeavskiljare inomhus för att sen skickas för destruktion. En brunn för 

kondensvatten har tätats för att minimera utsläpp. 

10.6 Buller 

Bullerkällor vid ansökt verksamhet är främst trafik till och från anläggningen samt 

anläggningsdelar såsom omrörare, motorer och fläktar. Dessa är i huvudsak placerade 

inomhus eller på huvudbyggnadens södra sida (bort ifrån bostadsområde). Avståndet till 

närmaste bostad är cirka 600 meter från fastighetsgräns. 

Bullernivåerna från planerad verksamhet förväntas inte överstiga Naturvårdsverkets 

riktvärden för industri- och annat verksamhetsbuller (rapport 6538), se Tabell 1.   

Riktvärdena bör i normalfallet vara vägledande för bedömning av om buller utgör en 

olägenhet. 

Tabell 1. Riktvärden för buller från industri vid bostäder, undervisningslokaler och vårdlokaler 
(Naturvårdsverket, 2015). 

 Leq dag 
(kl. 06-18) 

Leq kväll 
(kl. 18-22) samt 
lör-, sön- och 
helgdag (kl. 06-
18) 

Leq natt  
(kl. 22-06) 

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid 
bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler 

50 dBA 45 dBA 40 dBA 

 

Bullerpåverkan kommer att beskrivas i ansökan och behovet av en bullerutredning 

kommer att bedömas. 

10.6.1 Skyddsåtgärder 

I nuläget bedöms Naturvårdsverkets riktlinjer för industri- och verksamhetsbuller klaras 

och ytterligare skyddsåtgärder bedöms därför inte som nödvändiga. 
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10.7 Energianvändning 

Den huvudsakliga nuvarande energianvändningen är värme till produktionen från pellets- 

och gaspanna och el till främst gasuppgradering och produktionsprocessen.  

Flera av förändringarna med ansökt verksamhet kommer att leda till minskad specifik 

värmeanvändning. Eventuella planer på att optimera torrsubstans innebär mindre vätska i 

slurryn som behöver värmas och därmed lägre värmebehov. En eventuellt ändrad 

hygieniseringsmetod kan även komma att leda till lägre värmeförbrukning. 

Elbehovet kan dock öka om det blir aktuellt med installation av cykloner och förtjockare 

samt för pumpning och omrörning med ny efterrötkammare. 

I Tabell 2 redovisas energiförbrukning uppdelat på olika energislag för befintlig 

anläggning. Verksamhetens energiförbrukning gällande transporter kartläggs under 

vidare utredningar i samband med miljökonsekvensbeskrivning. Den största delen av 

energin på anläggningen kommer från förnybara resurser, vilket medför låg 

klimatpåverkan, se avsnitt 10.3.1 om verksamhetens utsläpp av växthusgaser och 

luftföroreningar. 

Tabell 2. Förbrukning i (MWh/år) för befintlig verksamhet. 

Energislag Förbrukning vid 
befintlig 
verksamhet år 2020 
(MWh) 

El  4140 

Pellets 900 

Biogas uppvärmning 4200 

 

10.7.1 Skyddsåtgärder 

Energibehovet i anläggningen begränsas genom att processvärmen återvinns via 

värmeväxling och att eldrivna anläggningsdelar, till exempel sönderdelningsutrustningen, 

nyttjas till fullo under kort drifttid.   

10.8 Vattenanvändning 

Vatten används till att späda inkommande substrat. Utöver detta används kommunalt 

vatten till ångpannan, gasreningen, rengöring och i personaldelarna.  

För planerad verksamhet kan mängden vatten till ångpannor komma att minska något vid 

ett eventuellt byte av hygieniseringsmetod. Mängden vatten för rengöring och 

personaldelar kommer att förbli densamma eller lite större på grund av större anläggning 

och ökad bemanning. 
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10.8.1 Skyddsåtgärder 

För planerad verksamhet planeras större mängder vatten kunna cirkulera och 

återanvändas än i nuvarande verksamhet. Större mängder dagvatten och avvattnat 

substrat planeras kunna återföras till processen. Målsättningen är att bli självförsörjande 

på spädvatten som används för att späda inkommande fast substrat så att inget 

dricksvatten behöver användas. 

10.9 Risker  

Inom området förvaras drivmedel, biogas samt processkemikalier såsom järnklorid, 

hydraulolja med mera. Den maximalt lagrade mängden råvaror, kemikalier, restprodukter 

och avfall förväntas öka med planerad verksamhet.  

Verksamheten anses få något ökade risker med hänsyn till ökad mängd gas i systemen 

samt ökade transporter.  

10.9.1 Skyddsåtgärder 

Nedan redovisas exempel på skyddsåtgärder som vidtagits för att minska riskerna inom 

verksamheten.  

• All hantering och lagring av kemikalier och farligt avfall sker på invallade och täta 

ytor för att eventuellt spill ska vara lätt att omhänderta och att det inte ska kunna 

nå dag- eller spillvattennätet.  

• Driftstörning kan biogasen facklas för att förhindra att metan släpps ut till luft. 

• För att minimera risken för personskador till följd av gasläckage utförs 

regelbundna läckagesökningar på gassystemet enligt upprättade rutiner. 

Komponenter där det råder hög risk för läckage, till exempel kompressorer och 

fläktar, kontrolleras dagligen.  

• Tillbud och olyckor eller liknande händelser som kan leda till olägenheter för 

människors hälsa eller miljön anmäls omgående till tillsynsmyndigheten. Muntlig 

anmälan följs vid behov upp av en skriftlig rapport med uppgift om typ av 

störning/haveri, orsak, utsläpp, åtgärder och tidplan. 

• Det finns rutiner för brandlarm och gaslarm. Alla miljöavvikelser rapporteras i ett 

digitalt system. I systemet dokumenteras avvikelsen, orsak till avvikelse, åtgärd 

och handlingsplan samt riskbedömning.   

• Vid driftstopp finns avtal med de närmaste anläggningarna som kan ta emot 

substrat.  

Vid överjäsning vidtas åtgärder, orsaksutredningar och lämpliga åtgärder. 

• Anläggningen är utformad och kommer att utformas i enlighet med 

branschstandarder så som BGA, TSA och EGN. 
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10.10 Påverkan på skyddade naturområden och riksintressen 

Se avsnitt 6.3. 

10.11  Friluftsliv och rekreation 

I närområdet till biogasanläggningen finns Årike Fyris naturreservat och Kungsängens 

naturreservat, se avsnitt 6.3. I Årike Fyris finns gång- och cykelstråk, fågeltorn och en 

Linnéstig (en vandringsled med historisk information om platser och händelser som finns 

på flera platser runt om i Uppsala). Det finns även ett skidspår cirka 350 meter från 

anläggningen.  

10.12 Kulturvärden 

Cirka 500 meter väster om anläggningen finns ett riksintresse för kulturmiljövård. Inga 

fornlämningar finns i närheten av verksamhetsområdet. 

11 Genomförda och planerade utredningar 

De genomförda och planerade utredningarna kommer att undersöka miljöeffekter och 

konsekvenser från verksamheten för såväl nollalternativ som planerad verksamhet. 

11.1 Bullerutredning 

Om det bedöms nödvändigt kommer en bullerutredning att utföras. Syftet med 

bullerutredningen är att beräkna och fastställa de ekvivalenta ljudnivåerna vid bostäder till 

följd av nuvarande och planerad verksamhet. Detta jämförs med Naturvårdsverkets 

riktvärden för industri- och annat verksamhetsbuller. Vid behov föreslås skyddsåtgärder. 

Utredningen baseras på bullerkällorna för planerad verksamhet, såsom motorer och 

fläktar. 

11.2 Dagvattenutredning 

Syftet med dagvattenutredningen är att undersöka verksamhetens påverkan på flöden av 

dagvatten inom och från området, miljöeffekter av dagvattnet samt översvämningsrisker.  

11.3 Luktutredning 

I mars 2020 utförde Sweco modellering och spridningsberäkningar av lukt från Uppsala 

Vattens biogasanläggning. Luktprovtagning och luktanalyser har utförts vid tre olika 

tillfällen och fyra punkter. Resultaten har använts, tillsammans med resultat från en 

liknande mätning 2015, för att beräkna luktspridningen kring anläggningen. Utredningen 

kommer att uppdateras vid behov. 

11.4 Miljöriskutredning 

Syftet med olycksriskutredning är att redogöra för de olycksrisker som kan påverka 

omgivningen. Utredningen ska även omfatta hantering av släckvatten. 
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12 Förslag till innehåll i planerad miljökonsekvensbeskrivning  

Administrativa uppgifter   

Sammanfattning av miljökonsekvenser 

Inledning 

• Bakgrund och syfte med verksamheten 

• Miljökonsekvensbeskrivningens syfte och avgränsning  

• Metodik 

• Ansökans omfattning  

• Samråd 

• BAT/BREF  

Förutsättningar och rådande miljöförhållanden 

• Lokalisering 

• Planförhållanden  

• Riksintressen, skyddade områden och motstående intressen  

Verksamhetsbeskrivning (icke teknisk) 

• Befintlig verksamhet 

• Ansökt verksamhet 

Alternativ  

• Nollalternativ  

• Alternativ lokalisering  

• Alternativ utformning/teknik/omfattning  

• Motivering till och skäl för valda alternativ 

Bedömningsgrunder  

• Miljökvalitetsnormer  

• Miljömål 

• Riktvärden  
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Miljöpåverkan, effekter och konsekvenser (även nollalternativ) 

• Hushållning med resurser  

• Utsläpp till luft (utsläpp av lukt, utsläpp av växthusgaser samt utsläpp av 

luftföroreningar från verksamheten) 

• Trafik och transporter  

• Utsläpp till vatten  

• Risk och säkerhet  

• Naturmiljö och rekreation  

• Buller  

• Markanvändning  

• Avfall 

• Landskap, bebyggelse och kulturmiljö 

• Kumulativa effekter av ansökt verksamhet 

Samlad bedömning av konsekvenser  

Sammanfattning av ansökt verksamhets påverkan på miljömål och 

miljökvalitetsnormer 

Egenkontroll 

Uppfyllnad av kravet på sakkunskap  

Referenser 
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Inbjudan till samråd  
Datum: 2022-01-24 

Uppsala Vatten och Avfall har för avsikt att utöka biogasverksamheten på Kungsängens gård i 

Uppsala och inbjuder härmed till samråd enligt miljöbalken avseende ansökan om tillstånd för 

biogasanläggningen. 

Uppsala Vatten och Avfall är ett kommunalt bolag som ansvarar för att leverera dricksvatten, rena 

avloppsvatten, hämta hushållsavfall, producera biogas och återvinna avfall i Uppsala kommun. Till 

Uppsala Vatten och Avfalls förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tio reningsverk, sju 

återvinningscentraler, en modern avfallsanläggning med deponi och en biogasanläggning som 

producerar drivmedel till bilar och bussar. 

Biogasanläggningen vid Kungsängens gård behandlar årligen upp till 50 000 ton substrat enligt 

nuvarande tillstånd. Substrat som behandlas inom den befintliga verksamheten är kommunalt avfall 

(bestående av källsorterat matavfall, livsmedelsavfall från restauranger, storkök och handel) och 

industriavfall (bestående av slakteriavfall och avfall från livsmedelsförädling med mera). På 

biogasanläggningen sker en biologisk behandling av substrat och i processen bildas biogas och 

biogödsel. Biogas från biogasanläggningen förser Uppsala Vattens kollektivtrafik med biogas samt till 

viss del privatpersoners och företags gasfordon. Biogödsel, som är en näringsrik gödsel, används 

inom jordbruket.  

Uppsala Vatten och Avfall avser att utöka den årliga tillståndsmängden från 50 000 ton substrat till 

125 000 ton substrat.   

Detta samråd syftar till att skapa en dialog med berörda i området och är ett tillfälle att inhämta 

synpunkter och information som Uppsala Vatten och Avfall bör känna till.  

 

Samrådsunderlag med information kring planerad verksamhet kan hämtas här:  

https://www.uppsalavatten.se/samrad-biogas-2022 

Det finns även möjlighet att få samrådsunderlag skickat till sig via post. 

 

Har du frågor eller vill lämna synpunkter, kontakta: 

Julia Lundkvist, email: julia.lundkvist@sweco.se, telefonnummer: 076 282 67 14 

Postadress: Drottningtorget 14, 211 25 Malmö  

I ämnesraden för mejl, hänvisa till UVA-2021-01619 Samråd. 

Synpunkter tas emot fram till 2022-02-18. 

 

Information om hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)  

Alla inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bemötas i ansökningshandlingarna. Inkomna 

synpunkter kommer att utgöra del av offentlig handling. Personuppgifter som samlas in i samband 

med samrådet behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. 
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Information om hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)  

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, exempelvis din adress. Syftet med en sådan 

behandling är att kunna uppfylla vår skyldighet enligt 6 kap. 30 § MB att samråda med de enskilda 

som kan antas bli berörda av sökt verksamhet. Vi måste dessutom i samband med prövningen av 

tillståndsansökan redovisa vilka vi samrått med samt vilka eventuella synpunkter som inkommit. Vi 

har fått dina uppgifter från Lantmäteriets fastighetsregister. Vi tillämpar vid var tid gällande 

integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla 

dina personuppgifter är således att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar 

den personuppgiftsansvarige.  

Dina uppgifter kommer att sparas så länge som det behövs för att uppfylla ändamålet, 

uppskattningsvis 10–12 år. När personuppgifterna inte längre behövs för att uppfylla ändamålen 

kommer vi att upphöra med behandlingen av dem. Vi kommer dock att fortsätta med behandlingen 

av personuppgifter om det krävs enligt gällande lagar eller förordningar. Dina personuppgifter delas 

med de myndigheter, kommuner, företag, intresseorganisationer samt våra personuppgiftsbiträden, 

som berörs av tillståndsansökan. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje 

part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina 

uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är: 

Uppsala Vatten och Avfall AB  

Org.nr.: 556025–0051 

Adress: Uppsala Vatten och Avfall AB, Box 1444, 751 44 Uppsala 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära 

rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller 

begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-post: 

peter.annogard@uppsalavatten.se 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 

tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

 



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:

Från: 2022-02-01 Till: 2022-02-28 Utskrift: 2022-03-03

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2021-059 Bifall 2022-02-23 Annika Rönnberg 146 220 kr

BAB 2021-074 Bifall 2022-02-16 Annika Rönnberg 27 306 kr

BAB 2022-003 Bifall 2022-02-10 Annika Rönnberg -  775 kr

BAB 2022-005* Bifall 2022-02-10 Annika Rönnberg 3 893 kr

BAB 2022-007 Bifall 2022-02-23 Annika Rönnberg 6 625 kr

BAB 2022-008 Bifall 2022-02-10 Annika Rönnberg 2 000 kr

BAB 2022-010 Bifall 2022-02-17 Annika Rönnberg 0 kr

Summa: 185 269 kr

Antal poster: 7 st

Total summa: 185 269 kr

Totalt antal poster: 7 st



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

Summa: 0 kr

Antal poster: 0 st

Total summa: 185 269 kr

Totalt antal poster: 7 st



Lista Public360 delegationsbeslut SUN 2022-01-24 till 2022-03-01
Färdigst/exp-datum Dokumentnr. Dokumenttitel Ansvarig person Ärende

2022-02-03 SUN-2021/198-38 Beslut att godkänna och avvisa leverantörer i DIS-upphandling 
av konsulter inom samhällsbyggnad

Alexander Jonsson SUN-2021/198 Upphandling av konsulter inom 
samhällsbyggnad

SUN-2022/66-2 Samråd om fördjupad översiktsplan för västra Vallentuna 
tätort

Gösta Bergman SUN-2022/66 Samråd om fördjupad översiktsplan för västra 
Vallentuna tätort
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Samhällsutvecklingsnämnden 

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för 
samhällsutvecklingsnämnden 2021 

 

Förslag till beslut 

1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och årsbokslut för 
samhällsutvecklingsnämndens verksamheter.  

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelse, kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsutvecklingsnämnden redovisar en budgetavvikelse per sista december 2021 på 9,9 
miljoner kronor. För verksamhetsberättelse, årsbokslut, uppfyllelse av mål och uppdrag se 
bilaga. 

Bakgrund 

Nämnden är ålagd att redovisa verksamhetsberättelse och årsbokslut per december månad 
enligt kommunens beslutade uppföljningsplan.  

Ekonomisk konsekvensanalys 

Samhällsutvecklingsnämndens redovisar ett överskott på 9,9 miljoner kronor för 2021.  
Nettokostnad 2021 uppgår till 36,4 miljoner kronor, vilket är en minskning med 22% jämfört 
med förgående år. Förändringen av nettokostnaden beror främst på att verksamheten gator 
och vägar har fått högre exploateringsintäkter jämfört med budget 2021. Nämndens totala 
kostnader uppgår till 121 miljoner kronor. De största kostnadsposterna är lönekostnader 
22,7%, köp av huvudverksamhet 21,8% samt kapitaltjänstkostnader 18%. 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2022-02-08 
Verksamhetsberättelse och bokslut för samhällsutvecklingsnämnden 2021 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen 
Revisorer 
Ekonomichef 
 
 
 
 
Maria Cassel  Alexander Jonsson Tomas Colm Carin von Köhler 
Tf planchef Tf gatuchef Avfallschef Park- och naturchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Beslutet kring verksamhetsberättelse och årsbokslut handlar om att nämnden godkänner 
uppföljning för verksamhetsåret 2021. Det gäller både nämndens ekonomi, mål och uppdrag. 
Detta beslut har ingen direkt påverkan på barn då det handlar om en rapportering av året 
som gått. 

 

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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Verksamhetsberättelse och 
bokslut för 
samhällsutvecklingsnämnden 
2021 

 

 

 
 

Antagen av samhällsutvecklingsnämnden  
i mars för helår 2021 
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Nämndens uppdrag 
Samhällsutvecklingsnämnden har ansvaret för långsiktig fysisk och teknisk planering i 
kommunen. Likaså ansvarar nämnden för utveckling samt drift och underhåll av det offentliga 
rummet. I nämndens planeringsuppdrag ingår förutom översiktsplan, att som ett led i 
samhällsplaneringen, ta fram handlingsplaner för tematiska områden som exempelvis VA, trafik 
samt detaljplaner för utbyggnad av kommunens tätorter och stråk. Då investeringar i framtida 
och befintlig mark är en så väsentlig del av Knivstas fortsatta utveckling och finansiering, ska 
nämnden också säkerställa en långsiktig plan för exploatering av mark. 

Under 2021 slogs Samhällsbyggnadskontoret samman med Bygg- och Miljökontoret och bildar 
ett större kontor som kommer att heta Samhällsbyggnadskontoret även fortsättningsvis. 

Gata- och trafikenheten ansvarar för drift, underhåll samt nyanläggning av kommunala gator 
och vägar inklusive olika former av trafiksäkerhetsåtgärder. Vidare så har enheten även ansvaret 
för trafikplanering och parkering. Enheten lyder både under bygg- och miljönämnden (ex lokala 
trafikföreskrifter) och samhällsutvecklingsnämnden. 

Park- och naturenheten ansvarar för planering, drift och underhåll av kommunens parker, 
lekplatser, natur- och vattenområden men också städning av gångtunnlar, tömning av 
papperskorgar, med mera. Vidare bär enheten tillsammans med hela kontoret ansvaret att 
implementera grönstrukturplanen och utveckla grönstrukturen i Knivsta och Alsike tätorter. 
Kommunens naturskola ingår också i enhetens verksamhet. Tillsammans med Planenheten 
ansvarar enheten för utveckling av ekosystemtjänster i stadsbyggnadsprojekt. 

Planenheten ansvarar för kommunens översikts- och detaljplanering samt till detta kopplad 
miljöplanering. Detaljplaner finansieras till största del genom plankostnadsavtal. 

Exploateringsverksamheten åtaganden är uppdelat på två nämnder, det som avser 
samhällsutvecklingsnämnden är den löpande verksamheten. 

Bostadsanpassning ingår i nämndens uppdrag och kontoret har en handläggare för 
handläggning av bostadsanpassningsbidrag. 

Avfallsenheten ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall, grovavfall och slam 
från enskilda avlopp. Enheten arbetar utifrån mål och visioner formulerade i en avfallsplan som 
ingår i Knivsta kommuns renhållningsordning. Verksamheten upphandlar och följer upp 
entreprenadavtal samt ansvarar för planering och utveckling. 
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Omvärldsbevakning 

Året som gått 

Gata och trafik 

Under 2021 har arbetet med utbyggnad av infrastruktur inom detaljplanen Centrala Ängby 
fortsatt. Entreprenaden har genomförts till skede ett, vilket innebär att allt ledningsarbete och 
uppbyggnad av gator inom området är färdigt. Ett övertagande skedde efter slutbesiktning i 
december. Nu inväntar kommunens entreprenad färdigställandet av byggherrarnas kvarter innan 
entreprenaden återstartar med skede två, färdigställande av gång- och cykelbanor, planteringar 
och park. 

Ett mer omfattande arbete med reinvestering har utförts i Alsike med Brunnbyvägen. Stora delar 
av Brunnbyvägen har fått ny beläggning och samtidigt har stora åtgärder utförts för att öka 
säkerheten för, och främja gång- och cykeltrafiken. Gång- och cykelbanor längs gatan har rätats 
ut och fått bättre passager genom korsningar, ett antal mindre cirkulationsplatser har ersatts med 
förhöjda korsningar för att verka hastighetsdämpande. Ett antal busshållplatser har flyttats ut i 
körfält för att kunna anlägga riktiga hållplatser med väderskydd för trafikanter och därmed 
separerat ytan för påstigande från gång- och cykelbanan. Samtidigt har ny belysning anlagts 
längs gång- och cykelbanan från Brunnbyvägen fram till Gränsgatan. Arbetet med att byta ut 
gammal belysning i Kölängen har också fortgått under året. 

Under hösten har en mer omfattande röjning av växtlighet skett längs kommunens gång- och 
cykelbanor. Sly och snår har röjts bort för att öka tryggheten. Även längs vissa gator har röjning 
skett genom att beskära träd som skymt gatubelysningen. 

Avfall 

Verksamheten har under året fortsatt följa upp införandet av bostadsnära insamling av 
hushållsavfall för villa och fritidshus i kommunen. Effekten av det bostadsnära 
insamlingssystemet har visat sig i betydande ökning av sorteringsgraden för restavfallet vilket 
bidragit till ökade mängder återvunnet material som kan reproduceras till nya förpackningar och 
produkter. Vid införandet av bostadsnära insamling var kommunikationen med fastighetsägare  
inledningsvis intensiv men har med tiden stabiliserats till normalnivå och den nya 
systemlösningen har i huvudsak bemötts positivt av allmänheten. Införandet har samtidigt 
bidragit till en förbättrad uppföljning av arbetsmiljön för hämtningspersonalen. 

Kommunens anläggning för slamhygienisering (ureahygienisering) har färdigställts och 
driftsatts. En första spridning på produktiv åkermark av hygieniserat slam från enskilda avlopp 
planeras till våren 2022. En förutsättning för spridning är att hela processen godkänts och 
certifierats i enlighet med SPCR-178 samt att godkända resultat av provtagningar uppnåtts. 

Knivsta kretsloppspark belastades fortsatt hårt under året i hög grad beroende av rådande 
pandemi. Ökat inflöde av besökare och mängder avfall till materialåtervinning och behandling 
har varit betydande faktorer. Även verksamheten för återbruk har påverkats och tvingats 
begränsa och ställa om mottagning och utlämning av användbara produkter. Den ökade 
omsättningen inklusive behovet av förstärkta personalresurser har medfört merkostnader vilket 
påverkat det ekonomiska utfallet negativt. Kretsloppsparken utökade under året verksamheten 
för återbruk med större lagerytor och ökad tillgänglighet för besökare. Under hösten 2021 
utökades Kretsloppsparkens yta med nytt områdesskydd och kan därigenom planeras för 
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mottagning och återvinning av fler materialslag. Utbyggnaden medför även möjlighet till 
förbättrad logistik och genomflöde för besökare. 

Mark- och exploateringsenheten 

Under 2021 bildades tillväxtkontoret. Från och med 2022 kommer exploateringsenheten, 
tillsammans med lokalförsörjning och näringsliv att ingå i tillväxtkontoret. 
Verksamhetsplanering och uppföljning kommer att redovisas under kommunstyrelsen. 

Planenheten 

Under 2021 har två mindre detaljplaner antagits. Flera detaljplaner förväntas att antas nästa år. 
Under året har även flera ansökningar om planbesked hanterats. Betydande arbete har lagts på 
planprioritering och projektprioritering för att säkerställa att enheten arbetar med de uppdrag 
som förväntas och kan uppfylla kommunens mål eftersom det finns fler uppdrag än vad som är 
möjligt att utföra samtidigt. Arbetet med planprioritering har även inneburit en genomlysning av 
uppdrag, projekt och beslut, vilket även planeras att fortgå under 2022. 

Arbetet med utvecklingsprogram för Knivsta 2035 och stadsutvecklingsstrategi har pågått och 
stadsutvecklingsstrategin är uppe till förslag för antagande under tidig vår 2022. 

Park och natur 

Under 2021 har kommunens arbete med hållbarhetslöften med fokus på biologisk mångfald och 
ekosystem fortsatt och nya hållbarhetslöften har tecknats för vatten. Park och natur har haft 
uppgiften att samordna kommunens löften och fungera som stöd till övriga kontor och enheter. 

Park och naturenheten har bidragit till det nationella samverkansprojektet Friluftslivets år genom 
att arrangera olika aktiviteter i naturen och i sociala medier inspirera till mer utevistelse. 

Arbete med att ta fram handlingar för två naturreservat har fortsatt och ett grundligt dialogarbete 
genomförts med olika aktörer. Beslutshandlingar för bildande av naturreservat Ängbyskogen har 
färdigställts. 

Enheten har varit involverad i den fysiska planeringen och särskilt arbetat med 
Grönstrukturfrågor i Stadsutvecklingsstrategin. 

Under hösten har enheten drivit arbete med att ta fram ett Lokalt åtgärdsprogram för 
Pinglaström-Knivstaån tillsammans med Planenheten. 

Covid-19 har påverkat enheten också under 2021 med ett mycket stort besökstryck i våra 
naturområden och badplatser. Den ökade hanteringen av sopkärl och nedskräpning har varit 
märkbar och slitaget på anläggningar, offentliga toaletter och stigar har varit stor hela året. Det 
senare kan beskrivas som en positiv effekt av Covid-19, men kräver likväl en ökad och omställd 
drift av våra mest populära besöksmål. 

  

Framtiden 

Gata och trafik 

Ökade energipriser under slutet av 2021 ger en signal om kraftigt ökade råvarupriser och höjda 
index för kommande året. Detta kommer att ge direkta effekter framför allt på ökade 
driftkostnader. Ett exempel är beläggningssidan där ökade råvarupriser på bitumen kommer 
påverka den mängd asfaltering som kommer att kunna utföras under 2022. Även för kommande 
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exploateringsinvesteringar spås därför ökade kostnader, vilket i förlängningen kommer påverka 
enhetens kapitaltjänstkostnader negativt. 

Avfall 

Utvecklingen av bostadsnära insamling fortsätter och utökas med översyn av avfallsutrymmen 
för flerfamiljshus för att förbättra tillgängligheten att sortera ut mer förpackningar från 
restavfallet. Samarbetet med fastighetsägare och bostadsbolag kommer att intensifieras med 
syftet att öka stödet för åtgärder vid miljörum och insamlingsplatser och motivera till egna 
insatser. 

Det bör kunna förväntas att verksamheten vid Knivsta kretsloppspark stabiliseras till en mer 
normal nivå då effekterna av pandemin minskar. Utbyggnaden av verksamheten vid återbruket 
med högre tillgänglighet och förbättrat flöde säkerställer ett än högre utnyttjande av 
återanvändbara produkter. 

Fortsatt uppföljning av kvalitén för slam från enskilda avlopp med information till hushållen om 
vad som inte får slängas i toaletten samt verka för införande av snålspolande toaletter. 
Utvärdering av den positiva effekten för miljön samt uppföljning av löpande kostnader för drift 
är nödvändigt för att bibehålla förtroende för återförande av restprodukter från enskilda avlopp 
till kretsloppet. 

Från och med 1 januari 2022 har landets kommuner även ansvar för insamlingen och 
återvinningen av returpapper vilket sannolikt kommer att innebära merkostnader som måste 
balanseras med avfallstaxan. Målet är att 90 % av producerat returpapper ska samlas in för 
återvinning. 

Mark och exploatering 

Ett antal markanvisningar kan under det kommande året bli aktuella för genomförande, dvs 
försäljning av den detaljplanelagda tomtmarken. I samband med detta aktualiseras bl a frågor om 
upplåtelseform och lägenhetsstorlekar och därmed om och hur kommunen kan och vill påverka 
dessa faktorer. Bakgrunden är att de bostadsprojekt som under de senaste åren påbörjats i 
centrala Knivsta till mycket stor andel utgörs av flerbostadshus innehållande helt eller till 
övervägande del små lägenheter upplåtna med hyresrätt. 

Kommunens innehav av planlagd och säljbar tomtmark för företagande (Ar) är i dagsläget 
mycket begränsat, och efterfrågan god. En överklagad detaljplan (södra Ar etapp 1) kan, om den 
slutligen vinner laga kraft, ge ett begränsat tillskott. Det är således angeläget att få till stånd 
planering för den företagsmark som kommunen bör kunna erbjuda i framtiden. 

Inför utvecklingen av bl a Västra Knivsta blir det av största vikt att i avtal och på andra sätt 
vidmakthålla kommunens ambitioner rörande stadsbyggnadskvaliteter m m. Detta sagt bl a mot 
bakgrund av den rådande situationen då närapå samtliga bostadsbyggare är inriktade mot att 
bygga relativt stora flerbostadshus innehållande små lägenheter upplåtna med hyresrätt och 
uppförda med hjälp av statligt investeringsbidrag vilket kan beviljas förutsatt att hyresnivån 
begränsas. Det föreligger således risk för att hela stadsdelar bebyggs med likartade bostäder av 
relativt enkel kvalitet. Intresset från byggherrar att planera in verksamhetslokaler i 
bottenvåningar är dessutom oftast mycket lågt, då detta är svårt att hålla vid liv. 

Park och natur 

Hållbarhetsarbetet och fokus på att nå målen i Agenda 2030 kommer att få mer och större 
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betydelse för verksamheten. Parker och naturområden är viktiga i många av de klimatrelaterade 
samhällsproblem som väntas. I framtiden behöver grönområden och stadsgrönska vara än mer 
multifunktionell och en del av stadens tekniska system. När staden växer behövs också parker 
och naturområden säkras för att stärka folkhälsan. I stadsbyggnadsprocessens långa 
tidsperspektiv är framtiden ständigt närvarande. I arbetet behöver grönyteplaneringen ha ett 
större fokus på mångfunktionalitet och hållbarhet i alla planeringsskeden. 

När kommunen växer och det blir fler allmänna platser av en högre kvalitet än tidigare kommer 
kraven på driftorganisationen att öka för att kunna underhålla platserna. Kommunens köp av 
Alsikebolagets naturmark innebär att enhetens geografiska ansvarsområde har växt ansenligt 
samtidigt som trenden för friluftslivsintresset från allmänheten är fortsatt positivt, vilket också 
kommer att öka behovet av drift och underhåll. Ett ökat antal kommuninvånare innebär också att 
fler bevakar de allmänna miljöerna och inkommer med synpunkter och klagomål som måste 
hanteras. 

Planenheten 

Begränsad VA-kapacitet påverkar verksamheten. Under 2021 har dock beslut fattats om 
anslutning till Käppala avloppsreningsverk vilket medför att enheten kan börja planera för 
framtiden på ett ändamålsenligt sätt. Preliminär tidsplan är att anslutning kan ske till 2027. En 
mer detaljerad tidsplan förväntas under 2022. 

Ambitionen är att genomgång av uppdrag och beslut samt i förlängningen planprioritering 
fortsätter under 2022 - för att i förlängningen se till att enheten arbetar med de projekt som anses 
mest prioriterade. Det är även nära sammankopplat med begränsad VA-kapacitet. Enheten 
arbetar även en del med projektplanering i detaljplaneprojekten för att kunna ge intressenter 
tidsplaner som håller över tid 

Enheten kommer att få ny föreskrift om avgift för planverksamhet från och med 1 mars vilket 
kanske främst kommer att påverka andra enheter och möjligheten att utöka i nyckelpositioner. 
Det kommer också att innebära en liten osäkerhet kring ekonomiskt utfall på planenheten på 
grund av gamla avtal och en noggrann kontroll av intäkter och utgifter kommer att behöva ske 
under året. 

Projektprioritering kring strategiska projekt har gett en samlad syn kring insatser under 2022, där 
uppdrag för ny översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram är viktiga projekt att få igång 
respektive avsluta under året på enheten. Till 2022 har det ekonomiska ansvaret för Knivsta 2035 
och stadsutvecklingsstrategi flyttats till Tillväxtkontoret och kommunstyrelsen. 
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Nämndens uppföljning av kommunfullmäktiges mål

I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter
och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet

Nämndens analys av måluppfyllelse

Detta sker bland annat via samrådsmöten, företagarfrukostar och dialog. Vidare så har
planenheten har genomfört medborgardialoger i form av fokusgrupp och ungdomsenkät i arbetet
med att ta fram ett planprogram för Myrberget. Planenheten har även arbetat för ökad förståelse
för detaljplaner och planprocessen genom informationsfilmer (för detaljplanerna Fornåsa
respektive Lötängen) samt genom att använda Storymaps som verktyg. Under året har en stor del
av arbetet med stadsutvecklingsstrategin varit medborgardialog. Även i arbetet med att inrätta
naturreservat har dialog med föreningsliv och privatpersoner förts. En stor del av dialogerna
under 2021 har varit digitala.

Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och ekologisk
hållbarhet optimeras.

Nämndens analys av måluppfyllelse

Funktion och ekologisk hållbarhet beaktas i samtliga planeringssteg i den kommunala
samhällsbyggnadsprocessen. Med hjälp av bland annat naturvärdesinventeringar och
ekosystemtjänstanalyser ges underlag för ställningstaganden i varje enskilt projekt. Inom arbetet
med stadsutvecklingsstrategin (SUS), vägs funktion och ekologisk hållbarhet in när ny
bebyggelse och nya transportsystem planeras.
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Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 

 

 

Nämndens analys av måluppfyllelse 

Samhällsutvecklingsnämndens nettokostnad uppgick till 36,4 miljoner kronor för 2021, vilket är 
lägre än utfallet 2020. Nämndens budgetavvikelse för 2021 är ett överskott på 9,9 miljoner 
kronor vilket tyder på att målet om långsiktig ekonomi i balans kommer uppfyllas under 2021. I 
ett längre perspektiv har nämndens utfall fluktuerat senaste åren vilket tyder på att 
samhällsutvecklingsnämnden har haft problem med en långsiktig ekonomi i balans. För 
framtiden kommer den förändrade redovisningen av exploateringsersättning få stor effekt på 
nämndens ekonomi, vilket kommer medföra att enskilda år blir nämndens resultat stora överskott 
och andra år underskott. Nettokostnaden för nämndens verksamheter, främst gata, kommer att 
öka successivt i takt med utbyggnaden av Knivsta. Den tidigare matchningen av 
avskrivningskostnader och exploateringsersättning är bidragande till ökningen av nämndens 
nettokostnad. 

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig 
kostnad 

 

 

Nämndens analys av måluppfyllelse 

Under 2021 har nya föreskrifter om avgift för planverksamhet arbetats fram. Föreskrifterna 
förväntas att antas under våren 2022. Genom att de nya föreskrifterna kommer fler som deltar i 
samhällsbyggnadsprocessen att erhålla ersättning vilket ger en möjlighet att utöka verksamheten. 
Det kommer på sikt innebär en högre kvalitet på arbetet samt att kostnaden för planintressenten 
blir lägre, eftersom timkostnaden går ned ju större verksamheten är. 
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Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun

Nämndens analys av måluppfyllelse

Knivstas grönstruktur och naturvärden beaktas i samtliga planeringssteg i den kommunala
samhällsbyggnadsprocessen. Med hjälp av bland annat naturvärdesinventeringar och
ekosystemtjänstanalyser ges underlag för ställningstaganden i varje enskilt projekt. Inom arbetet
med stadsutvecklingsstrategin (SUS), vägs grönska och naturvärden in när ny bebyggelse och
nya transportsystem planeras. I stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy lyfts parker och
gröna stråk fram som viktiga karaktärsdrag för kommunens egenart. Genom dessa styrdokument
kan förvaltningen arbeta mer strukturerat och målinriktat med kommunens gröna miljöer och
naturområden. Inom ramen för arbetet med kommunens hållbarhetslöften för programperioden
2021-2023 pågår ett förvaltningsövergripande arbete med att verkställa ett brett antal löften om
programperiodens tema som är biologisk mångfald. Under året kommer det finnas möjlighet till
beslut om två nya kommunala naturreservat i den tätortsnära naturen. Länsstyrelsen har under
året bildat ett statligt naturreservat i södra lunsen.

Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens
kompetens tas tillvara

Nämndens analys av måluppfyllelse

Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter arbetar löpande med personalfrämjande åtgärder i
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syfte att skapa trivsel och engagemang bland medarbetarna. Vidare så prioriteras 
kompetensutveckling högt. Likväl finns möjligheter till personlig utveckling både inom 
Samhällsbyggnadskontoret men också inom hela kommunkoncernen. 
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Måluppföljning nämnd

Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och ekologisk
hållbarhet optimeras.

Samhällsutvecklingsnämnden ska möjliggöra för byggandet av bostäder

Måluppfyllelse

Analys

En detaljplan som förväntades antas under året kommer istället att antas under 2022.
Detaljplanen omfattar omkring 800 bostäder vilket innebär att målet om 250 bostäder i antagna
detaljplaner ändå kommer uppnås för både 2021 och 2022.

Indikator
Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
kvinn

or
2020

Utfall
män
2020

Riket
2020

Utfall
2021

Mål
2021

Målup
pfyllel

se

Detaljplanelägga 70 950 15 250

Detaljplanelägga

En detaljplan som förväntades antas under året kommer istället att antas under 2022.
Detaljplanen omfattar omkring 800 bostäder vilket innebär att målet om 250 bostäder i antagna
detaljplaner ändå kommer uppnås för både 2021 och 2022. Under 2021 har två detaljplaner
antagits, varav den ena medger omkring 15 bostäder (detaljplan för Kvarter Apoteket, Särsta
3:43 med flera).

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans

God ekonomisk planering
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Måluppfyllelse

Analys

Samhällsutvecklingsnämnden är, bortsett från de kommunala bolagen, den nämnd i Knivsta
kommun som har störst påverkan på kommunens låneskuld. Målet god ekonomisk planering
syftar till att nämndens investeringsplan ska korrelera med investeringsutgiften. Målets indikator
avseende nyttjandegraden av beviljade investeringsmedel förväntas inte uppnås under året, men
utifrån en jämförelse med boksluten sedan 2017 förväntas nyttjandegraden markant förbättras.
Nyttjandegraden för 2020 uppgick till 57,3% och det kan ställas i relation till nyttjandegraden
2019 (32%), 2018 (7,5%) och 2017 (14%) och nyttjandegraden för 2021 uppgår till 50,1%.
Målet bedöms delvis uppnås då det syns en klar förbättring jämfört med tidigare år. Ett
successivt arbete med kommande års investeringsplaner kan vara grunden till förändringen. I
ekonomisk planering kan även budgetföljsamheten vägas in, senaste åren har redovisning av
exploateringsersättning förändrats och det har medfört att nämndens årsprognos blivit mer
volatilt senaste åren. Varje försäljning av förädlad mark eller tecknat exploateringsavtal får en
tydligare påverkan på nämndens ekonomi och under en kortare tidshorisont jämfört med tidigare
redovisad exploateringsersättning. I framtiden kan det bli svårt för nämnden att ha en ekonomi i
balans de åren som exploateringsersättningen uteblir, vilket även kommer medföra att den
ekonomiska planeringen blir ännu viktigare för nämnden. Nämndens budgetavvikelse för 2021
är ett överskott på 9,9 mnkr och är ett tecken på att angivna budgeten efterlevts under året.
Tidigare år har nämndens budgetavvikelse varierat och både visar underskott och överskott,
vilket bidrar till att målet delvis är uppnått.

Indikator
Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
kvinn

or
2020

Utfall
män
2020

Riket
2020

Utfall
2021

Mål
2021

Målup
pfyllel

se

Nyttjandegraden av beviljade
investeringsmedel 32 %

57,3
%

50,1
% 75 %

Nyttjandegraden av beviljade invester ingsmedel

Samhällsutvecklingsnämndens beviljade investeringsutgift i mål och budget uppgick till 106,3
mnkr för verksamhetsåret 2021. Nyttjandegraden av beviljade investeringsmedel uppgick till
50,1 % per sista december och således är inte målet på 75% uppfyllt. Trenden är att
nyttjandegraden har ökat de senaste åren och en förklaring till det är ett successivt arbeta med
investeringsplanen och anpassa den till utbyggnaden samt genomförande av
investeringsprojekten. Investeringsplan beslutas i samband med att kommunfullmäktige beslutar
om Mål och budget i september, vilket kan innebära att ibland stämmer inte investeringsplanen
helt överens med utbyggnadstakten. Fleråriga investeringsprojekt följer ofta en betalningsplan
som baseras på när vissa moment i projektet är genomförda och det kan innebära att ibland
stämmer inte investeringsutgiften för det enskilda året överens med investeringsplanen.
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Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun

Knivstas parker ska upplevas inbjudande och välskötta

Måluppfyllelse

Analys

Renoveringen av Mejeriparkens planteringar, samt jordförbättring och förstärkande underhåll i
planteringar har gett flera platser ett behövligt ansiktslyft. I samband med att Brunnbyvägen får
nya bussangöringar och förbättrade cykelvägar sker också en förbättring av de gröna ytorna i
gaturummet som avsevärt kommer att förbättra upplevelsen av huvudstråket genom Alsike.

Under året pågår ett försök att ställa om klippta gräsytor till ängsmark, vilket redan denna första
växtsäsong har bidragit till mer intressanta och blomstrande ytor i tätorterna som komplement till
det klippta gräset.

I samband med den pågående utbyggnaden av allmän platsmark i Centrala Ängby och
Margaretahemmet förbereds för nya trädplanteringar och parker som förväntas bidra till
attraktiviteten av områdena. Plantering sker som sista del i entreprenaderna och samtliga etapper
förväntas vara färdiga 2022-2024.

Arbete pågår i förvaltningen med "Strategi för tätorternas utemiljöer". Strategin ska fördjupa
grönstrukturplanens intentioner för tätortens grönska på allmän platsmark och länkas samman
med stadsutvecklingsstrategin och de antagna stadsbyggnadsprinciperna. Inom ramen för
strategin har genomförts en sociotopkartering som förväntas kunna fungera som stöd när nya
ytor planeras. Strategin förväntas tas upp för antagande i samhällsutvecklingsnämnden nästa år.

Indikator Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
kvinn

or
2020

Utfall
män
2020

Riket
2020

Utfall
2021

Mål
2021

Målup
pfyllel

se

Andel respondenter som har svarat bra i
enkätundersökningen Kritik på teknik 67 % 75 %

Andel respondenter som har svarat bra i enkätundersökningen Kr itik på teknik

Enkäten för 2021 färdigställs under första kvartalet 2022. Resultatet följs upp under 2022.
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Enkäten kommer ut vartannat år, därmed saknas utfall för både 2020 och 2021.

Nämnden arbetar för att skapa goda medborgardialoger

Måluppfyllelse

Analys

Planenheten har genomfört medborgardialoger i form av fokusgrupp och ungdomsenkät i arbetet
med att ta fram ett planprogram för Myrberget. Planenheten har även arbetat för ökad förståelse
för detaljplaner och planprocessen genom informationsfilmer (för detaljplanerna Fornåsa
respektive Lötängen) samt genom att använda Storymaps som verktyg. Under året har en stor del
av arbetet med stadsutvecklingsstrategin varit medborgardialog. Även i arbetet med att inrätta
naturreservat har dialog med föreningsliv och privatpersoner förts. En stor del av dialogerna
under 2021 har varit digitala.

Bostadsnära insamling av förpackningar och restavfall

Måluppfyllelse

Analys

Över 98% av kommunens villa och fritidshus har fått bostadsnära insamling och sortering av
hushållsavfall och förpackningar genom utställning av 2st fyrfackskärl vid varje fastighet.

Indikator Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
kvinn

or
2020

Utfall
män
2020

Riket
2020

Utfall
2021

Mål
2021

Målup
pfyllel

se

Antal registrerade villa och fritidshus
som har bostadsnära insamling 2021-
12-31 98 % 98 % 98 %

Antal registrerade villa och fr itidshus som har bostadsnära insamling 2021-12-31

Över 98% av kommunens villa och fritidshus har fått bostadsnära insamling och sortering av
hushållsavfall och förpackningar genom utställning av 2st fyrfackskärl vid varje fastighet.
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I Knivsta ska det finnas natur med höga värden. Det ska vara lätt att hitta ut i
naturen.

Måluppfyllelse

Analys

Under året har arbetet med flertalet naturvårdsprojekt inom ramen för LONA ( naturvårdsverkets
lokala naturvårdssatsning) pågått. Bland annat arbetet med att ta fram beslutshandlingar
möjliggör bildande av kommunala naturreservat i Ängbyskogen och Kölängsskogen samt ett
treårigt projekt som syftar till att gynna pollinerare. Förberedelser för att genomföra
återmeandringen av pinglaström har gjorts inför schaktarbeten som avses ske under hösten 2021.

Naturvärdesinventeringar och ekosystemtjänstanalyser görs rutinenligt i samtliga
detaljplaneprocesser som kan påverka naturmark. I utvecklingsstrategin för Knivsta och Alsike
(SUS:en) beaktas den tätortsnära naturen och grönstrukturen genom hela processen.

Under året har besökstrycket på kommunens naturområden och badplatser fortsatt varit mer än
dubbelt så stort än normalåret beroende på Coronapandemin. Det nyvaknade intresset för ett
bostadsnära friluftsliv och hemester har medfört att mer resurser har lagts på renhållning och
tömning av toaletter i kommunens naturområden. Slitaget på stigar och leder har i vissa områden
varit så stort att vi behöver fundera på slitagehämmande åtgärder framöver för att få hållbara
områden över tid. Det har i vissa fall varit svårt för förvaltningen att hålla jämna steg med det
ökade underhållsbehovet.

Under året pågår den nationella kampanjen "friluftslivets år" där kommunen har medverkat med
publika arrangemang varje månad hela året och ett Instagram-konto som kallats för
"luftenärfriiknivsta" där friluftstips, föreningar och naturområden har presenterats. Knivsta
naturskola har också lagt större fokus på friluftsliv under året, med friluftstema för skolklasser
och en tvådagars fortbildning om friluftsliv för kommunens idrottslärare.

Indikator Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
kvinn

or
2020

Utfall
män
2020

Riket
2020

Utfall
2021

Mål
2021

Målup
pfyllel

se

Ranking i naturvårdsverkets enkät "årets
friluftskommun" 121 80 71 75
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Indikator Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
kvinn

or
2020

Utfall
män
2020

Riket
2020

Utfall
2021

Mål
2021

Målup
pfyllel

se

poäng i Naturskyddsföreningens enkät
"bästa naturvårdskommun" 33,5 40 40

Knivsta kommun ska ha trygga och säkra utemiljöer

Måluppfyllelse

Analys

Flera enheter på samhällsbyggnadskontoret arbetar för en kontinuerlig dialog med
kommunpolisen för att säkerställa att eventuella existerande problem hanteras i
samhällsbyggnadsprocessen, samt för att undvika att nya problem uppstår.

Indikator
Utfall
2019

Utfall
2020

Utfall
kvinn

or
2020

Utfall
män
2020

Riket
2020

Utfall
2021

Mål
2021

Målup
pfyllel

se

Nöjd Region-Index - Trygghet 58% 55,12
%

Nöjd Region-Index - Trygghet

Just detta nyckeltal går ej att följa upp för år 2021. Knivsta kommun fick dock höga resultat i
SBC:s medborgarundersökning om trygghet i samhället och ligger över riksgenomsnittet
(undersökning genomförd under 2021).
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Uppdrag 

Rapportering uppdrag- Kommunfullmäktige 

Uppdrag Målbild Styrelse/nämnd 

Förändringsarbete – att med 
avstamp i Agenda 2030 intensifiera 
arbetet för att utveckla nya effektiv 
arbetssätt, metoder och partnerskap 
samt en ändamålsenlig, 
behovsanpassad och 
kostnadseffektiv 
kommunorganisation. 

I Knivsta kommun är Agenda 2030 
grunden för styr- och 
ledningsprocesserna i 
kommunkoncernens verksamheter. 
Förändringsarbetet ska leda till en 
effektiv och kostnadsanpassad 
organisation med effektivare 
arbetsprocesser, ökat användande 
av nya metoder och tekniker. 
 
Syftet är att kunna fortsätta leverera 
god välfärd på ett hållbart sätt till fler 
invånare i Knivsta till en lägre 
kostnad. 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Lokaleffektivitet – framtagande av 
plan för ökad lokaleffektivitet inom 
alla verksamhetsområden 

Ökad lokaleffektivitet ska leda till 
lägre lokalkostnader om 10 miljoner 
kronor i fasta priser och volym 
under mandatperioden 2019-2022. 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Fossilfri/koldioxidneutral kommun – 
minimera fossila drivmedel och 
plastanvändning i 
kommunkoncernens verksamheter 
med särskilt fokus på en giftfri 
förskola. 

Giftfri förskola 
Koldioxidneutral kommunkoncern 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Upphandlingar – med krav på 
hållbar konsumtion och handel 
inriktad mot cirkulär 
resurshushållning och 
delningsekonomi, ekologiska 
produkter och rättvisa 
produktionsvillkor. 

Upphandling och inköp av varor och 
tjänster ska vara hållbara. 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Modern energiteknik och 
kretsloppsanpassad teknik för VA-
hantering, ska övervägas vid 
nybyggnation och planering av nya 
områden. 

Hållbar stadsplanering Kommunstyrelsen 
Samhällsutvecklingsnämnden  

Cykelvägar är prioriterade, cykelväg 
mellan Alsike och Uppsala ska 
bevakas i 4-spåravtalet 

Hållbar stadsplanering Samhällsutvecklingsnämnden  

Plan för parkeringslösningar och 
stimulera ett minskat bilberoende 

Hållbar stadsplanering Samhällsutvecklingsnämnden  

Infria kommunens hållbarhetslöften 
vilka har tecknats med 
Länsstyrelsen 

Kontoret ska i sin löpande 
verksamhet infria samtliga 
hållbarhetslöften. Arbetet med 
hållbarhetslöften ska årligen 
rapporteras till Länsstyrelsen i 
Uppsala län. 
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Rapportering av nämndens uppdrag till kontoret 

Uppdrag Målbild Kontor 

I Knivsta planeras grönstrukturen så 
att den biologiska mångfalden kan 
bevaras och utvecklas. 

Ekosystem och biologisk mångfald 
Hållbar stadsutveckling 

Samhällsbyggnadskontoret  

Sjöar och vattendrag i Knivsta 
kommun ska ha god vattenkvalitet. 

Ekosystem och biologisk mångfald 
Hållbar stadsutveckling 

Samhällsbyggnadskontoret  

Arbeta i linje med 4-spårsavtalet Under året ska kontoret ha tagit 
fram 
- Transportplan för hållbar mobilitet 
- Utvecklingsprogram med 
stadsutvecklingsstrategi (eller 
motsvarande) för västra Knivsta och 
del av Alsike 

Samhällsbyggnadskontoret  

Samhällsbyggnadskontoret ska 
genomföra ändamålsenliga 
medborgardialoger, anpassad 
utifrån rådande läge 

Ökad delaktighet och transparens. Samhällsbyggnadskontoret  

Infria kommunens hållbarhetslöften 
vilka har tecknats med 
Länsstyrelsen 

Kontoret ska i sin löpande 
verksamhet infria samtliga 
hållbarhetslöften. Arbetet med 
hållbarhetslöften ska årligen 
rapporteras till Länsstyrelsen i 
Uppsala län. 

Samhällsbyggnadskontoret  
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Ekonomi 

Verksamheternas förutsättningar 

Samhällsutvecklingsnämnden har tilldelats medel för 2021 i den av kommunfullmäktige antagna 
Mål och budget 2021 (MoB). Nämndens totala anslag uppgår till 45,1 miljoner kronor, vilket är 
en ökning jämfört med förgående år med 1,8 miljoner kronor. De generella förutsättningarna för 
nämndens verksamheter år 2021 är en indexuppräkning på 1,5% med några undantag samt en 
volymuppräkning för Gator och vägar samt Park och natur. 
Trafikövervakning/parkeringsavgifter har fått en uppräkning på det negativa kommunbidraget på 
3% och exploateringsverksamheten har en minskad budgetram på 130 tusen kronor. 

För 2021 har budgetposten Utvecklingsprogram Knivsta 2035 tillkommit och erhållit ett 
kommunbidrag på 2,3 miljoner kronor. Tidigare år har det i Mål och budget funnit en miljon 
kronor avsatt för utvecklingsprogrammet under budgetposten Stadsbyggnad (detaljplaner) men 
är från och med 2021 en renodlad budgetpost. 
 
Nämndens effektiviseringsbeting har ökat med 36 tusen kronor och uppgår för verksamhetsåret 
2021 till 0,3 miljoner kronor och är tilldelat verksamheten Gator och vägar. 

Årsbokslutet 

Samhällsutvecklingsnämndens budgetavvikelse per sista december var ett överskott på 9,9 
miljoner kronor. Nettokostnaden uppgick till 36,4 miljoner kronor, vilket var en minskning med 
22% jämfört med föregående år. Förändringen av nettokostnaden beror främst på att 
verksamheten gator och vägar har fått högre exploateringsintäkter jämfört med budget 2021. 
Nämndens totala kostnader uppgår till 121 miljoner kronor. De största kostnadsposterna är 
lönekostnader 22,7%, köp av huvudverksamhet 21,8% samt kapitaltjänstkostnader 18%. Köp av 
huvudverksamhet innefattar bland annat kostnader för vinterväghållning, en värmepanna, drift av 
kretsloppspark samt hämtning och behandling av avfall. Kapitaltjänstkostnader innefattar intern 
ränta samt avskrivningar för tidigare års investeringar. 

Gator och vägar redovisar en positiv budgetavvikelse på 15,2 miljoner kronor. Verksamhetens 
totala kostnader uppgår till 37,3 miljoner kronor (exkluderat kostnader som vidarefakturerats) 
och därav utgör kapitaltjänstkostnader 46% av kostnaderna. Gator och vägars överskott är till 
störst del en följd av ökade exploateringsersättningar på 14 miljoner kronor jämfört med budget. 
Förutom det blev lönekostnaderna 1 miljon kronor lägre än budgeten och bidrar även till 
verksamhetens överskott. Vinterväghållningen uppgick till 4,5 miljoner kronor under 2021 vilket 
är högre än snitt för senaste tre åren, detta medför att verksamheten erhåller 1 miljon i en 
bokslutsreglering. 

Trafikövervakning/parkeringsavgifter redovisar ett underskott på 1,9 miljoner kronor för 
2021. Verksamheten var tilldelad ett negativt kommunbidrag år 2021 på 3,1 miljoner kronor, 
vilket medför att verksamheternas intäkter skulle behövt uppgå till 3,9 miljoner kronor för att nå 
en ekonomi i balans. Intäkterna uppgick till 1,9 miljoner kronor, vilket är en minskning med 6% 
jämfört med 2020. Detta beror på minskad beläggning på pendlarparkeringarna jämfört med 
tidigare år.  

Utvecklingsprogrammet Knivsta 2035 redovisar ett underskott på 0,4 miljoner kronor till följd 
av ökade konsultkostnader för att slutföra stadsutvecklingsstrategin. Bostadsanpassning 
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redovisar ett överskott på 0,37 miljoner kronor, det beror på minskade kostnader under året 
jämfört med budget till följd av mindre ärenden. Exploateringsverksamheten redovisar en 
budgetavvikelse på -0,27 miljoner kronor, vilket beror på att lönekostnader var högre än 
budgeterat. 

Avfallsverksamheten redovisar ett underskott på 2,1 miljon kronor. Verksamhetens underskott 
är i hög grad beroende av att kostnaderna för införandet av bostadsnära system inte kunnat täckas 
då förväntade regeringsbeslut senarelagts. Ytterligare bidragande orsaker till underskottet är 
ökad belastning på Knivsta kretsloppspark med ökad bemanning och behandlingskostnader som 
en följd av utvecklingen av pandemin. Verksamhetens intäkter uppgick till 23,9 miljoner kronor 
exklusive externa projektmedel, vilket motsvarar en ökning med 8,6% jämfört med 2020. 
Kostnaderna har ökat med 16,7% jämfört med förgående år och uppgick till 27,2 mnkr. 
Kostnadsposten köp av huvudverksamhet har ökat 8,39% jämfört med 2020 och det motsvarar 
1,36 mnkr. 

Knivsta kommuns vindkraftverk har under 2021 producerat 4 275 301 kWh el vilket är en 
minskning jämfört med 2020 med drygt 24 %. En del av den minskade elproduktionen beror på 
stillestånd i vindkraftverket under hösten. Kommunen erhöll försäkringsersättning för det 
förlorande intäktsbortfallet. Merparten av produktionsminskningen beror dock på 
väderförhållanden vilket även delvis har påverkat elpriset kraftigt. Året avslutades med historiskt 
höga elpriser vilket motverkade en del av produktionsminskningen. På grund av mycket låga 
elcertifikatpriser under året, så har kommunen valt att stoppa försäljningen av dessa och istället 
använda dem till egen förbrukning, vilket blev mer ekonomiskt fördelaktigt för kommunens 
verksamheter. Knivsta kommuns egen elförbrukning var prissäkrad under 2021 och påverkades 
inte av turbulensen på elmarknaden. 

Nettokostnadsuppställning årsbokslut 

Nämndens verksamheter 
Nettokostna

d 2020 
KF Budget 

2021 
Tillägg och 

avdrag 2021 
Nettokostna

d 2021 
Budgetavvik

else 2021 

Nämndkostnader 1 443 1 581 0 1 395 186 

 Gator, vägar 21 618 26 142 682 11 554 15 270 

 
Trafikövervakning/Parkeringsav
gifter 

-1 055 -3 066 0 -1 152 -1 914 

 Parker 6 727 6 597 100 6 955 -258 

 Teknisk planering  2 551 2 821 144 2 434 531 

 Översiktsplanering 
(planprogram) 

1 055 1 060 0 846 214 

 Detaljplanering 567 638 0 833 -195 

 Miljöutveckling 599 528 0 601 -73 

 Bostadsanpassning 1 837 1 906 0 1 534 372 

 Exploatering - verksamhet 8 385 4 870 0 5 138 -268 

Utvecklingsprogram Knivsta 
2035 

603 2 300 0 2 719 -419 

 Avfallsverksamhet 862 0 0 2 098 -2 098 

 Vindkraftverk 1 218 0 0 1 430 -1 430 
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 Effektiviseringsbeting - 0,5% 0 -297 297 0 0 

Summerat 46 411 45 080 1 223 36 385 9 918 
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Investeringar 
Samhällsutvecklingsnämndens investeringsram är uppdelad i två delar där ena delen är 
driftinvesteringar och andra delen är investeringar med anknytning till exploatering. 
Sammanvägt uppgick nämndens beviljade investeringsmedel till 106,3 miljoner kronor vid 
beslutandet om mål och budget 2021. Investeringsutgiften för 2021 uppgår till 53,3 miljoner 
kronor och motsvarar nyttjandegraden av beviljade investeringsmedel på 50,1%. I den beviljade 
investeringsplanen för 2021 finns 15 miljoner kronor beviljat för en gång- och cykelväg till 
Uppsala där en övergripande utredning har påbörjats men vilket inte kommer genera någon 
investeringsutgift för 2021. Detta projekt motsvarar 14,1% av de totala beviljade 
investeringsmedlen för nämnden. 

Investeringsplan 2021 

Investering KF 
investeringsr

am 2021 

Tillägg 
investeringsram 

2021 

Investeringsutg
ift 2021 

Avvikelse 
investering 

2021 

Gata     

Boängsvägen från fsk till 
elljusspåret 

7 000 -600 2 439 3 961 

Reinvestering bef. gatunät 5 000  4 950 50 

Belysning 4 000  3 653 347 

TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder) 

3 500  3 494 6 

GC-väg landsbygd, medfinans 
Vassunda-Uppsala 

15 000  0 15 000 

Cykelinfrastruktur 2 000  1 897 103 

Park     

Renovering bef anläggningar 800  99 701 

Parken ospecificerad maskin 
och utrustningsinvest. 

400  277 123 

Avfall     

Återvinningscentral löpande 
ospecificerat 

200 600 983 -183 

Lagerlokal/Lagertält 
Kretsloppsparken 

400  0 400 

Summa - driftinvesterngar 38 300 0 17 792 20 508 

     

Samhällsutvecklingsnämnd 
- exploateringsinvesteringar 

    

Sågen/Centrum 8 000 0 4 312 3 688 

Västra Knivsta 30 000 3500 27 351 6 149 

Östra Knivsta 4 000 2000 3 502 2 498 

Nor 2 500 0 0 2 500 

Alsike 8 500 0 0 8 500 
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AR/Brunnby 10 000 -5 500 0 4 500 

Inköp av mark och fastigheter 
för exploatering 

5 000 0 375 4 625 

Summa 
- exploateringsinvesteringar 

68 000 0 35 540 32 460 

Summering 106 300 0 53 332 52 968 
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Handläggare 
Gösta Bergman 

Tjänsteutlåtande 
2022-02-16 

Diarienummer 
SUN-2022/65 

   

 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Uppdragsbeslut ny översiktsplan 

 

Förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden ger planenheten i uppdrag att ta fram ny översiktsplan för 
Knivsta kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden ger planenheten i uppdrag att starta arbetet med att ta fram en 
ny översiktsplan för Knivsta kommun. 

Ärendet 
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 
Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut gällande hur kommunens 
mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen har en 
central roll i kommunernas arbete att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling. 
En översiktsplan ska ange såväl en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som 
grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Översiktsplanen 
ska bland annat visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur 
riksintressen ska tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer ska följas.  
 
År 2017 antogs Knivsta kommuns nuvarande översiktsplan. Ändrade 
planeringsförutsättningar pekar på ett framtida behov av en ny översiktsplan för Knivsta 
kommun. I processen att ta fram en ny översiktsplan kommer underlag behövas och 
utredningar genomföras. Mer aktuellt underlag bidrar till en mer aktuell översiktsplan och 
därmed bättre förutsättningar för att fungera som ett stödjande styrdokument i kommunens 
dagliga arbete.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Medel för arbetet med en ny översiktsplan finns avsatt i budgeten för planenheten år 2022, 
men är begränsat. Tillgängliga medel kommer avgöra kvaliteten på översiktsplanen, samt 
dess tidsplan. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys gjord enligt checklista 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-14 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
 

Maria Cassel 
Planchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Beslutet att ge planenheten i uppdrag att arbeta med att ta fram en ny översiktsplan påverkar 
inte barn. Dock påverkar själva arbetet med att ta fram en översiktsplan barn och unga. I och 
med att en översiktsplan ska visa kommunens viljeriktning gällande mark- och 
vattenanvändning, så påverkar arbetet samtliga kommuninvånare och därmed även barn och 
unga.  

 

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 
Maria Cassel 
Tf planchef 

Tjänsteutlåtande 
2021-03-02 

Diarienummer 
SUN-2021/505 

   

 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Planprioritering för 2022 

 
Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att detaljplaner och planprogram sammanställda i 

bilaga 2 prioriteras för uppstart under 2022, i mån av tid. 

2. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att planbesked eller planuppdrag sammanställda i 
bilaga 3 ska utredas. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2021 har ett arbete med planprioritering bedrivits. Arbetet har inneburit att gemensamt 
prioritera vilka detaljplaner bör startas upp för att sedan kunna fatta ett formellt beslut om 
planprioritering. 
 
Ärendet 
Planenheten arbetar i dagsläget med tolv detaljplaner och ett planprogram varav flera 
förväntas antas, avslutas eller läggas vilande under året. Det finns därmed en möjlighet att 
starta upp ett antal nya detaljplaner under 2022. 
  
Det finns fler ärenden med beslut om planläggning än vad som kommer att vara möjligt att 
starta upp under 2022. Beslut om planläggning omfattar beslutade planuppdrag men där 
arbetet ligger vilande, samt även positiva planbesked, beslutade planprogram samt 
utbyggnadsområden i VA-plan (vilka vanligtvis kräver detaljplan) – men som ej ännu är 
hanterade. Följande trettiotre beslut om att pröva planläggning väntar på att bli hanterade (se 
bilaga 1 för en sammanställd lista över dessa projekt): 
 

- Tolv vilande detaljplaner 
- Ett planprogram 
- Sexton positiva planbesked 
- Fyra utbyggnadsområden enligt VA-plan 

 
Utöver befintliga beslut om planläggning tillkommer ett behov om planläggning av 
kommunägd mark till följd av en budgeterad intäkt till kommunen på 44 miljoner årligen. 
Sannolikt tillkommer även områden som ska planeras innan 2030 i enlighet med 
stadsutvecklingsstrategin som förväntas antas under 2022. Det är troligt att varje område ger 
upphov till flera detaljplaner. Utöver ovanstående behov kommer det sannolikt behövas 
detaljplaner för att möjliggöra två ytterligare järnvägsspår genom Knivsta kommun innan år 
2030. 
 
Under 2021 har ett arbete med planprioritering bedrivits. Arbetet har inneburit att gemensamt 
prioritera vilka detaljplaner som bör startas upp för att sedan kunna fatta ett formellt beslut 
om planprioritering. Det planarbete som föreslås prioriteras för uppstart finns sammanställt i 
bilaga 2. Dessa planprojekt står utan inbördes ordning. Genom detta förslag hanteras tre 
vilande detaljplaner, ett planprogram, sex positiva planbesked, ett utbyggnadsområde i VA-
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plan, ett område som pekas ut i stadsutvecklingsstrategin samt tre projekt på kommunal 
mark inklusive vårdcentrum. Om förslagen i detta tjänsteutlåtande beslutas finns en ny 
sammanställning över pågående planarbete samt beslut om planläggning presenterad i 
bilaga 4. 
 
Det är osäkert om alla planprojekt som prioriteras för uppstart i bilaga 2 kommer att kunna 
startas upp under 2022. Sent 2022 eller tidigt 2023 kommer en planprioritering för 2023 att 
föreslås för beslut. Ambitionen är att de planprojekt som ej har hunnit startas under året 
kommer föreslås för uppstart även året därpå. 
 
En planeringsförutsättning vid prioriteringen av projekt för uppstart är att det råder begränsad 
kapacitet i avloppsreningsverket i Knivsta tätort. Kommunen har fattat beslut om anslutning 
till Käppala avloppsreningsverk under 2021. En preliminär tidsplan är att anslutningen 
kommer att kunna ske 2027. Det bedöms därför lämpligt att prioritera strategiska projekt i 
västra Knivsta (planprogram Knivsta stationsområde), att hantera gamla beslut och de 
planintressenter som har väntat länge, samt lämpligt att prioritera detaljplanearbete i VA-
utbyggnadsområden - vilka ofta är aningen mer komplicerade och tidskrävande. Även 
planprojekt som inte belastar VA-kapaciteten har prioriterats.  
 
Ambitionen har samtidigt varit att skapa en jämn fördelning av olika typer av projekt. 
Planarbete inom båda tätorterna och på landsbygden har därför prioriterats, men även planer 
för VA-utbyggnad enligt VA-planen, tätortskompletteringar på kommunal mark, mindre 
planändringar samt större strategiska projekt som ska ligga till grund för framtida planering 
inom västra Knivsta och Alsike. I bilaga 5 finns en översiktskarta över de detaljplaner och 
planprogram som föreslås prioriteras för uppstart (även pågående detaljplaner och 
planprogram finns presenterade här). 
 
Under arbetet med planprioriteringen påträffades ett antal ärenden om beslut om 
planläggning som planenheten förmodar är svåra att genomföra eller kanske inte stämmer 
överens med dagens planeringsideal eller styrdokument, såsom översiktsplanen. Samtliga 
ärenden berör landsbygden. Det finns i detta sammanhang ett uttryckt politiskt intresse om 
att avvakta en ny vattentjänstlag (som kan var på gång) innan eventuella ställningstaganden 
kring ärenden som berör landsbygden. Dessa ärenden och tillika planprojekt är 
sammanställda i bilaga 3 och är sammanlagt sju ärenden. Syftet med förslaget att utreda 
dessa ärenden är att återkomma till samhällsutvecklingsnämnden med ett förslag om vidare 
hantering för varje enskilt ärende efter att ha undersökt respektive ärendes 
planeringsförutsättningar. Beroende på planprojekt och hur det går med förslaget till ny 
vattentjänstlag kommer en utredning ske innan eller efter förväntad ny lagstiftning. Detta 
arbete föreslås bedrivas i mån av tid.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Plankostnadsavtal tecknas innan arbete med detaljplaner påbörjas. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
 
 



 § 26 Planprioritering för 2022 - SUN-2021/505-1 Planprioritering för 2022 : Planprioritering för 2022

Sida 3 av 4 

 
 

 

  

 
 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2021-03-02 
Bilaga 1 – Sammanställning över pågående planarbete samt beslut om planläggning, 
2022-03-02 
Bilaga 2 – Prioriterade detaljplaner eller planprogram att startas, 2022-03-02 
Bilaga 3 – Planbesked eller planuppdrag att utreda, 2022-03-02 
Bilaga 4 – Ny sammanställning över pågående planarbete samt beslut om planläggning, 
2022-03-02 
Bilaga 5 – Översiktskartor över pågående detaljplaner och prioriterade detaljplaner eller 
planprogram att startas, 2022-03-03 
 
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. 

Beslutet påverkar inte barn. Efterföljande planprocess ska ta hänsyn till barn och 
konsekvenserna för dessa inom ramen för gällande lagstiftning. 

 

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 - Sammanställning över pågående planarbete samt beslut om planläggning
Pågående planarbete
Alsike nord etapp 2A SBK 2019-6 Planuppdrag 2014. Blandad bebyggelse, centrumverksamhet och kommunal service.
Södra Ar etapp 1 BMK 2014-708 Planuppdrag 2014. Verksamhetsområde.
Lötängen BMK 2017-292 Planuppdrag 2017. Positivt planbesked 2016. Blandad bebyggelse, kommunal service.
Takteglet, Gredelby 7:76 m.fl. SBK 2018-9 Planavtal 2018. Positivt planbesked 2017. Flerbostadshus och centrumverksamhet.
Birgittakyrkan BMK 2016-646 Planuppdrag 2016. Positivt planbesked 2016. Församlingsverksamhet, kontor och flerbostadshus.
Fornåsa SBK 2018-7 Planavtal 2014. Positivt planbesked 2012. Småhus och flersbostadshus.
Furulund, Knivsta 26:1, 27:1 m.fl. PLA 2010-020002 Planuppdrag 2013. Finns planprogram. Småhus. Utbyggn.omr. i VA-plan - Prio 1.
Kilen - Gredelby 7:78 med flera SBK 2019-2 Planavtal 2019. Positivt planbesked 2015. Flerbostadshus och park.
Södra Ar etapp 2 SBK 2019-5 Planuppdrag 2014. Verksamhetsområde.
Särsta 3:1 SBK 2021-000017 Planuppdrag 2021. Gruppboende.
Kölängen, del av Gredelby 2:1 SBK 2018-8 Planuppdrag 2018. Positivt planbesked 2015. Fotbollsplaner. 
Planprogram för Myrberget SBK 2020-11 Planavtal 2020. Planbesked 2015. Blandad bebygg. Förslag om vilande 2022 p.g.a. VA-kapacitet.
Vilande detaljplaner
Ekeby 1:156 PLA 2012-020012 Beslut om vilande till dess att järnvägsplan finns. Planuppdrag 2013 och samråd 2017. 
Träfallet, del av Vrå 1:3 och 1:137 SBK 2019-4 Beslut om vilande (VA-kapacitet). Planuppdrag 2019. Pos. planbesked 2014. Småhus.
Alsike Nord etapp 2 PLA 2010-020015 (f      Planuppdrag 2014. Positivt planbesked 2010. Blandad bebygg, centrumverksamhet och skola
Spakbacken-Östuna, Åsby 3:2 m.fl. BMK 2013-218 Planuppdrag och planbesked 2013. Godkänt planprogram. Utbyggnadsomr. prio 4 i VA-plan .
Särsta 3:150 mfl BMK 2015-82 Planuppdrag 2015 och positivt planbesked 2014. Småhus eller flerbostadshus.
Olof Thunmans väg PLA 2010-020010 Planuppdrag 2010. Finns planprogram. Småhus. Utbyggnadsområde i VA-planen - Prio 1. 
Kolonivägen PLA 2011-020015 Planuppdrag 2012. Finns planprogram. Småhus. Utbyggnadsområde i VA-planen - Prio 5.
Alsike 4:1 PLA 2011-020013 Planuppdrag 2014. Positivt planbesked 2014. Småhus.
Bodarna 4:3 PLA 2011-020003 Planuppdrag 2011. Omfattar i huvudsak småhusbebyggelse.
Trunsta 3:2 BMK 2016-479 Planuppdrag och planbesked 2016. Markanvisning utgått - kommer föreslås att avslutas.
Ängby 1:1 SBK 2017-4 Planuppdrag 2017 för skola. Planuppdrag ej aktuellt - kommer föreslås att avslutas.
Målsta 2:38 PLA 2010-020012 Planuppdrag 2011. Småhus. Utbyggnadsområde i VA-planen - Prio 3. 
Planprogram
Planprogram för Lagga kyrkby BMK 2014-367 Planprogram godkänt 2013, planbesked 2014. Småhus. Utbyggnadsområde i VA-plan - Prio 5.
Planbesked 
Ekhamn 1:9 BMK 2014-91 Positivt planbesked 2012. Ansökan omfattar småhus om 120-180 + 50 fastigheter.
Vassunda-Örby 1:7 BMK 2014-89 Positivt planbesked 2012. Ansökan omfattar 10 småhus.
Vrå 1:95 och 1:97 BMK 2014-93 Positivt planbesked 2013. Gamla Alsike i VA-plan - Prio 2. Ansökan omfattar särskilt boende.
Alsike 1:3 BMK 2015-16 Positivt planbesked 2015. Ansökan omfattar att bygga stugby intill kyrkan. 
Särsta 3:122 BMK 2016-253 Positivt planbesked 2016. Ansökan omfattar att stycka en villafastighet. 
Gredelby 2:113 BMK 2015-000708 Positivt planbesked 2016. Ansökan omfattar planändring för inglasade altaner.
Särsta 38:3 SBK 2020-4 Positivt planbesked 2020. Ansökan omfattar förtätning vid befintliga flerbostadshus.
Vrå 1:176 och Vrå 1:750 SBK 2020-6 Positivt planbesked 2020. Gamla Alsike i VA-planen - Prio 2. Ansökan omfattar 5-8 villor.
Brunnby 5:1, 6:4, 11:1 SBK 2019-8 Positivt planbesked 2020. Ansökan omfattar verksamhetsområde. Pågår en förstudie.
Ängby 1:17 SBK 2020-7 Positivt planbesked 2020. Ansökan omfattar flerbostadshus.
Särsta 38:1 (Margaretaskogen) SBK 2020-8 Positivt planbesked 2020. Ansökan omfattar blandad bebyggelse.
Nor S:1 SBK 2020-17 Positivt planbesked 2020. Ansökan omfattar verksamhetsområde. Pågår förstudie.
Knivsta Gredelby 2:1 SBK 2021-10 Kommunägd mark. Pos. planbesked 2021. Markanvisning finns. Ansökan omfattar radhus.
Forsby 2:10 och 2:12 SBK 2021-11 Positivt planbesked 2021. Ansökan omfattar verksamhetsomr. invid järnväg. Pågår förstudie.
Vrå 1:98 SBK 2021-14 Pos. planbesked 2022. Ansökan omfattar blandad bebyggelse. Gamla Alsike, prio 2 i VA-plan.
Vrå 1:113 SBK 2021-15 Pos. planbesked 2022. Ansökan omfattar blandad bebyggelse. Gamla Alsike, prio 2 i VA-plan.
VA-plan
Gamla Alsike Utbyggnadsområde i VA-planen - Prio 2. Flera positiva planbesked berörs, se ovan.
Västra Alsike/Ekeby Utbyggnadsområde i VA-planen - Prio 6. Utbyggnad mellan 2027-2031. 
Vassunda/Edeby Utbyggnadsområde i VA-planen - Prio 7. Utbyggnad mellan 2027-2031.
Haknäs Utbyggnadsområde i VA-planen - Prio 8. Utbyggnad mellan 2032-2036.
Utvecklingområden i stadsutvecklingsstrategin innan 2030
Knivsta stationsområde Planeras under 2020-tal.
Västra Knivsta Tre delområden som ska planeras innan 2030
Alsike stationsområde Planeras att utredas mellan 2023-2040.
Datum: 2022-03-02
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Bilaga 2 - Prioriterade detaljplaner eller planprogram att startas
Vilande detaljplaner
Särsta 3:150 mfl BMK 2015-82 Planuppdrag 2015 och positivt planbesked 2014. Småhus eller flerbostadshus.
Olof Thunmans väg PLA 2010-020010 Planuppdrag 2010. Finns planprogram. Småhus. Utbyggnadsområde i VA-planen - Prio 1. 
Kolonivägen PLA 2011-020015 Planuppdrag 2012. Finns planprogram. Småhus. Utbyggnadsområde i VA-planen - Prio 5.
Planprogram
Planprogram för Lagga kyrkby BMK 2014-367 Planprogram godkänt 2013, planbesked 2014. Småhus. Utbyggnadsområde i VA-plan - Prio 5.
Planbesked 
Vrå 1:95 och 1:97 BMK 2014-93 Positivt planbesked 2013. Gamla Alsike i VA-plan - Prio 2. Ansökan omfattar särskilt boende.
Särsta 3:122 BMK 2016-253 Positivt planbesked 2016. Ansökan omfattar att stycka en villafastighet. 
Gredelby 2:113 BMK 2015-000708 Positivt planbesked 2016. Ansökan omfattar planändring för inglasade altaner.
Vrå 1:176 och Vrå 1:750 SBK 2020-6 Positivt planbesked 2020. Gamla Alsike i VA-planen - Prio 2. Ansökan omfattar 5-8 villor.
Knivsta Gredelby 2:1 SBK 2021-10 Kommunägd mark. Pos. planbesked 2021. Markanvisning finns. Ansökan omfattar radhus.
Vrå 1:98 SBK 2021-14 Pos. planbesked 2022. Ansökan omfattar blandad bebyggelse. Gamla Alsike, prio 2 i VA-plan.
Vrå 1:113 SBK 2021-15 Pos. planbesked 2022. Ansökan omfattar blandad bebyggelse. Gamla Alsike, prio 2 i VA-plan.
VA-plan
Gamla Alsike Utbyggnadsområde i VA-planen - Prio 2. Flera positiva planbesked berörs, se ovan.
Utvecklingområden i stadsutvecklingsstrategin innan 2030
Knivsta stationsområde Planeras under 2020-tal.
Tillkommande 
Gredelbyvägen/Gredelbyleden Kommunägd mark. Bostäder. Beslut om planläggning saknas.
Tärnan, Särsta 3:232 Kommunägd mark. Bostäder. Beslut om planläggning saknas.

Vårdcentrum.
Datum: 2022-03-02
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Bilaga 3 - Planbesked eller planuppdrag att utreda
Vilande detaljplaner
Spakbacken-Östuna, Åsby 3:2 m.fl. BMK 2013-218 Planuppdrag och planbesked 2013. Godkänt planprogram. Utbyggnadsomr. prio 4 i VA-plan .
Alsike 4:1 PLA 2011-020013 Planuppdrag 2014. Positivt planbesked 2014. Småhus.
Bodarna 4:3 PLA 2011-020003 Planuppdrag 2011. Omfattar i huvudsak småhusbebyggelse.
Målsta 2:38 PLA 2010-020012 Planuppdrag 2011. Småhus. Utbyggnadsområde i VA-planen - Prio 3. 
Planbesked 
Ekhamn 1:9 BMK 2014-91 Positivt planbesked 2012. Ansökan omfattar småhus om 120-180 + 50 fastigheter.
Vassunda-Örby 1:7 BMK 2014-89 Positivt planbesked 2012. Ansökan omfattar 10 småhus.
Alsike 1:3 BMK 2015-16 Positivt planbesked 2015. Ansökan omfattar att bygga stugby intill kyrkan. 
Datum: 2022-03-02
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Bilaga 4 - Ny sammanställning över pågående planarbete samt beslut om planläggning
Pågående planarbete
Alsike nord etapp 2A SBK 2019-6 Planuppdrag 2014. Blandad bebyggelse, centrumverksamhet och kommunal service.
Södra Ar etapp 1 BMK 2014-708 Planuppdrag 2014. Verksamhetsområde.
Lötängen BMK 2017-292 Planuppdrag 2017. Positivt planbesked 2016. Blandad bebyggelse, kommunal service.
Takteglet, Gredelby 7:76 m.fl. SBK 2018-9 Planavtal 2018. Positivt planbesked 2017. Flerbostadshus och centrumverksamhet.
Birgittakyrkan BMK 2016-646 Planuppdrag 2016 och planbesked 2016. Församlingsverksamhet, kontor och flerbostadshus.
Fornåsa SBK 2018-7 Planavtal 2014. Positivt planbesked 2012. Småhus och flersbostadshus.
Furulund, Knivsta 26:1, 27:1 m.fl. PLA 2010-020002 Planuppdrag 2013. Finns planprogram. Småhus. Utbyggn.omr. i VA-plan - Prio 1.
Kilen - Gredelby 7:78 med flera SBK 2019-2 Positivt planbesked 2015. Flerbostadshus och park.
Södra Ar etapp 2 SBK 2019-5 Planuppdrag 2014. Verksamhetsområde.
Särsta 3:1 SBK 2021-000017 Planuppdrag 2021. Gruppboende.
Kölängen, del av Gredelby 2:1 SBK 2018-8 Planuppdrag 2018. Positivt planbesked 2015. Fotbollsplaner. 
Planprogram för Myrberget SBK 2020-11 Planavtal 2020. Planbesked 2015. Blandad bebygg. Förslag om vilande 2022 p.g.a. VA-kapacitet.
Prioriterade detaljplaner eller planprogram att startas
Särsta 3:150 mfl BMK 2015-82 Planuppdrag 2015 och positivt planbesked 2014. Småhus eller flerbostadshus.
Olof Thunmans väg PLA 2010-020010 Planuppdrag 2010. Finns planprogram. Småhus. Utbyggnadsområde i VA-planen - Prio 1. 
Kolonivägen PLA 2011-020015 Planuppdrag 2012. Finns planprogram. Småhus. Utbyggnadsområde i VA-planen - Prio 5.
Ängby 1:1 SBK 2017-4 Planuppdrag 2017 för skola. Planuppdrag förslås ändra inriktning till vårdcentrum.
Lagga kyrkby BMK 2014-367 Planprogram godkänt 2013, planbesked 2014. Småhus. Utbyggnadsområde i VA-plan - Prio 5.
Särsta 3:122 BMK 2016-253 Positivt planbesked 2016. Ansökan omfattar att stycka en villafastighet. 
Gredelby 2:113 BMK 2015-000708 Positivt planbesked 2016. Ansökan omfattar planändring för inglasade altaner.
Knivsta Gredelby 2:1 SBK 2021-10 Kommunägd mark. Pos. planbesked 2021. Markanvisning finns. Ansökan omfattar radhus.
Gamla Alsike Utbyggnadsområde i VA-planen - Prio 2. Hanterar flera positiva planbesked (ej listade här)
Knivsta stationsområde Planeras under 2020-tal.
Gredelbyvägen/Gredelbyleden Kommunägd mark. Bostäder. Beslut om planläggning saknas.
Tärnan, Särsta 3:232 Kommunägd mark. Bostäder. Beslut om planläggning saknas.

Vårdcentrum
Planbesked eller planuppdrag att utreda
Spakbacken-Östuna, Åsby 3:2 m.fl. BMK 2013-218 Planuppdrag och planbesked 2013. Godkänt planprogram. Utbyggnadsomr. prio 4 i VA-plan.
Alsike 4:1 PLA 2011-020013 Planuppdrag 2014. Positivt planbesked 2014. Småhus.
Bodarna 4:3 PLA 2011-020003 Planuppdrag 2011. Omfattar i huvudsak småhusbebyggelse.
Målsta 2:38 PLA 2010-020012 Planuppdrag 2011. Småhus. Utbyggnadsområde i VA-planen - Prio 3. 
Ekhamn 1:9 BMK 2014-91 Positivt planbesked 2012. Ansökan omfattar småhus om 120-180 + 50 fastigheter.
Vassunda-Örby 1:7 BMK 2014-89 Positivt planbesked 2012. Ansökan omfattar 10 småhus.
Alsike 1:3 BMK 2015-16 Positivt planbesked 2015. Ansökan omfattar att bygga stugby intill kyrkan. 
Vilande detaljplaner
Ekeby 1:156 PLA 2012-020012 Beslut om vilande till dess att järnvägsplan finns. Planuppdrag 2013 och samråd 2017. 
Träfallet, del av Vrå 1:3 och 1:137 SBK 2019-4 Beslut om vilande (VA-kapacitet). Planuppdrag 2019. Pos. planbesked 2014. Småhus.
Alsike Nord etapp 2 PLA 2010-020015 (f      Planuppdrag 2014. Positivt planbesked 2010. Blandad bebygg, centrumverksamhet och skola
Ängby 1:1 SBK 2017-4 Planuppdrag 2017 för skola. Planuppdrag ej aktuellt - kommer föreslås att avslutas.
Planbesked 
Trunsta 3:2 BMK 2016-479 Planuppdrag och planbesked 2016. Markanvisning utgått - kommer föreslås att avslutas.
Knivsta-Tarv 3:17 BMK 2017-299 Positivt planbesked 2017. Ansökan omfattar flerbostadshus.
Brunnby 5:1, 6:4, 11:1 SBK 2019-8 Positivt planbesked 2020. Ansökan omfattar verksamhetsområde. Pågår en förstudie.
Särsta 38:3 SBK 2020-4 Positivt planbesked 2020. Ansökan omfattar förtätning vid befintliga flerbostadshus.
Ängby 1:17 SBK 2020-7 Positivt planbesked 2020. Ansökan omfattar flerbostadshus.
Särsta 38:1 (Margaretaskogen) SBK 2020-8 Positivt planbesked 2020. Ansökan omfattar blandad bebyggelse.
Nor S:1 SBK 2020-17 Positivt planbesked 2020. Ansökan omfattar verksamhetsområde. Pågår förstudie.
Forsby 2:10 och 2:12 SBK 2021-11 Positivt planbesked 2021. Ansökan omfattar verksamhetsomr. invid järnväg. Pågår förstudie.
VA-plan
Västra Alsike/Ekeby Utbyggnadsområde i VA-planen - Prio 6. Utbyggnad mellan 2027-2031. 
Vassunda/Edeby Utbyggnadsområde i VA-planen - Prio 7. Utbyggnad mellan 2027-2031.
Haknäs Utbyggnadsområde i VA-planen - Prio 8. Utbyggnad mellan 2032-2036.
Utvecklingområden i stadsutvecklingsstrategin innan 2030
Västra Ängby Planeras och byggs under 2020-tal.
Västra Knivsta Planeras under 2020-tal (tre delområden som ska planeras innan 2030)
Alsike stationsområde Planeras att utredas mellan 2023-2040.
Datum: 2022-03-02
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Bilaga 5 - Översiktskartor över pågående detaljplaner och prioriterade 
detaljplaner eller planprogram att startas, 2022-03-03
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Handläggare 
Andree Dage 

Tjänsteskrivelse 
2022-02-10 

Diarienummer 
SUN-2022/46 

   

 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Vilandeförklaring av detaljplan för Myrberget Vrå 3:1 med flera 

 

Förslag till beslut 

1. Samhällsutvecklingsnämnden vilandeförklarar detaljplan för Myrberget, Vrå 3:1 m.fl. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanearbetet vilandeförklaras i väntan på kapacitetshöjande åtgärder gällande 
avloppshanteringen i Knivsta kommun. Ambitionen är att arbetet tas upp omkring tre år innan 
kommunen bedöms kunna ansluta till Käppala avloppsreningsverk. Därmed förändras inte 
tidsplanen för projektet. 
 
Ärendet 
Detaljplaneområdet är beläget i östra Alsike och angränsar i väster till bostadsbebyggelse vid 
Villebrådsgatan och österut finns E4:an. Norr om planområdet finns Träfallet där det också 
planeras för bebyggelse. Området är ungefär 28,5 ha stort och består mestadels av 
avverkad skog. Detaljplaneförslaget möjliggör för mellan 200-400 bostäder i blandade 
boendeformer. Positivt planbesked för Myrberget, Vrå 3:1 m.fl. gavs 2015. Planarbetet 
påbörjades i augusti 2020 genom framtagande av ett planprogram. Programmet var ute på 
samråd mellan 2021-05-05 och 2021-06-09. 
 
Det råder kapacitetsbrist i det allmänna avloppsreningsverket för tätorterna Knivsta och 
Alsike. Detaljplanearbetet för Myrberget, Vrå 3:1 m.fl. är inte prioriterat för den återstående 
kapaciteten och vilandeförklaras därför i väntan på kapacitetshöjande åtgärder. Denna 
förutsättning har varit känd för planintressenten när detaljplanearbetet påbörjades.  
 
Det pågår planering för en anslutning till Käppala avloppsreningsverk. Preliminär tidsplan är 
att en anslutning kommer att ske år 2026-2027. Under hösten tillkom ytterligare en 
osäkerhetsfaktor för planarbetet – en kraftledningsgata som ska gå genom Knivsta kommun 
från norr till söder kan påverka området. 
 
Ambitionen är att kommunen återupptar planarbetet så att ett antagande av detaljplanen för 
Myrberget, Vrå 3:1 m.fl. sammanfaller med ökad avloppsreningskapacitet. Det bedöms 
kunna uppfyllas om planarbetet återupptas omkring tre år innan anslutning till Käppala 
avloppsreningsverk. Vid detta tillfälle är även förutsättningarna gällande kraftledningsgatan 
kända. Tillgängliga resurser vid uppstart kan påverka tidsplanen.  
 
Detaljplanen vilandeförklaras innan ett godkännande av planprogrammet eftersom det vid 
återupptagande av planarbetet kan råda förändrade förutsättningar som kan kräva en 
ändring av programförslaget. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Bedömningen är att en vilandeförklaring inte medför någon ekonomisk påverkan på 
verksamheten. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-10 
Planprogram för Myrberget, Vrå 3:1 m.fl. samrådshandling 2021-04-26 
 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Planintressent 
 

 
 
 

Maria Cassel 

Tf Planchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Beslutet gäller en vilandeförklaring av ett detaljplanearbete och påverkar därför 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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Samrådshandling
Planprogram för Myrberget, Vrå 3:1,

Knivsta Kommun, Uppsala län

Handläggare:    Datum:    Diarienummer:
Andree Dage   2021-04-26   SBK-2011-000011

Programsamråd mellan 5 maj till den 9 juni år 2021

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
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Medverkande

Planprogrammet framtaget på beställning av Knivsta Kommun:

Andree Dage, Planhandläggare
Carin von Köhler, Kommunekolog
Josefin Edling, Natur- och parkchef
Kristofer Kvarnström, Gatuchef
Frida Wilhelmsson, Granskare detaljplan

Planprogrammet framtaget av byggherregruppen:

Lars Kylin, TB-Gruppen Bostad AB, VD
Caroline Mörnås,  Utopia Arkitekter AB, Projektledare
Mattias Litström, Utopia Arkitekter AB, Ansvarig arkitekt
Viktor Becker, Utopia Arkitekter AB, Handläggande arkitekt
Pontus Suchowiak, Utopia Arkitekter AB, Medverkande arkitekt
Mikaela Arvidsson, Svefa AB, Planarkitekt

Innehållsförteckning

01 - Förutsättningar

Inledning     08.
Gällande dokument    10.
Utredningar     12.

02 - Process

Platsbesök     18.
Medborgardialog    19.
Vad lärde vi oss?     20.

03 - Analys

Gatustruktur     24.
Stadsstruktur     25.
Grön  & blå struktur    26.
Utbildning & knutpunkter    27.

04 - Förslag

Övergripande strategi    30.
Konceptdiagram     32.
Gatusektion     38.
Kluster      39.
Möjlig ytfördelning    40.
Säkerhetsavstånd    42.

05 - Konsekvenser

Konsekvenser     44.
Vad är nästa steg?    46.
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Vad är ett planprogram?

P
lanbesked

B
egöran om

planbesked

P
lanprogram

P
lanförslag

Sam
råd

G
ranskning

A
ntagande

Ö
verklagande

Laga kraft

G
ransknings-
utlåtande

Sam
råds-

redogörelse

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Mer information om hur planprocessen 
går till finns att läsa på kommunens 

hemsida www.knivsta.se

PLANPROGRAM DETALJPLAN

Här är vi nu!

Planprocessen:

1. Begäran om planbesked

Ett planbesked är ett beslut om planenheten kan påbörja 
ett detaljplanearbete eller inte. Kommunen är då 
skyldig att inom fyra månader meddela om och när en 
planläggning ska påbörjas.

2. Planuppdrag
Genom att ge ett positivt planbesked visar kommunen att 
planenheten har för avsikt att starta ett detaljplanarbete. 
Ett planbesked är inte juridiskt bindande och 
garanterar därmed inte att kommunen kommer påbörja 
planläggning för området.

3. Planprogram

För att underlätta arbetet med detaljplaner kan 
kommunen i vissa fall välja att upprätta ett program 
för ett område. Planprogram tas ofta fram när större 
områden ska planeras och kan leda vidare till en eller 
flera detaljplaner, som i det här fallet där det under 
planbeskedet fattades beslut om att ett planprogram 
ska tas fram för Myrberget. I planprogrammet anges 
utgångspunkter och mål för den fortsatta planeringen. 
Samhällsutvecklingsnämnden fattar beslut om förslag 
på programsamråd.

4. Planförslag

Kommunen tar fram ett planförslag tillsammans med 
fastighetsägaren/exploatören. I det här fallet när det 
är en byggherreplan finns även deras konsulter som 
stöd för kommunen. Syftet är att se till så att mark- 
och vattenområden används på bästa sätt utifrån ett 
helhetsperspektiv och en sammanvägning av flera olika 
intressen.

5. Samråd

Vid samråd finns ett detaljplaneförslag, med plankarta 
och planbeskrivning. Förslaget skickas ut till 
myndigheter, organisationer, fastighetsägare och de som 
bor inom eller på angränsande fastigheter, för att de ska 
ta del av förslaget och få möjlighet att lämna synpunkter 
på det. I Knivsta finns planförslagen även tillgängliga 
på kommunens hemsida och i kommunhuset. Syftet 
med samrådet är att kommunen ska få ett bättre 
beslutsunderlag genom att samla in kunskap och fakta 
om det berörda området. Med den informationen ska 
planhandläggaren sedan kunna arbeta vidare med 
detaljplanen.

6. Samrådsredogörelse

Efter samrådet gör kommunen en samrådsredogörelse 
där alla synpunkter som kommit in under samrådet 
sammanställs och bemöts. Samrådsredogörelsen ligger 
till grund för eventuella ändringar av förslaget.

7. Granskning

Innan kommunen kan anta en detaljplan ska 
planförslaget göras tillgängligt för granskning. Precis 
som under samrådet ger granskningen de berörda 
återigen en möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

8. Granskningsutlåtande

Efter granskningstiden sammanställer och bemöter 
kommunen de inkomna synpunkterna i ett 
granskningsutlåtande.

9. Antagande

Vid antagande redovisas det slutgiltiga förslaget för 
politikerna i SUN eller kommunfullmäktige beroende 
på detaljplanens omfattning. Det är politikerna som 
beslutar om att anta detaljplanen eller inte.

10. Överklagande/Överprövning

Efter antagande kan detaljplanen överklagas. 
Överklagandet måste ske inom tre veckor från att 
det justerade protokollet sitter uppe på kommunens 
anslagstavla. För att ha rätt att överklaga ska man 
vara berörd av detaljplanen och senast under 
granskningstiden ha framfört skriftliga synpunkter som 
inte har blivit tillgodosedda av kommunen.

11. Laga kraft

Om detaljplanen inte upphävs eller överklagas eller 
om överklaganden avslås i de högre instanserna vinner 
detaljplanen laga kraft. Det betyder att detaljplanen 
är den gällande regleringen av markanvändning och 
byggande inom området. Planprocessen är då avslutad.
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Inledning

Syfte, mål och huvuddrag
Alsike är den näst största tätorten i Knivsta kommun och 
området för planprogrammet för Myrberget är beläget i 
den sydöstra delen av Alsike.

Syftet med planprogrammet är att utreda vad området 
bäst lämpar sig till, att undersöka vilka ytor som bör 
bevaras som natur för att säkerställa gröna kopplingar 
och vilka ytor som passar för byggnation. Programmet 
tittar framför allt på var det är lämpligt med bostäder, 
förskola och LSS-boende. Programmet undersöker en 
bebyggelse på 200 till 400 bostäder i blandade former, 
där bostäderna närmast Ar potentiellt kan kombineras 
med mindre och icke-störande verksamheter.

Planprogrammet ligger sedan till grund för en detaljplan 
för området.

Planprogramsområdet
Området omfattar ytan mellan två befintliga 
detaljplaner, Boängsåsen och Ar företagspark, och en 
plan som är under arbete, Träfallet. Området är 28,5 ha.

De centrala delarna av området består idag av ett 
kalhygge som täcker stora delar av fastigheten, en före 

detta massdeponi för överskottsmassor och ett kärr. 
Längs områdets gräns finns naturmark antingen på 
området eller på intilliggande område.

Markägoförhållanden
Marken som utreds i planprogrammet sträcker sig 
mellan Träfallet i norr till Ar i söder, Boängsåsen i väster 
och slutet på trädlinjen som vätter mot E4:an i öster, 
se markering på ortofoto. Marken består till största del 
av fastigheten Vrå 3:1 (18,8 ha) som ägs av TB-gruppen 
Bostad AB genom dotterbolag. Resterande mark ägs av 
Knivsta kommun.

Bakgrund
Planprogramområdet har fått namnet Myrberget efter 
Myrstugeberget som tidigare låg strax öster om området. 

Under våren 2019 utvecklade Utopia Arkitekter 
tillsammans med TB Gruppen ett koncept för tomten Vrå 
3:1, inspirerat av de behov som finns i kommunen och 
bland medborgare. Detta arbete har i planprogrammet 
tagits ett steg längre för att få en grov överblick över 
om och hur Vrå 3:1 kan utvecklas till ett levande och 
naturnära bostadsområde. 
 

Arbetet har skett på uppdrag av och i nära samarbete 
med Knivsta kommun och medborgare där önskemål 
och behov inspirerat och informerat utformningen av 
planprogrammet. Syftet med planprogrammet är att 
fånga in invånarnas och kommunens övergripande 
önskemål och skapa ett ramverk som ligger till grund för 
det fortsatta detaljplanearbetet. 

Framtagna utredningar
•  Naturvärdesinventering Vrå 3:1, Alsike, Knivsta 

kommun, NVI enligt SIS 199000:2014, med tillägg 
naturvärdesklass 4, 2020-11-27, Ekologigruppen

•  Rapport 20116 A, Vrå 3:1, Knivsta, Bullerutredning 
för planprogram, 2020-10-21, Åkerlöf Hallin 
Akustikkonsult AB

•  Ekosystemtjänster och naturvärden i Dp Alsike Vrå 
3:1 m.fl. ”Söder om Träfallet”, 2020-11-26, Knivsta 
kommun

•  Myrberget – Vrå 3:1 Dagvattenutredning, 30022719 
DVU Vrå 3:1, 2021-03-18, Sweco Sverige AB

•  Detaljplan för Planärende Detaljplan Vrå 3:1, 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2020-
11-17, Andree Dage

•  Samråd om undersökning gällande betydande 
miljöpåverkan för detaljplan Vrå 3:1, Knivsta 
kommun, Uppsala län, 2020-12-11, Länsstyrelsen 
Uppsala län

•  Utökad Medborgardialog för Myrberget, 2021-03-26, 
Utopia Arkitekter AB



 § 27 Vilandeförklaring av detaljplan för Myrberget Vrå 3:1 med flera - SUN-2022/46-1 Vilandeförklaring av detaljplan för Myrberget Vrå 3:1 med flera : Planprogram Myrberget Vrå 3-1

10 11

P
la

n
gr

og
ra

m
 fö

r 
M

yr
b

er
ge

t -
 2

02
1-

04
-2

6
P

lan
grogram

 för M
yrb

erget - 2021-04-26

Gällande dokument

Gällande dokument
Planprogrammet för Myrberget tar sin utgångspunkt 
i kommunens gällande styrdokument. Här är en 
genomgång av de kommunala dokument som ligger till 
grund för utvecklingen av planprogrammet.

Översiktsplan, Knivsta Kommun 2017
En av uppgifterna i arbetet med att ta fram ett 
planprogram är att säkerställa att det följer de 
övergripande strategier och målsättningar som finns i 
Översiktsplanen. För programområdet finns följande 
ställningstaganden: 

•  I översiktsplanen är programområdet utpekat som 
ett ”Prioriterat utvecklingsområde för bebyggelse”

•  Utvecklingen av bostäder för kommunens växande 
befolkning kommer att ske i Knivsta och Alsike 
tätorter.

•  Programområdet ligger nära kollektivtrafik, 
infrastruktur och utvecklingen har möjlighet att 
förstärka lokala gröna samband i Alsike.

•  Utvecklingen av området ska inkorporera möjlig 
verksamhetsutveckling.

Fler invånare och människor som arbetar och rör sig i 
kommunen på dagtid kan innebära ökad trygghet, bättre 
underlag för god service, handel och en mer levande 
kommun.

Arbetet med planprogrammet följer de ambitioner som 
finns i Översiktsplanen och är inspirerat av medborgares 
behov och önskemål som uttryckts i medborgardialogen.

Gällande detaljplaner
Planprogramområdet innefattar delar av två gällande 
detaljplaner:

•  Detaljplanen för Boängsåsen, vann laga kraft 30 
augusti 2005

•  Detaljplan för Ar företagspark, Norra delen, vann 
laga kraft den 3 december 2010

De delar som innefattas av programområdet är reglerat 
som naturmark.

Stadsbyggnadspriciper, Knivsta kommun
Vidare har Knivsta kommun tagit fram ett flertal 
stadsbyggnadsprinciper som ska ge vägledning för den 
kommande utvecklingen i kommunen. Två aspekter har 
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Brist- och tillgångsanalys 
En brist och tillgångsanalys har gjort över Knivsta och Alsike. Till 
grund för analysen har Boverkets riktlinjer för utemiljö, med avstånd 
till olika typer av rekreativa kvaliteter använts. Avstånden som 
använts är:  
 
Mikropark    150 m 
Närnatur    300 m 
Större multifunktionell grönyta  500 m 
Entré till friluftsområde   800 m 
 
I Knivsta har de flesta hushåll tillgång till små grönytor precis utanför 
husknuten genom bostadsgårdar, privata trädgårdar och allmänningar. 
Tillgången på gröna mötesplatser och så kallade mikroparker är dock 
sämre. Tillgången till friluftsomården inom 800 meter är god genom 
såväl Kölängen, Gredelby hagar och Ängbyskogen. 
 
Tillgång till rekreationsområde kan ersätta tillgången till närnatur 
förutsatt att det finns tillgängligt 300 meter från bostaden. I de 
centrala delarna av Knivsta på den västra sidan av järnvägen finns ett 
område som riskerar att få brist på närnatur vid förtätning men 
avstånden till rekreationsområde skulle kunna bedömas ersätta det. 
 
Större multifunktionella grönytor finns det en brist av generellt i båda 
tätorterna. I en växande kommun är det viktigt att möjliggöra gröna 
mötesplatser för aktivitet nära till hands, inom 500 meter. 
 
I Alsike visar analysen på stor brist både till tillgång till mikropark 
och friluftsområde. De delar av Alsike som ligger längst norrut och 
som nu också planeras för vidare exploatering är mest utsatta. Det 

framkommit som särskilt viktiga för medborgare och har 
därför visats särskilt hänsyn i planprogrammet:

”Man ska kunna välja den gröna vägen genom staden. 
Det ska vara lätt att ta sig till de gröna rummen från alla 
delar av staden. Gröna stråk ska knyta ihop kvarter och 
stadsdelar. De gröna stråken och platserna är en del av 
kommunens gemensamma allmänna platser.”

”Barnens behov av ytor för lek och oplanerad vildhet 
ska tillgodoses. Barn dras till det oplanerade. Det 
väcker deras upptäckarlust. Man kan med rätta prata 
om ett ”barnperspektiv på tillvaron”. Genom att spara 
tillräckligt stora ytor med ursprunglig grönska i stadens 
gröna nätverk kan vi nå detta.”

Grönstrukturplan, Knivsta Kommun
Kommunens riktlinjer för tillgång till grön-, och 
blåstruktur har legat till grund för den föreslagna 
utvecklingen inom planprogramsområdet. 
Myrberget bjuder goda förutsättningar att tillföra 
rekreationsområden nära små ansamlingar av vatten till 
Alsike.

Dagvattenstrategi, Knivsta kommun
I Knivstas Dagvattenstrategi står bland annat att 
”Dagvatten är en resurs för stadsmiljön genom att bland 
annat förse träd och annan växtlighet med vatten, men 
även genom att skapa vackra vattenmiljöer. Dagvatten 
bör därför hanteras som en tillgång i utformningen av 
den bebyggda miljön. Strategier för att nå detta mål är 
bl.a. att: 

•  Utnyttja dagvatten som en resurs för träd och annan 
grönska, samtidigt som grönskan nyttjas för rening 
och fördröjning av dagvattnet.

•  Integrera öppna dagvattenlösningar i parker och 
grönområden.

•  Anpassa dagvattenhanteringen till stadsbilden.
•  Säkerställa långsiktig skötsel av 

dagvattenanläggningar så att de fortsätter att vara 
attraktiva.

Kommunens riktlinjer har legat till grund för den 
föreslagna utvecklingen inom planprogramsområdet.
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Utredningar

Naturvärdesinventering
En naturvärdesinventering har gjorts av sydvästra delen 
av programområdet. Övriga delar bedömdes inte behöva 
undersökas då det inte fanns några naturvärden att 
bedömma.

Sammanfattning av vilka objekt som hittades under 
naturvärdesinventeringen;

”I inventeringsområdet avgränsades två objekt. Objekt 
ett ”liten damm” med naturvärdesklass 3, påtagligt 
naturvärde, består av ett inhägnat småvatten som kan 
nyttjas av insekter och groddjur.
 
Objekt två ”blandbarrskog” är ett objekt med naturvär-
desklass 4 med visst naturvärde. Blandbarrskogen är en 
blandskog i sextioårsåldern med god tillgång på död ved 
i god kvalitet.”

Ekosystemtjänster
Sammanfattning  av utredningen;

”Resultaten från ekosystemtjänst- och rekreationsanalys 
visar att värdena inom det föreslagna planområdet 
främst är kopplade till det befintliga skogsbeståndet 
och inte kalhygget. Skogsområdet väster om hygget är 
dessutom av särskilt relevans för ekosystemtjänster 
kopplade med biologisk mångfald och livsmiljöer, 
kulturella tjänster och rekreation. Värden för stödjande 
ekosystemtjänster (biologisk mångfald och livsmiljöer) 
kopplar främst till de naturvärdesobjekt som är 
identifierade i NVI:n.”

Naturvärdesinventering Vrå 3:1, Alsike, Knivsta kommun 
2020-11-  

 

8 (21) 

inventeringsområdet finns ett för landskapsbilden särskilt viktigt skogsområde utpekat enligt 
Knivsta kommuns översiktsplan. 

Naturvärdesobjekt 
Syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden (objekt) av betydelse för biologisk 
mångfald. Naturvärdesinventeringen resulterar i avgränsning naturvärdesklassning av områden. 
Ett objekt med påtagligt naturvärde och ett objekt med visst naturvärde har urskilts. Områdets 
naturvärden redovisas i karta, figur 4. I objektskatalogen (bilaga 1) redovisas respektive objekts 
naturvärde i detalj. Nedan presenteras resultatet av naturvärdesinventeringen. 

Figur 4. I inventeringsområdet avgränsades två objekt: ett objekt med naturvärdesklass, 3 påtagligt naturvärde och ett 
objekt med naturvärdesklass 4 visst naturvärde. Naturvärdesobjekt ett består av ett inhägnat småvatten som kan nyttjas 
av insekter och groddjur. Naturvärdesobjekt två består av en barrblandskog i sextioårsåldern med relativt god tillgång på 
substrat i form av död ved.

NNaattuurrvväärrddeesskkllaasssseerr  
Följande naturvärdesklasser finns (SIS standard SS 199000:2014): 

HHööggssttaa  nnaattuurrvväärrddee,, naturvärdesklass 1. Störst positiv betydelse för biologisk mångfald.  

HHööggtt  nnaattuurrvväärrddee, naturvärdesklass 2. Stor positiv betydelse för biologisk mångfald. 

PPååttaagglliiggtt  nnaattuurrvväärrddee, naturvärdesklass 3. Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald. 

VViisssstt  nnaattuurrvväärrddee, naturvärdesklass 4. Viss positiv betydelse för biologisk mångfald. 

Bullerutredning
Sammanfattning av bullerutredningen;

”Bullret från trafiken utanför planområdet, främst 
trafiken på väg E4 och i viss mån järnvägen, är i dag och 
år 2040 lägre än 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inom hela 
planområdet.

Ljudnivån på 10 m avstånd från det nuvarande värmever-
ket sydväst om området som i dag endast fungerar som 
pumpstation är lägre än 40 dB(A) ekvivalentnivå. De nya 
bostäderna kan planeras utan hänsyn till detta buller.

Hänsyn kan behöva tas till buller från trafiken på nya vä-
gar inom planområdet.”

Dagvattenutredning
Sammanfattning av utredningen;

”En mer detaljerad systemlösning behöver tas fram när-
mare ett praktiskt förslag på exploateringsgrad. Förore-
nings-belastningen ökar i samtliga fall, vilket bedöms 
vara normalt när skogsområden exploateras, men hur 
stor påverkan det har på recipientens MKN behöver avgö-
ras när en systemlösning tagits fram. Vad som är viktigt 
att poängtera är att dagvattnet från utredningsområdet 
behöver renas och utsläppen av näringsämnen bör hållas 
så låga som möjligt.”

 

14 Myrberget – Vrå 3:1 DVU  
 Datum: 2021-03-18  
 Handläggare: Terese Bergenstråle & Frida Gissén  

 

 
Figur 8. Avrinningsområde till utredningsområde, där det lila avrinningsområdet avvattnas i västlig riktning och det blåa i 
östlig riktning. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst. 

Vid stora nederbördstillfällen kan dagvatten ytligt avrinna genom utredningsområdet och 
skapa problem om inte höjdsättningen utformas för att undvika detta. AROt består av totalt 
26,36 ha och vid mindre regn bedöms dagvatten tas om hand lokalt, d.v.s. att 
utredningsområdet vid mindre regn inte förväntas påverkas av annat dagvatten än det 
som faller lokalt. Den totala ytan som avvattnas i östlig riktning (östra AROt) uppskattas till 
12,19 hektar och i västlig riktning (västra AROt) till 14,17 hektar. 

AVLEDNINGSVÄG FÖR VATTEN FRÅN UTREDNINGSOMRÅDET 
Då exploateringsgraden inte är fastställd är det svårt att uttala sig om hur dagvatten 
kommer fördröjas inom utredningsområdet, och det är därför också osäkert hur stora 
flöden som kommer att avledas. Vad som går att uttala sig om är att dagvattnet med största 
sannolikhet kommer att följa terrängens befintliga lutning (i enlighet med Figur 7). 
Avledning sker därför naturligt åt två håll, öster och väster (i enlighet med vattendelaren, 
se Figur 8).  
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Samråd om undersökning gällande betydande 
miljöpåverkan för detaljplan Vrå 3:1, Knivsta kommun, 
Uppsala län

Kommunen har för rubricerad detaljplan begärt samråd med Länsstyrelsen om 
undersökning enligt 6 kap 6 § miljöbalken, MB, samt 5 § miljöbedömningsförordning 
(2017:966), MBF.

Syftet med planförslaget
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och en förskola. Till delar av 
bostäderna undersöks möjligheten till kompletterande verksamheter i form av handel och 
enklare tillverkning. Vidare är syftet med detaljplanen att bevara naturområden och 
möjliggöra för rekreationsområden. 

Samråd om undersökning
Enligt ÖP 2017 är området utpekat som utvecklingsområde. Planområdet är ca 21 HA.
Nuvarande markanvändning är skogsbruk. Kommunens bedömning är att planens 
genomförande inte innebär betydande miljöpåverkan.

Utifrån tillgängligt underlag kan inte Länsstyrelsen utesluta att rubricerad detaljplan kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 3 § MB samt 4 kap. 34 § plan- 
och bygglagen (2010:900), PBL. Länsstyrelsen anser att det först efter framtagandet av 
en dagvattenutredning som visar på att och hur påverkan på MKN-vatten kan hanteras är 
möjligt att göra en annan bedömning.

MKN-vatten
Planområdet har förekomst WA17449170 och WA73123222 som recipient för dagvatten. 
För båda dessa förekomster har dagvatten från urban markanvändning och transport och 
infrastruktur pekats ut som betydande påverkan.

Planen behöver relatera sina utsläpp till relevanta parametrar enligt 
bedömningsgrunderna. Här behöver även kumulativa effekter av tidigare exploatering 
och påverkan beaktas.

Länsstyrelsen vill även belysa att det för MKN- vatten inte bara finns ett icke-
försämringskrav. För vattenförekomster där statusen inte är god räcker det inte med att en 
plan inte försämrar, utan det måste också finnas förslag till förbättringar. Allmänt kan 

Dnr SBK 2020-000011 – Ankom 2020-12-14

14 15

P
la

n
gr

og
ra

m
 fö

r 
M

yr
b

er
ge

t -
 2

02
1-

04
-2

6
P

lan
grogram

 för M
yrb

erget - 2021-04-26

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Kommunen bedömer att ett genomförande av förslaget 
inte medför någon betydande miljöpåverkan enligt 
Miljöbalken 6 kap. och att en strategisk miljöbedömning 
enligt Miljöbalken 6:9–6:19 inte behöver genomföras. 

Vid samråd med Länsstyrelsen om betydande 
miljöpåverkan konstaterade Länsstyrelsen att:

” Utifrån tillgängligt underlag kan inte Länsstyrelsen 
utesluta att rubricerad detaljplan kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 3 § MB 
samt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
Länsstyrelsen anser att det först efter framtagandet av en 
dagvattenutredning som visar på att och hur påverkan 
på MKN-vatten kan hanteras är möjligt att göra en annan 
bedömning.”

Utifrån Länsstyrelsens bedömning kommer ett nytt 
utlåtande behövas innan en detaljplan tas fram.

Grundförhållanden
Enligt Sveriges Geologisk Undersökning (SGU) består 
planområdet till största del av urberg, morän och sandig 
morän. De mer låglänta partierna består av glacial och 
postglacial lera. I områdets norra del finns en moränrygg 
med en bredd mindre än 30m.
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Platsbesök

Platsbesök
Ett gemensamt platsbesök gjordes med de medverkande 
från kommunen och byggherregruppen.

För att få ut så mycket som möjligt gjorde vi gemensamt 
en så kallad SWOT-analys. SWOT står för Strengths, 
Weaknesses, Opportunities och Threats och i en SWOT-
analys uppmärksammas alla de styrkor, möjligheter, 
utmaningar och hot som potentiellt kan finnas på 
platsen. Det ger ett bra underlag att skapa ett förslag där 
allas kompetenser används.

Styrkor/Strengths (S)
•  Planen ligger i nära förbindelse med nya färdmedel 

och även till fjärrvärmenätet.
•  På tomten finns flera områden som är värda att 

bevara eller stärka. Centrala kullar, lågstråket längs 
den västra tomtgränsen och den redan uppvuxna 
skogen vid entrén från Brunnbyvägen.

Svagheter/Weaknesses (W)
•  Får vi göra avsteg på fördröjning på tomt?

Möjligheter/Opportunities (O)
•  Gång- och cykelväg mot Träfallet, Djungelparken, 

Boängsåsen och Ar företagspark för att binda ihop 
området.

•  Knyta an till grönstruktur/dagvattenplan och 
utnyttja de naturvärden som finns på marken genom 
t.ex dagvattenpark och elljusspår.

•  Skapa en flexibel plan för långsiktig etablering av 
bostäder och skola i symbios.

•  Park med dagvatten/vattenspegel.

Hot/Threats (T)
•  Kommande verksamheter i Ar företagspark och hur 

de möjligt skulle kunna störa.
•  Buller.

Punkterna sammanfattar det som framkom under 
SWOT-analysen. I kommande arbete med Myrberget 
kommer platsens möjligheter, utmaningar och potential 
studeras vidare. 

Medborgardialog
Syftet med medborgardialog är att säkerställa att de 
behov som finns hos befolkningen korrekt förståtts och 
att förslaget som utvecklas i mesta möjliga mån ligger 
i linje med medborgarnas önskemål. Medborgare har 
inte bara en djup kunskap om området, hur det används, 
vad som finns och saknas, de kan också bidra med fler 
demografiska perspektiv än de människor som formellt 
ingår i arbetsgruppen. Det kan exempelvis handla om att 
få perspektivet från en pensionär, en förälder med barn i 
området eller ett barns perspektiv.

Processen
Medborgardialogen för Myrberget har skett i tre steg. 

Fas 1: Djupintervjuer och spontanintervjuer
Våren 2019 startade arbetet med att utveckla ett 
koncept för fastigheten Vrå 3:1. Arbetet inleddes med 
8 djupintervjuer av politiker, tjänstemän och boende i 
Alsike. Efter detta utfördes en serie spontanintervjuer 
i Alsike med familjer, tonåringar, pensionärer, unga 
vuxna, föräldralediga och besökare. Arbetet resulterade 
i ett koncept med idéer för hur dessa behov kan mötas 
uttryckt i text och bild.

Fas 2: Fokusgrupper
Under hösten 2020, då beslut fattats att ta fram 
ett planprogram, publicerades inbjudningar till 
medborgardialog kring Vrå 3:1 på Facebook och i 
Knivstanytt. För att genomföra fokusgrupperna på ett 
säkert sätt givet den globala pandemin bjöds alla som 
visade intresse in att delta i digitala fokusgrupper. Totalt 
samlades 8 personer i två grupper i två omgångar för 
att addera sina perspektiv till de undersökningar som 
gjorts i Fas 1 samt ge feedback på skisser och idéer som 
utvecklats.

Fas 3: Fördjupningar
Då det i fokusgrupperna i Fas 2 framkom tankar kring 
trafiklösningar vid den planerade förskolan beslutades 
att göra tre djupintervjuer med förskolor i området. Det 
saknades intresseanmälningar från barn och ungdomar, 
varför en digital utredning har initieras för att även 
insamla barns perspektiv.

Resultatet av den utökade medborgardialogen redovisas 
i sin helhet i rapporten ”Utökad Medborgardialog för 
Myrberget” och översiktligt på nästa uppslag.

Medborgardialog

VISA UPP SKISSEN OCH SE OM VI 
VERKLIGEN HAR FÖRSTÅTT!

LYSSNA 
OCH
LÄR

ANALYS SKISSA
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Vad kom fram i intervjuerna
med medborgare?

Närhet till skog

Närheten till skogen är den största fördelen med att bo 
i Alsike. Det är viktigt att ha visuell kontakt med skogen, 
och att det inte blir för ”trångt” runt bostaden. Det är 
också viktigt att det som byggs inte minskar värdet på 
intilliggande byggnader.

Blandad bebyggelse

Det uppskattas att det inte ser likadant ut överallt och att 
det finns olika typer av bostäder. Det är viktigt att hitta 
en balans där alla känner ägarskap över sitt område och 
närmiljön omkring sin bostad för att skapa trygghet och 
gemenskap.

Småskalighet/Gemytlighet

Alla hälsar på varandra och det finns en fin gemenskap, 
men det saknas mötesplatser. Utöver Coop finns det 
få platser man kan sätta sig, och ännu färre aktiviteter 
(i Alsike). Samtidigt uppskattas naturen som har stora 
upplevelse- och rekreativa värden som kan förstärkas 
ytterligare.

Parkering

Många av de vi har intervjuat har utryckt att de inte klarar 
sig utan bil och det måste gå att parkera nära bostaden. 
Man uppskattar att det är tryggt och smidigt för barnen 
att cykla överallt inom Alsike men bilen är nödvändig för 
vardagen. Kommande generationer kanske inte kommer 
ha bil i lika stor utsträckning varför det är bra om dessa 
ytor går att konvertera i framtiden. 

P
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Analys
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Stadsstruktur

Alsike
Alsike består till största del av bostadsenklaver placerade 
i anslutning till Brunnbyvägen. Enklaverna ligger som ett 
pärlband av självständiga kluster längs Brunnbyvägen. 
 
I söder ligger Företagsparken i Ar där det utvecklas ett 
handels- och industriområde. 
 
I norr ligger Träfallet som planeras för villor, parhus, 
kedjehus och radhus. Detaljplanen gick ut på samråd 
januari-februari 2021 och kan tillsammans med 
Myrberget bli en del av de nya områden som knyter ihop 
Alsike öster om Brunnbyvägen genom nya rekreativa 
stråk och grönytor.

Gatustruktur

Brunnbyvägen och angränsande områden
Planområdet ligger i anslutning till Brunnbyvägen 
som fungerar som en huvudgata genom Alsike. Längs 
Brunnbyvägen finns kollektivtrafikförbindelser och 
cykelvägar som knyter an till Alsike i stort. 
 
Planområdet nås genom en befintlig angöringsgata från 
Brunnbyvägen som kommer användas och utvecklas 
tillsammans med den föreslagna gatustrukturen.  
 
Från företagsparken Ar i söder samt Träfallet i norr 
finns föreslagna  anslutningsvägar som är möjliga att 
förbinda med planområdet. Vägarna från Ar och Träfallet 
kan fungera för att leda om trafik in i området om 
angöringsgatan från Brunnbyvägen behöver stängas av 
tillfälligt.
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Grön & blå struktur

Grönska och natur
Bostadsenklaverna bäddas in i grönska som skapar 
tydliga gröna korridorer och spridningszoner tvärs 
genom Alsike. Grönstråken har tydliga rekreativa 
kvaliteter och förbinder bostadsområdena med såväl 
microparker, utegym, elljusspår som lekplatser. 
Målsättningen är att bevara så mycket av den naturmark 
som inte redan tidigare är avverkad, samt att stärka 
befintliga gröna kopplingar. 

Utpekade naturvärden i naturvärdesinventeringen har 
legat till grund för utformningen av förslaget, bland 
annat genom att stråken bör ha olika längd och vara så 
nära den egna bostadsentrén som möjligt för att göra det 
enkelt att välja den gröna vägen genom staden. Vidare 
bör det finnas en variation av tillgängliggjord eller orörd 
naturmark.

Blåstråk
Fastigheten lutar mot väster och öster. Det finns en 
naturlig sänka längs västra fastighetsgränsen. Där avleds 
vatten till ett befintligt dagvattenmagasin som kan 
utvecklas  och utnyttjas till att skapa en dagvattenpark 
med stora rekreativa och utbildande aspekter, 
samtidigt som det stärker den ekologiska mångfalden.  
Hanteringen längs den östra fastighetsgränsen utreds i 
senare skede. 
 
Dagvattenparken kan utvecklas tillsammans med 
befintliga gångstråk och Djungelparken som ligger i 
direkt anslutning till denna och vara en del av en större 
lekande- och lärande miljö för förskolor och skolor i 
närområdet. Det ska vara möjligt att röra sig tvärs genom 
dagvattenparken där tillexempel spänger kan göra 
parken till en del av motionspår och stigar som knyter an 
Myrberget med Boängsåsen. 

Utbildning & knutpunkter

Grundskolor
Det finns ett bra utbud av grundskolor, framför allt 
Alsike skola har god gång- och cykelförbindelse med 
planområdet. Denna öst-västliga koppling måste stärkas 
ytterligare för att skapa trygga kopplingar på tvärs.

Förskolor
Det finns ett gott utbud av förskolor i närheten 
av planområdet samtidigt som den föreslagna 
exploateringen av både Träfallet och Myrberget skapar 
underlag för att stärka detta utbud ytterligare. Inom 
planområdet ska det planläggas för en förskoletomt 
på 7000m2 som säkerställer att kommunens krav på 
friytor på 40m2 per barn uppfylls. Förskolan bör ligga i 
entrén till området så att de tillgänglig för angränsande 
områden.

Samlingsplatser
Längs med Brunnbyvägen och i anslutning till 
bostadskluster och natur ligger olika samlingsplatser. 
I nordväst av planområdet ligger entrén till elljusspåret 
och Brunnbyvallens fotbollsplaner. I västlig riktning 
finns Alsikehallen och konstgräsplaner. I norr finns 
närlivs och Coop. Till dessa samlingspunkter ska det 
vara enkelt att både gå och cykla. Genom planläggningen 
skapas förutsättningar för nya samlingspunkter, 
exempelvis kvarterspark, lekytor och microparker med 
t.ex. utegym inom planområdet. 

Med fler målpunkter i området blir det både enklare och 
tryggare att välja den gröna vägen. Målsättningen är att 
skapa en täthet av målpunkter så det alltid finns något att 
röra sig mot.
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Småskalighet/Gemytlighet
Runt Myrbergsstråket skapas små bostadskluster 
som efterliknar Alsikes befintliga enklavstruktur. 
Bostadsklusterna blir små sammanhängande kluster i 
klustret som gör att det skapas tydliga och avgränsade 
grannskap och en småskalighet. Detta gör att varje 
kluster, hus och tomt blir individuell och unik. Klustren 
binds ihop med mindre angöringsgator runt vilket 
gemensamma ytor för t.ex. markparkering, lek och 
odling kan anordnas.

Cirkulation
Den befintliga angöringsgatan från Brunnbyvägen 
förlängs genom Myrbergsstråket. Gatan skapar en 
naturlig rörelse genom området utan återvändsgränder. 
Målsättningen är att Myrbergsstråket ska följa 
topografin, ha en organisk struktur likt gatustrukturen 
i Träfallet och minimera antal meter gata till förmån för 
grönytor. Myrbergsstråkets mjuka svängar sänker på ett 
naturligt sätt hastigheten på motorfordon som passerar 
genom området och skapar på så sätt en trygg miljö. 

Övergripande strategi

Närhet till skog
Mellan varje bostadskluster skapas gröna kilar och 
rekreativa stråk som maximerar kontakten med naturen. 
Bostäderna vänds mot grönskan och gör att i princip alla 
bostäder inom området får visuell kontakt med naturen. 
Ambitionen för Myrberget är att skapa ett område utan 
tydliga A-, eller B-lägen där så många som möjligt får 
utsikt mot de gröna stråken som löper igenom området. 

Blandad bebyggelse
Kvarteren ska ge möjlighet till en flexibel uppdelning för 
en blandad bebyggelse inom såväl det egna kvarteret som 
området i stort. Småskalig bebyggelse föreslås och består 
av en blandning av villor, parhus och radhus i varierande 
storlek som följer den naturliga topografin. Ambitionen 
är att Myrberget blir ett grönt bostadsområde med stor 
variation och en gemytlig småstadskänsla i enighet med 
Knivsta kommuns visioner och invånarnas önskemål 
som framkom under medborgardialogen.
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Landskap

Områdets landskapselement
På platsbesöket lokaliserades de viktigaste platserna att 
bevara. Det handlar om ytan närmast Boängsåsen som är  
den naturliga lågpunkten i området. Höjden i mitten av 
fastigheten med synlig berggrund och ett fåtal bevarade 
träd. Kullen i norr och den uppväxta skogen närmast 
entrén från Brunnbyvägen samt skogen mot öster som 
skärmar av visuellt från E4an.

Genom att bevara befintliga höjder bevaras områdets 
topografiska karaktär samtidigt som onödigt eller 
fördyrande markarbete minimeras. Höjder och befintlig 
naturmark som bevaras kan dessutom inkorporeras med 
nya och tillgängliga kvarters- och microparker och skapa 
spännande rekreativa ytor med tydlig karaktär. Området 
blir samtidigt lättare att navigera igenom då höjder kan 
fungera som tydliga riktmärken för både boende och 
besökare.

Myrbergsstråket

Kommunal väg
Den kommunala väg som i förslaget kallas 
Myrbergsstråket anpassar sig till landskapet och slingrar 
sig genom området. Det här saktar naturligt ner trafiken 
och gör att säkerheten för de som vistas i närheten ökar. 
 
Myrbergsstråket slingrar sig runt den centralt placerade 
höjden och naturmarken och skapar möjlighet för 
bostadsbebyggelse och gröna släpp på vardera sida om 
gatan. Vägen föreslås få en lugn och småskalig karaktär 
med grönska som en buffertzon mellan trottoar och 
vägbana.

 
 

Höjderna blir tillsammans med den tillgängliga 
parkmiljön en spännande lekmiljö för barn och unga där 
det finns en stor variation av både skapade och naturliga 
ytor att upptäcka.

I jämförelse med traditionella och raka villagator kan 
antal meter gata genom en mer organisk struktur  
minska med ca. 30%. Detta kommer till gagn för hela 
området och är ett exempel på hur det är möjligt att 
nå Knivsta kommuns visioner om ett mer effektivt 
markutnyttjande  som underlättar både genomförandet 
och skapar mervärde.
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Gröna kopplingar

Stråk, stigar och grönyta
För att förbinda grönytorna med omgivande områden 
anläggs grönstråk tvärs över planområdet. Stråken 
skapar också kommunikation inom området och gör så 
att grönyta finns tillgänglig för så många som möjligt.
 
De gröna kopplingarna binder ihop Myrberget med 
Träfallet, Ar och Boängsåsen samt kopplar samman 
med grönstråket i väst och vidare ned mot elljusspåret i 
söder. Kopplingarna föreslås vara av varierande karaktär 
där så mycket av den befintliga naturen bevaras och 
görs tillgänglig. I förlängningen av de gröna stråken och 
grönytan i mitten förelås en gemensam kvarterspark 
på 2000m2 samt en lekpark på 800m2. Genom att 
placera dessa centralt i området blir det den naturliga 
samlingsplatsen för alla boende samtidigt som alla får 
likvärdig tillgång till den.

Kluster

Bostadskluster 
Med hjälp av grönstråken definieras fem olika 
bostadskluster som enkelt kan byggas ut i etapper under 
utvecklingsfasen. Genom den bevarade naturmarken 
kommer det redan från dag ett finnas kvalitativa grönytor 
i området och bevarad natur som sätter karaktär. Varje 
kluster delas i in i två till tre delar som avgränsas av 
grönskan och Myrbergsstråket. 
 
Tanken är att varje kluster är omgärdat och infiltrerat av 
natur för att så många som möjligt ska få kontakt med 
naturen från deras egna tomt.

För att maximera naturkontakten och skapa sekundära 
gröna kopplingar föreslås även ett andra lager grönska 
som delar upp bostadsklustren och skapar fler gröna 
släpp mellan husen. Hur de här släppen fördelar sig 
kommer kommer utredas framöver.

Förskolekluster
Vid områdets entré föreslås en förskoletomt på 7000m2. 
Denna ligger i anslutning till ytan där Myrbergsstråket 
förgrenar sig i två vilket gör att det blir naturligt för alla 
inom området att hämta och lämna på väg in och ut 
ur Myrberget. Samtidigt behöver inte onödig trafik för 
boende utanför Myrberget ledas in i bostadsområdet 
vilket minimerar störande trafik.
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En gemensam inre värld
Internt inom varje kluster binds bostäderna samman 
genom mindre vägar. Vägarna föreslås till skillnad från 
Myrbergsstråket att utformas helt på de gåendes villkor. 
De interna kopplingarna inom klustren behöver inte 
vara asfalterade utan kan utformas som enkla grusade 
vägar, som blir en del av landskapskonceptet och hänger 
ihop med de rekreativa stråken.
 
Runt de inre kopplingarna inom klustren kan 
parkeringsplatser, lekytor, odlingar eller andra 
funktioner anordnas som är gemensamma för de 
boende inom klustren och som skapar informella 
mötesplatser inom det lilla grannskapet. 
 
De inre kopplingarna skapar miljöer som möjliggör 
för social samvaro. Där kan barnen lära sig cykla, där 
finns plats för kvartersfester med långbord eller andra 
gemensamma initiativ. 

Inre kopplingar Parken och vattnet

Park mot Detaljplan Boängsåsen
I gränslandet mellan Boängsåsen och Myrberget 
möjliggörs för ett stort naturområde. Naturmarken 
ligger i områdets naturliga lågpunkt. Området 
innefattar deponimassor såväl som befintlig 
naturmark som pekats ut som särskilt värdefull i 
naturvärdesinventeringen. 

Detta tillsammans bildar ett stort och varierat område 
där både natur, parkytor och lek finns tillgängligt. 
Parkområdet bör knytas samman tydligt för att 
minimera barriäreffekter och göra det tillgängligt.

Förskolan 
I anslutning till grönområdet i väster ligger förskolan. 
Detta gör att hela parken och naturområdet kan 
utnyttjas som en förläning av förskolegården för 
utflykter och naturlek.

Dagvattenpark
I Knivstas Dagvattenstrategi skrivs att ”Grönska och
vatten är viktiga för att skapa en attraktiv miljö i 
staden”. Detta tas bäst tillvara i programområdets 
västra del, där redan befintligt dike föreslås införlivas 
och kopplas samman med fördröjningsmagasin och 
ytor som på ett naturligt sätt omhändertar dagvatten 
från området. Genom att minimera antal meter väg och 
hårdgjorda ytor så skapas även en permabilitet som ger 
förutsättningar för infiltration.
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Gatusektion

Idé om gatans uppbyggnad
Myrbergsstråket utgör en enfilig bilväg med 
angöringszon och gångväg. Själva vägbanan 
kompletteras med en kantzon för angöring (A) och 
trottoarer om vardera sida för gång (G) eller cykel (C).

När en åker längs med gatan växlar skalan på byggnader 
och deras koppling till gatan. Naturen är aldrig långt 
bort och de gröna kopplingarna visar sig med små 
utblickar mot grönstråken. Den växlande skalan och de 
varierande bostadstyperna, topografin på platsen och 
utblickarna mot naturen gör att ingen del av gatan är den 
andra lik. Tillsammans förstärker detta den gemytliga 
småstadskänslan i området.

Gatusektioner kommer att utvecklas i enlighet med 
kommunens tekniska handbok. 
 

Kluster

Ett grönt och varierat kvarter
Tanken är att klustren blir som små självständiga 
grannskap. Större parhus eller radhus möter 
Myrbergsstråket och skapar en täthet som stadgar upp 
gaturummet. I utkanten av klustren och mot naturen 
föreslås villatomter och radhus i mindre skala som gör 
det möjligt att nyttja topografin för att skapa utblickar 
och ge ett luftigt men samtidigt varierat intryck.  

Illustrationen ovan är ett förslag på tilltänkt skala 
och typ av byggnader. Detta, tillsammans med 
planens utformning kan komma att ändras under 
detaljplaneprocessen utifrån behov och vidare 
utredningar. 
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Möjlig ytfördelning

Möjlig planering av området
Beroende på vad pågående och framtida utredningar 
visar kommer ytorna att omformas.

Säkerhetsavstånd
Beroende på vad riskutredningen visar kommer 
eventuella ändringar behöva göras gällande kvarterens 
utbredning och förskolans placering i planområdet. 
Alternativt kan det vidtas åtgärder som skyddsvallar eller 
staket som en del av naturmarken som skärmar av mot 
företagsparken.
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05
Konsekvenser
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Naturvärden
Föreslagen planläggning innebär att naturmark 
tas i anspråk. Området är inte utpekat som ett 
område med naturskyddsvärden i Knivsta kommun. 
Föreslaget har utformats med hänsyn till de områden 
som har vissa naturvärden enligt den genomförda 
naturvärdesinventeringen för delar av platsen. Det 
handlar specifikt om skogen runt om kalhygget och mot 
Brunnbyvägen, skogen på den före detta massdeponin, 
ytan närmast Boängsåsen som är en naturlig lågpunkt, 
en liten damm nära Brunnbyvägen, höjden i mitten 
av tomten och kullen i norr. Förslaget möjliggör stråk 
genom och runt området, tillika gröna kopplingar till 
omkringliggande naturområden.

Den före detta massdeponin och de föroreningar som 
finns där är enligt med mindre känslig markanvändning 
och ingen bebygglse kommer ske på den.

Grundförhållanden
Översiktligt bedöms de geotekniska förhållandena inom 
Knivsta kommun som gynnsamma. Enligt Sveriges 
Geologisk Undersökning (SGU) består planområdet till 
störst del av urberg, morän och sandig morän. De mer 
låglänta partierna består av glacial och postglacial lera. 
I områdets norra del finns en moränrygg med en bredd 
mindre än 30m. I vidare arbete är det av vikt att risker för 
ras, skred, erosion eller översvämning utreds.

Landskapsbild
Området består idag av naturmark där en del har 
avverkats, en före detta massdeponi och ett kärr.

Gatustruktur och bebyggelse föreslås utarbetas med 
hänsyn till platsens topografiska förutsättningar, 
vilket bedöms minska inverkan på landskapsbilden. 
Bebyggelsens skala föreslås ha en småskalig karaktär 
samt en uppbruten struktur. Detta möjliggör utblickar 
och ett samspel med landskapet och omkringliggande 
bebyggelse. Genom att bevara befintliga höjder bevaras 
områdets karaktär.

Rekreativa värden
Vid platsbesök har mänskliga fotspår synts i snön, 
vilka antyder att framför allt de gröna stråken runt om 
kalhygget används till skogspromenader. I skogen mot 
Boängsåsen finns kojor och andra lekytor som används 
av barn.

Förslaget bedöms innebära positiva konsekvenser 
för de rekreativa värdena genom att dels bevara de 
delar som nyttjas för rekreation och lek idag och dels 
genom att skapa nya rekreativa värden på platsen. Inom 
planområdet föreslås en ny kvarterspark, lekpark, 

Konsekvenser

mikroparker, gröna stråk och mindre dammar som ska 
vara tillgängliga för såväl barnvagnar som hjälpmedel, 
vilket innebär de nya rekreativa möjligheter i Alsike.

I detaljplaneskedet föreslås fortsatt medborgardialog 
med såväl barn som vuxna för att säkerställa att de 
rekreativa värden som skapas kommer så många som 
möjligt till del.

Dagvatten
Lokal omhändertagande av dagvatten ska 
tillämpas i så stor utsträckning möjligt. Olika typer 
av dagvattenlösningar föreslås tillämpas inom 
planprogramsområdet, t.ex. avrinningsdiken längs 
Myrbergsstråket samt dagvattendamm.

Befintligt markavvattningsföretag ska undersökas 
framöver i en mer detaljerad dagvattenutredning.

Trafik
Det aktuella programområdet nås via Brunnbyvägen. 
Den föreslagna gatan Myrbergsstråket föreslås utformas 
som en enfilig bilväg med gång- och cykelbanor 
längsmed. Utmed Myrbergsstråket kopplar lokalgator in 
till föreslagen kvartersmark.

Föreslaget är även två kopplingar mot intilliggande 
planområden, Träfallet och Ar företagsområde. Dessa 
planeras som gång- och cykelvägar med möjlighet att 
omleda biltrafik vid eventuell olycka på Brunnbyvägen, 
vilket bedöms positivt för trafiksäkerheten i södra Alsike.

Vidare föreslås att låta gatan följa den befintliga 
topografin och på så vis sänka hastigheten på 
motorfordon på ett naturligt sätt, vilket bedöms som 
positivt för trafiksäkerheten. 

Parkering
Inom området föreslås en kantzon för angöring 
av biltrafik längs med Myrbergsstråket samt 
boendeparkering på kvartersmark. Gällande 
parkeringsnorm ska beaktas i senare skede.

Buller
Enligt framtagen bullerutredning klarar bebyggelsen 
gällande bullerkrav. I vidare arbete ska det säkerställas 
att en god ljudmiljö för bostäder samt förskola uppnås.

Vatten och avlopp
Befintlig bebyggelse i området runt Myrberget är anslutet 
till det allmänna VA-nätet. Före detaljplan antas för 
Myrberget behöver frågorna som omgärdar VA vara lösta. 

Service

Området bedöms ha god tillgång till kommunal service. 
Förslaget innebär en ökning av LSS-boende om 2000m2 
samt en förskola om 7000m2, vilket bedöms vara positivt 
för planområdet och Alsike.  

Trygghet och brottsförebyggande åtgärder
Den föreslagna utvecklingen av Myrberget innebär att 
området kommer att få en ökad befolkning jämfört 
med idag. Människor kommer i större utsträckning 
att röra sig i området över dygnets alla timmar, vilket 
bedöms vara positivt för ökad trygghet och fungera 
brottsförebyggande. 

Det finns olika sätt att röra till omkringliggande 
områden, förskolor och skolor på gång-, och cykelbanor 
vilket bedöms ge en ökad trygghet för barn och 
ungdomar.

Kommande undersökningar
En mer detaljerad dagvattenutredning tas fram i 
detaljplaneskedet.

För att säkerställa säkerhetsavstånd från 
industriområdet ska en riskutredning genomföras.

Genomförande
Marken består till största del av Vrå 3:1 som ägs av TB-
gruppen Bostad AB genom dotterbolag. Resterande mark 
ägs av Knivsta kommun.

Myrbergsstråket föreslås planläggas med 
kommunalt huvudmannaskap. Mindre gator föreslås 
ingå i kvartersmark och får därmed ett enskilt 
huvudmannaskap.

Fortsatt arbete är tänkt att genomföras i en 
sammanhållen detaljplan. Exploateringsavtal kommer 
upprättas i detaljplanefasen.

Barnperspektivet (kompletteras efter 
undersökning)
Föreslagen förskola och lekparker/naturområden samt 
koppling mot Alsike skola.

Myrbergsstråket mjuka utformning saktar ner trafiken 
och skapar mer uppmärksamma förare och gör att 
säkerheten för de som vistas i närheten ökar.

(Medborgardialog med barn och ungdomar pågår.)
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Vad är nästa steg?

Nästa steg
Från och med 5 maj går det att lämna kommentarer till 
Knivsta kommun.

Efter att samrådet för planprogrammet är genomfört 
sammanställer och bemöter kommunen de inkomna 
synpunkterna. Sedan beslutas om att påbörja en 
detaljplan och i så fall börjar arbetet med att ta fram 
en detaljplanekarta och detaljplanebeskrivning som 
sedan skickas ut på samråd, för att återigen samla in 
synpunkter på förslaget. På kommunens hemsida finns 
information om pågående planarbeten och hur du kan 
vara med och bidra i utvecklingsarbetet.

Pågående utredningar
Utredningarna som nämns i planprogrammet 
kommer att fördjupas under detaljplanearbetet 
samt kompletteras med övriga utredningar som inte 
omfattats av ramarna för planprogrammet. Exempel på 
utredningar som är påbörjade och kommer att slutföras 
under detaljplaneprocessen:  

•  Arkeologi , våren 2021
•  Riskutredning (kopplat till eventuellt störande 

verksamheter i Ar-företagspark)
•  Inventering av groddjur och salamandrar
•  Medborgardialog med barn och ungdomar
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Handläggare 
Maria Cassel 

Tjänsteskrivelse 
2022-01-31 

Diarienummer 
SUN-2022/19 

   

 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Utökat verksamhetsområde för Särsta 3:397 och del av Särsta 3:1 

 

Förslag till beslut 

Samhällsutvecklingsnämndens förslag till Kommunfullmäktige:  

1. Fastställ verksamhetsområde ”VO Särsta 3:397 och del av Särsta 3:1” för dricksvatten, 
spillvatten, dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet enligt bilaga 1.1.  

2. Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2022-04-01. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för 
samtliga vattentjänster.  
 
Fastigheten Särsta 3:397 där CIK, Centrum för idrott och kultur, är belägen har hittills inte 
ingått i verksamhetsområdet. Verksamheten är ansluten och har redan erlagt avgifter och 
beslutet om att inrätta verksamhetsområde är mer av formell karaktär för att säkerställa alla 
parters rätter och skyldigheter. I samband med detta tas även del av Särsta 3:1 in i 
verksamhetsområdet eftersom den berörda delen av fastigheten ingår i den samlade 
bebyggelsen.  
 
Ärendet 
Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större 
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det 
geografiska område där kommunen har beslutat att allmänt vatten- och avloppsförsörjning 
ska finnas. 
 
Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en 
skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt 
att ta ut avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad 
vattentjänstlagen. Knivsta har idag verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, 
spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten från gata.  
 
Fastigheterna Särsta 3:397 och del av Särsta 3:1 har hittills inte ingått i 
verksamhetsområdet. På fastigheten Särsta 3:397 ligger CIK, Centrum för idrott och kultur, 
belägen. Verksamheten är ansluten och har redan erlagt avgifter och beslutet om att inrätta 
verksamhetsområde är mer av formell karaktär för att säkerställa alla parters rätter och 
skyldigheter. I samband med detta tas även del av Särsta 3:1 in i verksamhetsområdet 
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eftersom den berörda delen av fastigheten ingår i den samlade bebyggelsen. I vissa fall finns 
det skäl att vänta med att ta in en fastighet i verksamhetsområdet på grund av att osäkra 
förutsättningar kring kommande eventuella exploateringar gör att möjligheten till att avtala 
om en lämplig finansiering inte ska försvåras av att ett verksamhetsområde redan är inrättat. 
Någon sådan risk bedöms inte föreligga i det här fallet. Efter föreslaget beslut kommer 
berörda fastigheter att ingå i verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten-
gata samt dagvatten-fastighet.  
 
Knivsta kommun behöver utöka sitt verksamhetsområde dvs inkludera fastigheterna Särsta 
3:397 och del av Särsta 3:1 enligt bilaga. Detta gäller för vattentjänsterna dricksvatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Utbyggnaden av verksamhetsområdet bekostas av VA-kollektivet genom brukaravgifter och 
anslutningsavgifter till Roslagsvatten. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Se checklista för barnkonsekvensanalys. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2022-01-31 
Hemställan till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde, Särsta 3:397 och del av 
Särsta 3:1 
Bilaga 1. Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat verksamhetsområde, 
dokument id:20190910-30059  
Bilaga 1.1. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för samtliga vattentjänster, 
2021-11-15  
Bilaga 2. Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte, 2021-11-30 
 

Beslutet ska skickas till 

Knivstavatten AB 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 

 

Maria Cassel 

Tf planchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Berör verksamhetsområde för samtliga vattentjänster för en kommunal anläggning. 

 

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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Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde för 
Särsta 3:397 och del av Särsta 3:1 

Förslag till beslut  

Roslagsvatten föreslår Knivstavattens styrelse  

 

att föreslå till kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet enligt bilaga 1, att gälla från och 
med 2022-04-01.  

 

Sammanfattning 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän vatten- 
och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet.  

Detta ärende rör verksamhetsområde för samtliga vattentjänster. 

För att fastställa fastighetens rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att ta ut 
de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt 
verksamhetsområde för berörda fastigheter i och med att den allmänna anläggningen för vatten och 
avlopp byggs ut till fastigheten. 

Ärende  

Bakgrund 

Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större sammanhang för en viss 
befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det geografiska område där 
kommunen har beslutat att allmänt vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. 

Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en 
skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt att ta ut 
avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad vattentjänstlagen. Knivsta 
har idag verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och 
dagvatten från gata.  
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DOKUMENT ID: 20190910-30059
SIDAN: 2 (2)

Fastigheterna Särsta 3:397 och del av Särsta 3:1 har hittills inte ingått i verksamhetsområdet. På
Särsta 3:397 är CIK, Centrum för idrott och kultur, belägen. Verksamheten är ansluten och har redan
erlagt avgifter och beslutet om att inrätta verksamhetsområde är mer av formell karaktär för att
säkerställa alla parters rätter och skyldigheter. I samband med detta tas även del av Särsta 3:1 in i
verksamhetsområdet eftersom den berörda delen av fastigheten ingår i den samlade bebyggelsen. I
vissa fall finns det skäl att vänta med att ta in en fastighet i verksamhetsområdet på grund av att
osäkra förutsättningar kring kommande eventuella exploateringar gör att möjligheten till att avtala
om en lämplig finansiering inte ska försvåras av att ett verksamhetsområde redan är inrättat. Någon
sådan risk bedöms inte föreligga i det här fallet. Efter föreslaget beslut kommer berörda fastigheter
att ingå i verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten-gata samt dagvatten-
fastighet.

Ärende

Knivsta kommun behöver utöka sitt verksamhetsområde dvs inkludera fastigheterna Särsta 3:397 och
del av Särsta 3:1 enligt bilaga. Detta gäller för vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten, dagvatten-
gata och dagvatten-fastighet.

Terees von Stedingk
Kommunansvarig Knivsta kommun

Bilaga 1. Förslag på utökning av verksamhetsområde för samtliga vattentjänster
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Roslagsvatten

Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2
Telefon vxl: 08-540 835 00
info@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se

Hemställan till kommunfullmäktige om utökat
verksamhetsområde, Särsta 3:397 och del av Särsta 3:1

Roslagsvatten hemställer på uppdrag av styrelsen i Knivstavatten AB att kommunfullmäktige ska
besluta om utökat verksamhetsområde, VO, enligt bifogat förslag. Beslutet togs av Knivstavatten
AB:s styrelse den 30 november 2021.

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmänt vatten
och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten,
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för
samtliga vattentjänster.

För att fastställa fastigheternas rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att ta
ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt
verksamhetsområde med berörda fastigheter, se bilagor.

Med vänliga hälsningar

Christian Wiklund
vd Roslagsvatten AB och Knivstavatten AB

Bilagor
Bilaga 1. Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat verksamhetsområde
Bilaga 1.1. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för samtliga vattentjänster
Bilaga 2. Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte
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Handläggare 
Maria Cassel 

Tjänsteskrivelse 
2022-01-31 

Diarienummer 
SUN-2022/21 

   

 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Utökat verksamhetsområde för Solhagavägen 

 

Förslag till beslut 

 Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Fastställ verksamhetsområde ”VO Solhagavägen” för dricksvatten enligt bilaga 1.1.  

2. Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2022-04-01. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för 
dricksvatten. 
 
Vatten och spillvatten har byggts ut sedan tidigare i Solhagavägen och då även till dessa 
fastigheter. För att kunna säkerställa alla parters rätter och skyldigheter behöver 
verksamhetsområdet inrättas. 
 
Ärendet 
Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större 
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det 
geografiska område där kommunen har beslutat att allmänt vatten- och avloppsförsörjning 
ska finnas. 
 
Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en 
skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt 
att ta ut avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad 
vattentjänstlagen. Knivsta har idag verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, 
spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten från gata.  
 
Fastigheterna Nor 48:2 och Nor 48:3 har avstyckats från Nor 47:1 och har till skillnad från 
stamfastigheten sin infart via Solhagavägen som ingår i detaljplan Genvägen, i vilken anges 
att samtliga nybyggnader skall anslutas till befintligt kommunalt vatten- och avloppsnät. 
Vatten och spillvatten har byggts ut sedan tidigare i Solhagavägen och då även till dessa 
fastigheter. Fastigheterna är redan anslutna till allmänt VA, men för att kunna säkerställa alla 
parters rätter och skyldigheter behöver verksamhetsområdet inrättas. Stamfastigheten är 
idag ansluten till spillvatten via Klockarbacken, öster om Genvägenområdet, och de berörda 
fastigheterna ingår därför sedan tidigare i verksamhetsområde för spillvatten. Planering och 
utbyggnad av dricksvatten till fastigheter på Klockarebacken kommer att göras i samband 



 § 29 Utökat verksamhetsområde för Solhagavägen - SUN-2022/21-2 Utökat verksamhetsområde för Solhagavägen : Tjänsteutlåtande 2022-01-31 Utökat verksamhetsområde för Solhagavägen

Sida 2 av 3 

 
 

 

  

 
med utbyggnad av VA till Kolonivägen. Stamfastigheten ska därför i nuläget inte tas in i 
verksamhetsområdet.  
 
Knivsta kommun behöver utöka sitt verksamhetsområde genom att inkludera fastigheterna 
Nor 48:2 och Nor 48:3 enligt kartunderlag i bilaga 1.1. Detta gäller för vattentjänsten 
dricksvatten.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Utbyggnaden av verksamhetsområdet bekostas av VA-kollektivet genom brukaravgifter och 
anslutningsavgifter till Roslagsvatten. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Se checklista för barnkonsekvensanalys. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2022-01-31 
Hemställan till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde, Solhagavägen 
Bilaga 1 - Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat verksamhetsområde, 
dokument ID: 20190910-30059 
Bilaga 1.1 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dricksvatten, 2021-11-10 
Bilaga 2 - Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte, 2021-11-30 
 

Beslutet ska skickas till 

Knivstavatten AB 
Kommunstyrelsen  
Akten 
 

 

 

Maria Cassel 

Tf planchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Fastighetsägare kommer att behöva betala anläggningsavgift. 

 

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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Roslagsvatten

Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2
Telefon vxl: 08-540 835 00
info@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se

Hemställan till kommunfullmäktige om utökat
verksamhetsområde, Solhagavägen

Roslagsvatten hemställer på uppdrag av styrelsen i Knivstavatten AB att kommunfullmäktige ska
besluta om utökat verksamhetsområde, VO, enligt bifogat förslag. Beslutet togs av Knivstavatten
AB:s styrelse den 30 november 2021.

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmänt vatten
och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten,
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för
dricksvatten.

För att fastställa fastigheternas rätt till kommunalt vatten och Roslagsvattens rätt att ta ut de
avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt
verksamhetsområde med berörda fastigheter, se bilagor.

Med vänliga hälsningar

Christian Wiklund
vd Roslagsvatten AB och Knivstavatten AB

Bilagor
Bilaga 1. Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat verksamhetsområde
Bilaga 1.1. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dricksvatten
Bilaga 2. Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte
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Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde för 
Solhagavägen, komplettering 

Förslag till beslut  

Roslagsvatten föreslår Knivstavattens styrelse  

 

att föreslå till kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten enligt 
bilaga 1, att gälla från och med 2022-04-01.  

 

Sammanfattning 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän vatten- 
och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet.  

Detta ärende rör verksamhetsområde för dricksvatten. 

För att fastställa fastighetens rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att ta ut 
de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt 
verksamhetsområde för berörda fastigheter i och med att den allmänna anläggningen för vatten och 
avlopp byggs ut till fastigheten. 

Ärende  

Bakgrund 

Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större sammanhang för en viss 
befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det geografiska område där 
kommunen har beslutat att allmänt vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. 

Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en 
skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt att ta ut 
avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad vattentjänstlagen. Knivsta 
har idag verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och 
dagvatten från gata.  

Fastigheterna Nor 48:2 och Nor 48:3 har avstyckats från Nor 47:1 och har till skillnad från 
stamfastigheten sin infart via Solhagavägen som ingår i detaljplan Genvägen, i vilken anges att 
samtliga nybyggnader skall anslutas till befintligt kommunalt vatten- och avloppsnät. Vatten och 
spillvatten har byggts ut sedan tidigare i Solhagavägen och då även till dessa fastigheter. 
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DOKUMENT ID: 20190910-30059
SIDAN: 2 (2)

Fastigheterna är redan anslutna till allmänt VA, däremot föreligger en tvist med Nor 48:3 om
anläggningsavgiften. För att kunna säkerställa alla parters rätter och skyldigheter behöver
verksamhetsområdet inrättas. Stamfastigheten är idag ansluten till spillvatten via Klockarbacken,
öster om Genvägenområdet, och de berörda fastigheterna ingår därför sedan tidigare i
verksamhetsområde för spillvatten. Planering och utbyggnad av dricksvatten till fastigheter på
Klockarebacken kommer att göras i samband med utbyggnad av VA till Kolonivägen. Stamfastigheten
ska därför i nuläget inte tas in i verksamhetsområdet.

Ärende

Knivsta kommun behöver utöka sitt verksamhetsområde dvs inkludera fastigheterna Nor 48:2 och
Nor 48:3 enligt bilaga. Detta gäller för vattentjänsten dricksvatten.

Terees von Stedingk
Kommunansvarig Knivsta kommun

Bilaga 1. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dricksvatten
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Handläggare 
Maria Cassel 

Tjänsteskrivelse 
2022-01-31 

Diarienummer 
SUN-2022/20 

   

 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Utökat verksamhetsområde för detaljplan Margarethahemmet 

 

Förslag till beslut 

Samhällsutvecklingsnämndens förslag till Kommunfullmäktige:  

1. Fastställ verksamhetsområde ”VO Margarethahemmet” för dricksvatten, spillvatten, 
dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet enligt  bilaga 1.1-1.4.  

2. Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2022-04-01. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för 
samtliga vattentjänster. 
 
För att fastställa fastigheternas Särsta 38:4, Särsta 38:5, Särsta 38:6, Särsta 38:7, Särsta 
38:8 och Särsta 38:16 rätt till allmänt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att ta ut de 
avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt 
verksamhetsområde för berörda fastigheter i och med att den allmänna anläggningen för 
vatten och avlopp byggs ut till fastigheten. 
 

Ärendet 

Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större 
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det 
geografiska område där kommunen har beslutat att allmänt vatten- och avloppsförsörjning 
ska finnas. 
 
Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en 
skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt 
att ta ut avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad 
vattentjänstlagen. Knivsta har idag verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, 
spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten från gata.  
 
Fastigheterna Särsta 38:4, Särsta 38:5, Särsta 38:6, Särsta 38:7, Särsta 38:8 och Särsta 
38:16 har detaljplanelagts inom eller ligger dikt an och berörs av detaljplan för 
Margarethahemmet, Särsta 38:4. Vissa av fastigheterna ingår sedan tidigare i 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten men inte för dagvatten-gata och dagvatten-
fastighet. Efter föreslaget beslut kommer samtliga berörda fastigheter att ingå i 
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verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten-gata, medan endast 
fastigheter med behov av avvattning från fastigheten kommer att ingå i verksamhetsområde 
för dagvatten-fastighet. Vatten och avlopp samt dagvattenhantering har byggts ut under 
2021.  
 
Knivsta kommun behöver utöka sitt verksamhetsområde dvs inkludera fastigheterna Särsta 
38:4, Särsta 38:5, Särsta 38:6, Särsta 38:7, Särsta 38:8 och Särsta 38:16 enligt bilagor. 
Detta gäller för vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-
fastighet.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Utbyggnaden av verksamhetsområdet bekostas av VA-kollektivet genom brukaravgifter och 
anslutningsavgifter till Roslagsvatten. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Se separat checklista för barnkonsekvensanalys. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2022-01-31 
Hemställan till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde, Margarethahemmet  
Bilaga 1 - Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat verksamhetsområde, 
dokument id:20190910-30059. 
Bilaga 1.1 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dricksvatten, 2021-11-15 
Bilaga 1.2 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för spillvatten, 2021-11-15 
Bilaga 1.3 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dagvatten-gata, 2021-11-15 
Bilaga 1.4. - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dagvatten-fastighet, 2021-11-16 
Bilaga 2 - Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte 
 

Beslutet ska skickas till 

Knivstavatten AB 
Kommunstyrelsen  
Akten 
 
 

Maria Cassel 

Tf planchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Verksamhetsområde möjliggör för fastighetsägare att ansluta sig till det kommunala 
dricksvattennätet och avloppsreningsverk. 

 

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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DOKUMENT ID: 20190910-30059
SIDAN: 1 (2)

Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde för
detaljplan Margarethahemmet

Förslag till beslut

Roslagsvatten föreslår Knivstavattens styrelse

att föreslå till kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten,
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet enligt bilagorna 1-4, att gälla från
och med 2022-04-01.

Sammanfattning

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän vatten-
och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten,
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet.

Detta ärende rör verksamhetsområde för samtliga vattentjänster.

För att fastställa fastighetens rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att ta ut
de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt
verksamhetsområde för berörda fastigheter i och med att den allmänna anläggningen för vatten och
avlopp byggs ut till fastigheten.

Ärende

Bakgrund

Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet för
människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större sammanhang för en viss
befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det geografiska område där
kommunen har beslutat att allmänt vatten- och avloppsförsörjning ska finnas.

Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en
skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt att ta ut
avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad vattentjänstlagen. Knivsta
har idag verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och
dagvatten från gata.
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DOKUMENT ID: 20190910-30059
SIDAN: 2 (2)

Fastigheterna Särsta 38:4, Särsta 38:5, Särsta 38:6, Särsta 38:7, Särsta 38:8 och Särsta 38:16 har
detaljplanelagts inom eller ligger dikt an och berörs av detaljplan för Margarethahemmet, Särsta
38:4. Vissa av fastigheterna ingår sedan tidigare i verksamhetsområde för vatten och spillvatten men
inte för dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Efter föreslaget beslut kommer samtliga berörda
fastigheter att ingå i verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten-gata, medan
endast fastigheter med behov av avvattning från fastigheten kommer att ingå i verksamhetsområde
för dagvatten-fastighet.

Vatten och avlopp samt dagvattenhantering byggs ut under 2021.

Ärende

Knivsta kommun behöver utöka sitt verksamhetsområde dvs inkludera fastigheterna Särsta 38:4,
Särsta 38:5, Särsta 38:6, Särsta 38:7, Särsta 38:8 och Särsta 38:16 enligt bilagor. Detta gäller för
vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet.

Terees von Stedingk
Kommunansvarig Knivsta kommun

Bilaga 1. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dricksvatten
Bilaga 2. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för spillvatten
Bilaga 3. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dagvatten-gata
Bilaga 4. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dagvatten-fastighet
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Roslagsvatten

Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2
Telefon vxl: 08-540 835 00
info@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se

Hemställan till kommunfullmäktige om utökat
verksamhetsområde, Margarethahemmet

Roslagsvatten hemställer på uppdrag av styrelsen i Knivstavatten AB att kommunfullmäktige ska
besluta om utökat verksamhetsområde, VO, enligt bifogat förslag. Beslutet togs av Knivstavatten
AB:s styrelse den 30 november 2021.

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmänt vatten
och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten,
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för
samtliga vattentjänster.

För att fastställa fastigheternas rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att ta
ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt
verksamhetsområde med berörda fastigheter, se bilagor.

Med vänliga hälsningar

Christian Wiklund
vd Roslagsvatten AB och Knivstavatten AB

Bilagor
Bilaga 1. Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat verksamhetsområde
Bilaga 1.1. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dricksvatten
Bilaga 1.2. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för spillvatten
Bilaga 1.3. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dagvatten-gata
Bilaga 1.4. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dagvatten-fastighet
Bilaga 2. Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte
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Handläggare 
Emelie Berglund 

Tjänsteutlåtande 
2022-02-14 

Diarienummer 
SUN-2022/33 

   

 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Revidering av delegationsordning för samhällsutvecklingsnämnden 

 

Förslag till beslut 

1. Samhällsutvecklingsnämnden antar reviderad delegationsordning för 
Samhällsutvecklingsnämnden i Knivsta kommun, daterad 2022-02-14 

 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att samhällsutvecklingsnämnden antar förslag till 
reviderad delegationsordning för att underlätta arbetet vid upphandling och vid beslut om 
betydande miljöpåverkan i planarbetet. Därmed ersätts delegationsordning daterad 14 
december 2020.  
 
Ärendet 
På grund av den kommunala organisationens komplexitet har de förtroendevalda inte 
möjlighet att själva fatta alla beslut. Anställda har ingen egen beslutanderätt men kan fatta 
sådana beslut som är av rent förberedande eller rent verkställande karaktär. När de anställda 
ska utföra handläggning som ska utmynna i någon form av beslut som inte är av 
verkställande eller förberedande karaktär måste detta delegeras. I 
samhällsutvecklingsnämndens delegationsordning regleras delegation till olika funktioner 
bland de anställda för beslut som nämnden är ansvariga för enligt reglementet. 
 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att samhällsutvecklingsnämnden antar förslag till 
reviderad delegationsordning, daterad 2022-02-14, dels för att underlätta arbetet vid 
upphandling och dels för att underlätta planarbetet vid beslut om betydande miljöpåverkan. 
Därmed ersätts delegationsordning daterad 14 december 2020.  
 
Upphandlingsformen dynamiskt inköpssystem har tillkommit sedan den senaste 
delegationsordningen antogs, vilket därmed behöver tilläggas. Som delegat för att ge 
godkännande eller avvisande av leverantörer till systemet inom 10 dagar anges 
upphandlingschef och samhällsbyggnadschef. 
 
När en kommun tar fram eller ändrar en detaljplan ska kommunen undersöka om 
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Efter att 
undersökningen har genomförts ska kommunen fatta ett särskilt beslut om planen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan eller inte (5 kap. 11 a § PBL). Ambitionen är att dessa 
beslut i normalfallet fattas av nämnden i samband med samråd, men vid särskilda 
omständigheter exempelvis när en bedömning om betydande miljöpåverkan behöver 
stämmas av med länsstyrelsen i tidigt skede, kan det finnas behov av delegationsbeslut. 
Beslutet är delegerat till planchef. 
 
Även några mindre justeringar av delegationsordningen har gjorts till följd av hänvisningar till 
föreskrifter eller riktlinjer som har ändrats sedan senaste delegationsordningen antogs. 



 § 31 Revidering av delegationsordning för samhällsutvecklingsnämnden - SUN-2022/33-1 Revidering av delegationsordning för samhällsutvecklingsnämnden : Tjänsteutlåtande för revidering av delegationsordning för SUN

Sida 2 av 3 

 
 

 

  

 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslagen delegation förväntas effektivisera arbetet på samhällsbyggnadskontoret. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-14 
Reviderad delegationsordning för samhällsutvecklingsnämnden, daterad 2022-02-14 
 

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. 

Beslutet har ingen direkt påverkan på 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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Delegationsordning för 

Samhällsutvecklingsnämnden i 

Knivsta kommun 

 
Antagen av samhällsutvecklingsnämnden 29 februari 2016, § 31 
Reviderad av samhällsutvecklingsnämnden 6 november 2017, § 102 
Reviderad av samhällsutvecklingsnämnden 5 februari 2018, § 14 
Reviderad av samhällsutvecklingsnämnden 24 september 2018, § 125 
Revideras av samhällsutvecklingsnämnden 14 december 2020, § 127 

  Reviderad av samhällsutvecklingsnämnden XX XX 2022, § XXX 
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Inledning 
 
Delegering – allmänt 

Att delegera innebär att flytta rätten att fatta beslut. Delegering kan ske både från fullmäktige till nämnd 

och från nämnd till utskott, förtroendevalda och anställda. Kommunstyrelsen är här att jämställa med en 

nämnd. Den som fått beslutanderätt från en nämnd kallas delegat. Beslut fattade av delegat har samma 

rättsverkan som om det fattats av nämnden. Detta betyder bl.a. att delegatens beslut kan överklagas på 

samma sätt som nämndens och att beslutet inte kan ändras av nämnden. Nämnden kan dock när som helst 

återkalla eller ändra en given delegation. 

Syftet med delegering är att ge de förtroendevalda möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt 

planering, riktlinjer och andra frågor av större betydelse. Vidare är syftet att åstadkomma en effektivare 

verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning och att på så sätt uppnå bättre service 

och ökad effektivitet. Delegationsordningen är också ett arbetsinstrument som reglerar de anställdas 

befogenheter. 

Kommunallagens bestämmelser begränsar till viss del nämndernas rätt att delegera. Beslut som rör 

verksamhetens mål, inriktning, omfattning får t ex inte delegeras. Begränsning finns även för t ex 

myndighetsutövning mot enskilda om ärendet är av principiell beskaffenhet samt vissa ärendetyper i olika 

specialförfattningar. Nämnden avgör sedan själv, inom ramen för sin beslutanderätt, vad som ska 

delegeras och till vem. I syfte att kontrollera eller begränsa ett delegeringsuppdrag kan nämnden ställa 

upp villkor. Det kan vara ekonomiska begränsningar, krav på tjänstemannaföredragning eller samråd med 

någon annan innan beslut fattas. 

En nämnd kan, som ovan nämnts, delegera beslutanderätten till utskott, ledamot eller ersättare i nämnden 

eller till anställd i kommunen. Delegering till anställd tillsammans med förtroendevald, s k blandad 

delegering är inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att delegera till flera anställda i grupp eller till anställd 

hos en annan kommun eller hos ett kommunalt bolag. Vidaredelegering tillåts enbart från 

förvaltningschef till annan anställd och kan förekomma enbart om nämnden tillåtit detta. 

 

Beslutanderätt eller ren verkställighet 

Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I en delegationsordning ska 

endast tas med beslut i kommunallagens mening. Gränsen mellan beslut som kräver delegering och ren 

verkställighet går inte att dra med exakthet. Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att 

det finns utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och 

bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning eller genom 

förvaltningsbesvär men man kan inte endast hänvisa till överklagbarheten för att särskilja ren 

verkställighet från beslut i kommunallagens mening. T.ex. yttranden kan normalt inte överklagas men 

innehåller ofta självständiga bedömningar och fordrar därför delegering för att kunna föras över från 

nämnd till annan beslutsfattare. 

Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Det rör sig 

här om ”mekanisk verkställighet”, t.ex. avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa eller tilldelning av 

förskoleplats efter en klar turordning. Även om den enskilde inte kan överklaga beslutet genom 

laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär finns andra vägar för den enskilde att angripa ett beslut den 

enskilde upplever som felaktigt, t.ex. begäran om en JO-granskning eller påkallande av de kommunala 

revisorernas uppmärksamhet. 
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Behörighet/fullmakt 

Mellan behörighet/fullmakt och delegering finns åtskilliga olikheter. Beslut som fattas på delegation kan 

överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär medan de beslut och åtgärder som vidtas 

på grund av en fullmakt brukar bli föremål för process i allmän domstol. 

Man skiljer mellan juridiska personer och fysiska personer. En juridisk person kan vara ett företag, en 

förening, en stiftelse, en organisation eller en stat. 

För att kunna fungera krävs att den juridiska personen har någon som är behörig att företräda den. För 

aktiebolag finns särskilda bestämmelser om behörig företrädare och firmateckningsrätt (rätten att med 

bindande verkan skriva under avtal och företa andra handlingar för bolagets räkning). Motsvarande regler 

finns inte för kommuner. Trots detta behövs kännedom om vem som har rätt att företräda kommunen i 

olika sammanhang. 

Med ställningsfullmakt avses att någon som t ex anställd har en ställning av vilken det enligt lag eller 

praxis följer en viss behörighet att handla åt arbetsgivarens vägnar. Som exempel har förvaltningschef, 

områdeschef och enhetschef ställningsfullmakt. Detta innebär att respektive chef, inom sitt respektive 

ansvarsområde och inom den av nämnden beslutad budgeten för ansvarsområdet, har rätt att företräda 

kommunen. Den med ställningsfullmakt kan alltså med bindande verkan skriva under avtal och företa 

andra handlingar inom sitt ansvarsområde på samma sätt som en företrädare med firmateckningsrätt inom 

ett aktiebolag. 

Förutom behörighet för personer att företräda kommunen via ställningsfullmakt finns möjlighet att 

utfärda fullmakt för andra. Det är t ex vanligt förekommande att fullmakt utfärdas för annan att företräda 

kommunen vid rättegång, förhandling eller viss förrättning. Fullmakt kan även ges till någon som ska 

vara beställarombud vid entreprenad eller vid ett konsultuppdrag. Fullmakten brukar begränsas till 

ärenden som kan bestämmas till tid och omfång eller till ärenden av viss beskaffenhet 

 

Delegeringsbegränsningar i kommunallagen/hänskjutande av ärende till nämnd 

I denna skrivelse ges en förteckning över samtliga ärenden i vilka kommunstyrelsen överfört självständig 

beslutanderätt åt nämndledamot eller anställd. I vissa fall är ett ärende trots detta av sådan beskaffenhet 

att nämnden likväl bör besluta i ärendet. I nedan angivna fall ska delegat inte använda sin beslutanderätt, 

utan hänskjuta ärendet till nämnden för beslut: 

- om ärendet avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

- om ärendet avser ett yttrande med anledning av beslut av nämnden i dess helhet som överklagats, 

eller 

- om ärendet rör myndighetsutövning mot enskild och om ärendet är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt. 

 

Jäv 

Av kommunallagen följer att delegat inte får besluta i ärende där han eller hon är jävig. Jäv kan t ex 

föreligga om man är släkt med, vän/ovän med eller ekonomiskt beroende av den ärendet gäller. 
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Ersättare för delegat 

När annan tjänsteman vikarierar för delegat anses han som delegat. Motsvarande gäller när vice 

ordförande tjänstgör som ordförande. Sådant beslut ska tas in i den ursprunglige delegatens 

delegationslista. 

Vid ordinarie delegats frånvaro och när beslutet inte kan avvaktas, eller om delegat av annan anledning är 

förhindrad att ta beslut i ett ärende vid t.ex. en jävsituation, inträder överordnad såsom delegat. 

 

Brådskande ärenden och kompletterande beslutanderätt 

Utöver vad som framgår av de olika avsnitten delegerar nämnden åt ordföranden att besluta på nämndens 

vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Denna beslutanderätt 

bör användas restriktivt. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde och innehålla en 

uppgift om att ärendet var brådskande. 

 

Anmälan av beslut till samhällsutvecklingsnämnden 

Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska skriftligen anmälas till nämnden, om inte nämnden 

särskilt beslutar annat. För denna finns en särskild rutin. 

 

Vidaredelegering 

Ärenden som delegeras till förvaltningschef får vidaredelegeras av denne. I beslut om vidaredelegation 

ska anges vem som beslutar vid ordinarie delegats frånvaro. Beslut som fattats med stöd av 

vidaredelegation ska anmälas till huvuddelegaten, som i sin tur ska anmäla dem till nämnden. 

 

Ordförandens delegation 

Närhelst beslut i delegationsordningen är delegerat till ”ordförande” ska det förstås som att beslutet vid 

ordförandens förfall ska fattas av 1:e vice ordförande samt vid dennes förfall 2:e vice ordförande. 
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Förkortningar av lagar och förordningar samt politiska instanser 

FL Förvaltningslag (1986:223) 

KF Kommunfullmäktige 

KL Kommunallag (2017:725) 

PBL Plan- ochbygglagen 

KS Kommunstyrelsen 

LOU Lag om offentlig upphandling (2016:1145) 

SUN Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

Förkortningar och begreppsförklaringar – delegater 
 

Delegat Ev. förkortning Ev. förklaring 
 

Samhällsutvecklings- 
nämndens 
arbetsutskott 

SUN-AU 

 

 

Ordförande ordf. 

 
1:e/2:e vice ordförande 1:e/2:e vice ordf. 

 
Budgetansvarig chef Förvaltningschef eller enhetschef 

med budgetansvar 
 

Handläggare Tjänsteman med ansvar för visst 
ärende/visst ärendeslag. 

. 
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Ärenden 
A. Sekretessrelaterade ärenden 

 

  
ÄRENDE 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

A.1 Beslut i fråga om att inte lämna ut allmän handling om frågan 

hänskjutits till beslut 

6 kap. 3 § OSL Samhällsbyggnadschef 

A.2 Beslut i fråga om förbehåll vid utlämnande av allmän handling 2 kap 14 § TF 

OSL 

Samhällsbyggnadschef 

A.3 Beslut i fråga om utlåning av handlingar från kommunstyrelsens 
arkiv samt från kommunarkivet 

 Samhällsbyggnadschef 

A.4 Beslut om sekretesskydd för anmälare OSL 25 kap. 7 § och 26 kap. 

5 § 

Samhällsbyggnadschef 
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B. Domstolsärenden 
 

  
ÄRENDE 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

B.1 Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter 
samt vid andra förrättningar, med rätt att genom fullmakt sätta 
annan i sitt ställe 

6 kap 15 § KL Samhällsbyggnadschef 

B.2 Beslut i fråga om att omprövning ska ske samt omprövning i 

sak 

a) Om beslutet fattats av samhällsutvecklingsnämnden 

b) Om beslutet fattats på delegation 

FL 27 § 
 
 
 

a) Samhällsbyggnadschef 
b) Delegat i det ursprungliga beslutet 

B.3 Beslut i fråga om att överklagande kommit in i rätt tid 
samt avvisande av överklagande som kommit in för sent 

a) Om beslut fattats av 
samhällsutvecklingsnämnden 

b) Om beslut fattats på delegation 

24 § FL, 13 kap 1-2 3 §§ 

PBL m.fl. 

 

 
a) Samhällsbyggnadschef 
b) Delegat i det ursprungliga beslutet 

B.4 Rätt att avge yttrande till rättsinstans med anledning av 
överklagat beslut 

 Samhällsbyggnadschef 

Delegat i det ursprungliga beslutet 

B.5 Beslut om att överklaga överprövningsinstansens beslut samt 
att i förekommande fall i samband härmed ansöka om inhibition. 

 Ej delegerat. Beslut fattas av nämnden. 
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C. Förvaltning 

C.1 Besluta i ärende som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas 

6 kap 39 § KL SUN:s ordförande 

C.2 Beslut om och avgivande av yttrande över remisser inkomna 
till nämnden samt beslut om remissen ska behandlas av 
nämnden 

 SUN:s ordförande 

SUN:s vice ordförande 

C.3 Beslut i fråga om att avge yttrande till andra myndigheter och 
organisationer samt rätt att avge yttrande (gäller frågor av ringa 
betydelse och/eller av verkställighetskaraktär, t.ex. yttranden 
gällande bygglov, polistillstånd m.m.) 

 Samhällsbyggnadschef 

Enhetschef 

Handläggare 

C.4 Revidering av dokumenthanteringsplan för nämndens 
verksamhetsområde 

 Samhällsbyggnadschef 

 
C.5 

Neka begäran om tillgängliggörande av digital service 
för samhällsutvecklingsnämndens verksamheter 

12 § DOS-lagen Samhällsbyggnadschef 
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D. Allmänna ärenden 

D.1 Beslut om utbildning av nämndens ledamöter  SUN:s ordförande 

D.2 Beslut om utbildning av nämndens ordförande  SUN:s vice ordförande 

D.3 Beslut om deltagande och rätt till ersättning enligt ERS för 
förrättning 

 SUN:s ordförande 

D.4 Avskrivning av fordringar upp till ett prisbasbelopp  Budgetansvarig chef 

D.5 Kassering eller försäljning av lös egendom intill ett värde av två 
prisbasbelopp 

 Budgetansvarig chef 

D.6 Beslut att utse behörighets- mottagnings- och 
granskningsattestanter (enligt kommunens reglemente för kontroll 
av ekonomiska transaktioner, attestreglemente) 

 Samhällsbyggnadschef 

D.7 Erlägga samt utkräva skadestånd upp till ett prisbasbelopp  Budgetansvarig chef 

 
Kommentar: För firmatecknare se separat beslut från kommunstyrelsen. 
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E. Inköp och upphandling 
  

ÄRENDE 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

E.1 Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster samt 
byggentreprenader över tröskelvärdet eller om upphandlingen är 
av principiell betydelse eller annars av större vikt. 

 
a) Beslut i fråga om att genomföra upphandling. 

b) Beslut i fråga om att godkänna förfrågningsunderlag, 
tilldela ett kontrakt, att yttra sig vid överprövning, att 
avbryta pågående upphandling, samt att göra om 
upphandling samt att teckna avtal. 

LOU  
 
 

 
a) Inte delegerat, Beslut fattas av nämnden. 

b) Budgetansvarig chef 

E.2 Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster samt 
byggentreprenader under tröskelvärdet förutsatt att 
upphandlingen inte är av principiell betydelse eller annars av 
större vikt. 

 
a) Beslut i fråga om att genomföra upphandling. 

b) Beslut i fråga om att godkänna förfrågningsunderlag, 
tilldela ett kontrakt, att yttra sig vid överprövning, att 
avbryta pågående upphandling, samt att göra om 
upphandling samt teckna avtal. 

LOU  
 
 
 

a) Budgetansvarig chef 

b) Budgetansvarig chef 

E.3 Beslut i fråga om deltagande i samordnade upphandlingar av 
ramavtal inom samhällsutvecklingsnämndens 
verksamhetsområde. 

LOU Budgetansvarig chef 

E.4 Beslut att godkänna leverantörer till dynamiskt inköpssystem (DIS)  Upphandlingschef 
   Samhällsbyggnadschef 

E.5 Beslut i fråga om att förlänga ett befintligt ramavtal eller kontrakt om 
avtalet rör ett av SUN:s ansvarsområden. 

 Budgetansvarig chef 

 
Kommentarer: Avrop från ramavtal samt inköp under 50 tkr är att betrakta som verkställighet, i och med att budgetansvarig chef agerar inom sina 

budgetramar. 

Observera att för mindre upphandlingar gäller de riktlinjer för direktupphandling som antagits av kommunstyrelsen § XXX, 2022-02-28. Riktlinjerna 

anger beloppsgränser vid mindre inköp och hur offerter i så fall ska tas in, med mera. 
Observera också de antagna styrdokumenten Policy för upphandling och Riktlinjer för upphandling som ska följas vid alla upphandlingar. 
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F. Markupplåtelser 
 

  
ÄRENDE 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

F.1 Tillfällig upplåtelse av allmän plats i högst ett år 
 

Enhetschef gata och trafik 

Enhetschef park och natur 

F.2 Yttrande till polismyndigheten över ansökningar om att få ianspråkta 
offentlig plats 

 
Enhetschef gata och trafik 

Enhetschef park och natur 

F.3 Medge avgiftsbefrielse vid upplåtelse av allmän plats 
 

Enhetschef gata och trafik 

Enhetschef park och natur 

F.4 Tillstånd till jakt och viltvård på kommunens mark Jaktlagen Enhetschef park och natur 

F.5 Teckna avtal om servitut, lednings- och nyttjanderätter i allmän plats 
 

Enhetschef gata och trafik 

Enhetschef park och natur 

Exploateringschef 

F.6 Schakt och grävtillstånd 
 

Enhetschef gata och trafik 

Handläggare 

F.7 Godkännande av trafikanordningsplaner (TA-planer) 
 

Enhetschef gata och trafik 

Handläggare 

F.8 Besluta att utfärda och att underteckna trädfällningstillstånd 
 

Enhetschef park och natur 

Handläggare 
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G. Fordon, parkeringsvakter, drift gata 

  
ÄRENDE 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

G.1 Beslut om flyttning av fordon Lag (1982:129) och 
förordning (1982:198) om 
flyttning av fordon i vissa fall 

Enhetschef gata och trafik 

Driftansvarig gata och trafik 

G.2 Fordonsanmälan/skrotning av fordon Lag (1982:129) och 
förordning (1982:198) om 
flyttning av fordon i vissa fall 

Enhetschef gata och trafik 

Enhetschef park och natur 

G.3 Rätt att förordna parkeringsvakter Lag (1987:24) om kommunal 
parkeringsövervakning m.m. 

Enhetschef gata och trafik 

G.4 Bärighetsklassning 
 

Enhetschef gata och trafik 

G.5 Beslut enligt lagen om gaturenhållning och skyltning (ej §§11 och 12) Lag (1998:814) om 
gaturenhållning och skyltar 

Enhetschef gata och trafik 

Enhetschef park och natur 

G.6 Kommunens uppgifter enligt sjötrafikförordningen Sjötrafikförordningen 
(1986:300) 

Enhetschef gata och trafik 
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H. Bostadsanpassning 

  
ÄRENDE 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

H.1 Bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag m.m. högst 

700 000 kronor 

Lag (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag 

Samhällsbyggnadschef 

H.2 Bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag m.m. högst 

300 000 kronor 

Lag (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag 

Bostadsanpassningshandläggare 

H.3 Beslut om krav på återbetalning av bostadsanpassningsbidrag Lag (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag 

Bostadsanpassningshandläggare 
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I. Planverksamhet 

  
ÄRENDE 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

I.1 Rätten att teckna plankostnadsavtal (samt besluta om avgift i enlighet 
med kommunens föreskrift om avgifter för planverksamheten i Knivsta 
kommun, verkställighet). 

PBL 12 kap. 8-11 §§ och 

kommunens antagen 

föreskrift om avgifter för 

kommunens  planverksamhet 

Planchef 

I.2 Rätt att fatta beslut om huruvida genomförandet av en detaljplan kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

5 kap. 11 a § 2 st. PBL Planchef 

I.3 Beslut om samråd vid standard/förenklat förfarande 
 

Planchef 

I.4 Beslut om granskning av detaljplan vid standard/förenklat förfarande 
 

Planchef 

I.5 Avge yttrande eller ansökningar till lantmäteriet enligt 
fastighetsbildningslagen anläggningslagen och ledningsrättslagen 

Fastighetsbildningslagen 

Anläggningslagen 

Ledningsrättslagen 

Planchef 

Exploateringschef 

 

 
J. Avfall 

  
ÄRENDE 

Lagrum/annan 
bestämmelse 

 
Delegat/kommentar 

J.1 Beslut om undantag från avfallsföreskrifterna Avfallsföreskrifterna Handläggare 
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Handläggare 
Ekaterina Widén, Alexander 
Jonsson 

Tjänsteskrivelse 
2021-12-22 

Diarienummer 
SUN-2021/523 

   

 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Slutredovisning för gatuinvesteringar 2021 

 

Förslag till beslut 

1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner slutredovisningen av investeringsprojekten 
belysning, reinvestering av befintligt gatunät, TSHÅ (trafiksäkerhetshöjande åtgärder) och 
cykelinfrastruktur. 

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sen 2021 har nya investeringsriktlinjer införts. De nya riktlinjerna medför att 
investeringsprojekt överstigande 1 miljon kronor ska erhålla ett igångsättningstillstånd och 
även återkomma med en slutredovisning när projektet är genomfört. 
 
Bakgrund 
Knivsta kommun är en växande kommun med stora investeringsbehov vilket påverkar 

kommunens ekonomi på både kort och lång sikt. De nya investeringsriktlinjerna medför att 

processen för genomförande av investeringar har förändrats. Investeringar överstigande 1 

miljon kronor ska ha ett igångsättningstillstånd. Igångsättningstillståndet syftar till att göra en 

kontroll om förutsättningarna har förändrats jämfört med när projektet budgeterades och som 

medfört andra prioriteringar. Beslutet om igångsättningstillstånd tas av respektive nämnd och 

ska anmälas till kommunstyrelsen.  

Uppföljning av investeringsprojekt kommer löpande i kommunens ordinarie 
uppföljningsprocess rapporteras i en sammanställd investeringsprognos till respektive 
nämnd. När investeringsprojektet är genomfört ska en slutredovisning tas fram för 
investeringar överstigande 1 miljon kronor. Redovisningen ska belysa både resultatet och 
projektarbetet. Vid större investeringar inom fastigheter och infrastruktur ska 
återrapporteringen även lämnas till kommunstyrelsen för kännedom och på anmodan även 
redovisas. Här avses investeringar till ett värde överstigande 3 miljoner kronor. Övriga 
projekt redovisas till nämnd. I samband med årsbokslut ska samtliga under året pågående 
och avslutade projekt rapporteras i investeringsavsnittet 
 

Projektbeskrivning 

 Reinvestering befintligt gatunät 
Det omfattande arbetet med reinvesteringar längs Brunnbyvägen i Alsike slutfördes. 
Brunnbyvägen har fått ny beläggning på sträckan norr om Åsgatan. Gredelbyvägen 
har fått ny beläggning på sträckan mellan Gredelbyleden och Staffansvägen. 

 Belysning 
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Belysning har anlagts utefter gång- och cykelvägen längs Brunnbyvägen mellan 
Gredelbyleden och Sättragatan. Arbetet med att byta ut gammal belysning i Kölängen 
har fortgått under året. 

 TSHÅ (trafiksäkerhetshöjande åtgärder) 
Ett antal cirkulationsplatser på Brunnbyvägen har ersatts av förhöjda korsningar för 
att verka hastighetsdämpande. Busshållplatser längs Brunnbyvägen har flyttats ut i 
körfält för att separera ytan för påstigande från gång- och cykelbanan och möjliggjort 
att väderskydd för trafikanter har kunnat anläggas. 

 Cykelinfrastruktur 
Gång- och cykelbanor längs Brunnbyvägen har rätats ut för att främja 
framkomligheten för gång- och cykeltrafiken. Passager vid korsningar har förhöjts för 
att höja trafiksäkerheten och prioritera gång- och cykeltrafiken i dessa 
korsningspunkter. Gång- och cykelväg har anlagts mellan Gredelbyleden och 
kretsloppsparken. 

 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet att godkänna slutredovisningen har ingen ekonomisk konsekvens, dock medför 
investeringsprojekten som slutredovisningen handlar om ökade kostnader för 
samhällsutvecklingsnämnden och för gatuverksamheten. För investeringsprojekten 
reinvestering befintligt gatunät, Belysning, TSHÅ (trafiksäkerhetshöjande åtgärder) och 
Cykelinfrastruktur var nämnden 2021 beviljade en investeringsutgift på 14 500 tusen kronor 
och kapitaltjänstkostnaden förväntades öka med 950 tusen kronor 2022. Den sammanlagda 
investeringsutgiften för de fyra investeringsprojekten uppgick till 13 994 tusen kronor per 
sista december 2021. Kapitaltjänstkostnaderna för dessa projekt kommer bli 836 tusen 
kronor 2022, vilket är 114 tusen kronor lägre än kalkylerna i startbeskedet. Anledning till 
kapitaltjänstkostnaderna faktiskt blir lägre 2022 beror dels på den lägre investeringsutgiften 
men även att internräntan har sänkts 2022 från 1,5% till 1%. 
 

Investeringsprojekt Beviljad 
investerings-

medel (tkr) 

Utfall 
investeringsut

gift (tkr) 

Kapitaltjänst-
kostnad 2022 

(tkr) 

Reinvestering befintligt gatunät 5 000 4 950 296 

Belysning 4 000 3 653 218 

TSHÅ (trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder)  

3 500 3 494 209 

Cykelinfrastruktur 2 000 1 897 113 

Summa 14 500 13 994 836 

 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalysen är gjord enligt checklista. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-12-22 
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Beslutet ska skickas till 

Akten  
Handläggare 
Ekonomichef 
 

 
 

Daniel Lindqvist 

Kommundirektör 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Ärendet handlar om att samhällsutvecklingsnämnden godkänner återrapporteringen och 
slutredovisningen av reinvesteringarna Gatunät, Belysning, Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
samt cykelinfrastruktur. 

 

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 
Ekaterina Widén, Alexander 
Jonsson, Pelle Mikaelsson 

Tjänsteskrivelse 
2022-02-23 

Diarienummer 
SUN-2021/522 

   

 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Startbesked för gatuinvesteringar 2022 

 

Förslag till beslut 

1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner startbesked till investeringsprojektet 
Reinvestering av befintligt gatunät. 

2. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner startbesked till investeringsprojektet TSHÅ 
(trafiksäkerhetshöjande åtgärder). 

3. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner startbesked till investeringsprojektet Belysning. 

4. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner startbesked till investeringsprojektet 
Cykelinfrastruktur. 

5. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner startbesked till investeringsprojekten kopplat till 
exploateringar i områdena Sågen/centrum, västra Knivsta, östra Knivsta, Nor, Alsike, 
Ar/Brunnby. 

6. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inför 2021 antogs nya investeringsriktlinjer. De nya riktlinjerna medför att investeringsprojekt 
överstigande 1 miljon kronor utöver beviljade investeringsmedel i Mål och budget även ska 
erhålla ett positivt startbesked från nämnden innan genomförandet av projektet.  
 
Bakgrund 
De nya investeringsriktlinjerna medför att processen för genomförande av investeringar har 

förändrats. Investeringar överstigande 1 miljon kronor ska ha ett igångsättningstillstånd. 

Igångsättningstillståndet syftar till att göra en kontroll om förutsättningarna har förändrats 

jämfört med när projektet budgeterades och som medfört andra prioriteringar. Beslutet om 

igångsättningstillstånd tas av respektive nämnd och ska anmälas till kommunstyrelsen.  

Uppföljning av investeringsprojekt kommer löpande i kommunens ordinarie 
uppföljningsprocess rapporteras i en sammanställd investeringsprognos till respektive 
nämnd. När investeringsprojektet är genomfört ska en slutredovisning tas fram för 
investeringar överstigande 1 miljon kronor. Redovisningen ska belysa både resultatet och 
projektarbetet. Vid större investeringar inom fastigheter och infrastruktur ska 
återrapporteringen även lämnas till kommunstyrelsen för kännedom och på anmodan även 
redovisas. Här avses investeringar till ett värde överstigande 3 miljoner kronor. Övriga 
projekt redovisas till nämnd. I samband med årsbokslut ska samtliga under året pågående 
och avslutade projekt rapporteras i investeringsavsnittet. 
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Projektbeskrivning 

Följande projekt är planerade för 2022 inom ramen för investeringar upptagna i Mål & budget 
 

 Reinvestering befintligt gatunät 
Underhållsasfaltering kommer att ske på flera delar av de större gatorna i gatunätet. 
Vintern 2021/2022 har slitit hårt på vissa sträckor och fokus kommer under 2022 att 
behöva läggas på dessa. Några av de aktuella sträckorna är delar av Gredelbyleden, 
Brunnbyvägen på sträckan mellan Åsgatan och Gredelbyleden, samt Forsbyvägen på 
sträckan Eriksberg och S:t Stefans kyrka (bussvändslinga). 

 Belysning 
Fortsatt arbete i området runt vattentornet där gamla belysningspunkter byts ut. 

 TSHÅ (trafiksäkerhetshöjande åtgärder) 
Gång- och cykelvägen på Högåsvägen mellan Kolugnsvägen och Skogsbrynsvägen 
kommer att förlängas hela sträckan ut till Gredelbyleden för att koppla samman med 
befintligt gång- och cykelvägnät. Åtgärden sker genom att befintlig trottoar längs 
Högåsvägen kommer att breddas. 

 Cykelinfrastruktur 
Pendlarparkeringen i Vassunda kommer att utökas och en cykelparkering tillkommer i 
anslutning till busshållplatsen. Cykelparkering anläggs i anslutning till nya hållplatser i 
Lagga vägskäl. 

 

Projektbeskrivning exploateringsinvesteringar 

Följande projekt är planerade för 2022 inom ramen för exploateringsinvesteringar upptagna i 
Mål & budget. 
 

 Sågen/Centrum 

Färdigställande av Centralvägen och åtgärder kring kvarteret Virkesladan. 

Segerdal - utbyggnad av allmän plats, projektering och upphandling påbörjas under 

2022. 

 Västra Knivsta 

Centrala Ängby – fortsatt utbyggnad av allmän plats. 

 Östra Knivsta 

Margarethahemmet – fortsatt utbyggnad av allmän plats. 

 Nor 

Ev. utbyggnad av allmän plats kopplat till detaljplanen Furulund. 

 Alsike 

Alsike nord etapp 2b – utbyggnad allmän plats. 

Lilla Brännkärr – utbyggnad allmän plats. 

Iordningställande av gator kring f.d. Spillkråkans förskola 

 Ar/Brunnby 

Norra Ar – färdigställande av GC-vägar och anläggande av den kvarvarande 

lokalgatan i norra änden av detaljplanen 

Ett investeringsprojekt som klassas som exploateringsinvestering gäller utbyggnad av 
allmän platsmark på grund av exploateringen av ett visst område. 



 § 33 Startbesked för gatu- och exploateringsinvesteringar 2022 - SUN-2021/522-1 Startbesked för gatu- och exploateringsinvesteringar 2022 : Tjänsteutlåtande 2022-02-23, Startbesked för gatu- och exploateringsinvesteringar 2022

Sida 3 av 6 

 
 

 

  

 
Exploateringsinvesteringar finansieras genom exploateringsbidrag, som tas ut av 
exploatören eller genom intäkter från kommunens markförsäljningar. 
 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Gatuinvesteringar 
Investeringar påverkar kommande års driftkostnader bland annat genom 
kapitaltjänstkostnader i form av avskrivningskostnad och ränta. Utöver kapitaltjänstkostnader 
tillkommer även underhållskostnader, för en gatuinvestering kan det till exempel vara ökade 
snöröjnings- och sandupptagningskostnader. Vad gäller underhållskostnaderna går det att 
särskilja reinvestering från en nyinvestering. En reinvestering syftar till att förbättra skicket på 
en redan befintlig anläggning (tidigare investering) vilket kommunen redan har 
underhållskostnader för och på så sätt kommer reinvesteringar inte leda till ökade 
underhållskostnader. Vad det gäller reinvestering av belysningen kan finnas en positiv effekt 
av att byta ut gammal belysning mot ny belysning då det kan leda till längre 
energiförbrukning och en lägre kostnad. Sammanvägt är samhällsutvecklingsnämnden 
beviljade en investeringsutgift 2022 på 15 500 tusen kronor. Ett fulltutnyttjande av beviljad 
investeringsutgift beräknas genera en ökad kapitaltjänstkostnad på 926 tusen kronor. 
Kapitaltjänstkostnaderna och eventuellt ökade underhållskostnader för dessa fyra 
investeringsprojekt ryms inom befintlig budgetram så länge finansiering för 
kapitaltjänstkostnader från exploateringsinvesteringar finns kommande år. Ett negativt 
besked kan leda till en ökad underhållsskuld av befintligt infrastruktur som kan innebära en 
större framtida investeringsutgift och högre kapitaltjänstkostnad för nämnden. 
 
Exploateringsinvesteringar 
Investeringarna påverkar samhällsutvecklingsnämnden och gatuverksamhetens ekonomi 

genom kapitaltjänstkostnader och underhållskostnader. Avskrivningskostnader och 

internränta utgör kapitaltjänstkostnaderna. Underhållskostnaderna som tillkommer vid 

utbyggandet av nya gator och allmän platsmark kan vara vinterväghållning, sandupptagning, 

skötsel av grönytor m.m.  

Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter belastas med kapitaltjänstkostnader under 

nyttjande tiden. Nyttjande tiden för en gata kan vara upp till 75 år. I tabellen nedan 

presenteras utveckling av kapitaltjänstkostnader om alla beviljade medel nyttjas. Detta bör 

beaktas i Mål och Budget 2023. 

 

Exploatering – 
Samhällsutvecklings-
nämnd 

Investeringsutgift 
(tkr) 

Kapitaltjänstkostnader (tkr) 

År 1 År 10 År 20 År 30 

Sågen/Centrum 22 000 833 777 716 256 

Västra Knivsta 25 000 947 884 814 291 

Östra Knivsta 2 000 76 71 65 23 

Nor 2 500 95 88 81 29 

Alsike 31 000 1 174 1 096 1 009 361 

AR/Brunnby 10 000 379 353 325 116 

Summa Exploatering  92 500 3 502 3 269 3 010 1 077 
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-02-23 
Effekt av investering - Reinvestering befintligt gatunät 2022 
Effekt av investering – Belysning 2022 
Effekt av investering – TSHÅ (trafiksäkerhetshöjande åtgärder) 2022 
Effekt av investering – Cykelinfrastruktur 2022 
 
 

Beslutet ska skickas till 

Akten  
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
 

 
 
 
 

 

Daniel Lindqvist 

Kommundirektör 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Beslutet handlar att ge startbesked till fyra investeringsprojekt avseende gaturummet, samt 
exploateringsinvesteringar i Knivsta kommun. Projekten syftar bland annat till att skapa en 
säker trafikmiljö i kommunen samt för kommunens invånare och således påverkar beslutet 
även barn. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Att genomföra investeringarna görs normalt för att förbättra eller utöka den kommunala 
service vilket bedöms vara positivt för barn. Syftet med investeringar är till stor del att se 
till att kommunens invånare en så säker trafikmiljö som möjlig. 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Investeringar kan komma ställas mot varandra när ekonomin sätter gränser för vad som är 
möjligt att genomföra. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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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. 
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Investeringsprojekt Investeringstyp Ny- och reinvestering

Genomförande tid 1

Beräknad 

Investeringsutgift (tkr) 4 000

Intern ränta 1,00% Indexjustering 0,00%

Kapitaltjänstkostnader

(tkr) År 1 År 5 År 10 År 15

Avskrivning och intern ränta, 

baserad på nuvarande 

räntenivå 239 231 221 211

Driftkostnad 0 0 0 0

Totalt effekt  på driftbudget 239 231 221 211

Ackumelad 

kapitaltjänstkostnader  vid 

nyttandeperiodens slut (tkr) 4 400

Riskanalys 

(tkr) År 1 År 10 År 20 År 30

Kapitaltjänstkostnader om 

Investeringsutgiften 

förändras med 10,00% 263 243 221 0
Kapitaltjänstkostnadernas om 

Investeringsutgiften 

förändras med -10,00% 215 199 181 0

Kapitaltjänstkostnader om 

intern räntan förändras med 0,25% 249 226 201 0

Kapitaltjänstkostnader om 

intern räntan förändras med 0,50% 259 232 202 0

Belysning 2022
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Investeringsprojekt Investeringstyp Ny- och reinvestering

Genomförande tid 1

Beräknad 

Investeringsutgift (tkr) 3 000

Intern ränta 1,00% Indexjustering 0,00%

Kapitaltjänstkostnader

(tkr) År 1 År 5 År 10 År 20

Avskrivning och intern ränta, 

baserad på nuvarande 

räntenivå 179 173 166 151

Driftkostnad 0 0 0 0

Totalt effekt  på driftbudget 179 173 166 151

Ackumelad 

kapitaltjänstkostnader  vid 

nyttandeperiodens slut (tkr) 3 300

Riskanalys 

(tkr) År 1 År 10 År 20 År 30

Kapitaltjänstkostnader om 

Investeringsutgiften 

förändras med 10,00% 197 182 166 0
Kapitaltjänstkostnadernas om 

Investeringsutgiften 

förändras med -10,00% 161 149 136 0

Kapitaltjänstkostnader om 

intern räntan förändras med 0,25% 187 170 151 0

Kapitaltjänstkostnader om 

intern räntan förändras med 0,50% 194 174 151 0

Cykelinfrastruktur 2022
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Investeringsprojekt Reinvestering befintligt gatunät 2022 Investeringstyp Reinvestering

Genomförande tid 1

Beräknad 

Investeringsutgift (tkr) 5 000

Intern ränta 1,00% Indexjustering 0,00%

Kapitaltjänstkostnader

(tkr) År 1 År 5 År 10 År 20

Avskrivning och intern ränta, 

baserad på nuvarande 

räntenivå 299 289 276 251

Driftkostnad 0 0 0 0

Totalt effekt  på driftbudget 299 289 276 251

Ackumelad 

kapitaltjänstkostnader  vid 

nyttandeperiodens slut (tkr) 5 500

Riskanalys 

(tkr) År 1 År 5 År 10 År 20

Kapitaltjänstkostnader om 

Investeringsutgiften 

förändras med 10,00% 329 318 304 276
Kapitaltjänstkostnadernas om 

Investeringsutgiften 

förändras med -10,00% 269 260 249 226

Kapitaltjänstkostnader om 

intern räntan förändras med 0,25% 311 298 283 252

Kapitaltjänstkostnader om 

intern räntan förändras med 0,50% 323 308 289 252
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Investeringsprojekt Investeringstyp Ny- och reinvestering

Genomförande tid 1

Beräknad 

Investeringsutgift (tkr) 3 500

Intern ränta 1,00% Indexjustering 0,00%

Kapitaltjänstkostnader

(tkr) År 1 År 5 År 10 År 15

Avskrivning och intern ränta, 

baserad på nuvarande 

räntenivå 209 202 193 185

Driftkostnad 0 0 0 0

Totalt effekt  på driftbudget 209 202 193 185

Ackumelad 

kapitaltjänstkostnader  vid 

nyttandeperiodens slut (tkr) 3 850

Riskanalys 

(tkr) År 1 År 10 År 20 År 30

Kapitaltjänstkostnader om 

Investeringsutgiften 

förändras med 10,00% 230 213 193 0
Kapitaltjänstkostnadernas om 

Investeringsutgiften 

förändras med -10,00% 188 174 158 0

Kapitaltjänstkostnader om 

intern räntan förändras med 0,25% 218 198 176 0

Kapitaltjänstkostnader om 

intern räntan förändras med 0,50% 226 203 176 0

TSHÅ (trafiksäkerhetshöjande åtgärder) 2022
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Handläggare 
Ekaterina Widén, Alexander 
Jonsson 

Tjänsteskrivelse 
2021-12-22 

Diarienummer 
SUN-2021/524 

   

 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Slutredovisning investeringen Boängsvägen   

 

Förslag till beslut 

1. Samhällsutvecklingsnämnden godkänner slutredovisningen av investeringsprojektet 
Boängsvägen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Sen 2021 har nya investeringsriktlinjer införts. De nya riktlinjerna medför att 
investeringsprojekt överstigande 1 miljon kronor ska erhålla ett igångsättningstillstånd och 
även återkomma med en slutredovisning när projektet är genomfört. 
 
Bakgrund 
Knivsta kommun är en växande kommun med stora investeringsbehov vilket påverkar 

kommunens ekonomi på både kort och lång sikt. De nya investeringsriktlinjerna medför att 

processen för genomförande av investeringar har förändrats. Investeringar överstigande 1 

miljon kronor ska ha ett igångsättningstillstånd. Igångsättningstillståndet syftar till att göra en 

kontroll om förutsättningarna har förändrats jämfört med när projektet budgeterades och som 

medfört andra prioriteringar. Beslutet om igångsättningstillstånd tas av respektive nämnd och 

ska anmälas till kommunstyrelsen.  

Uppföljning av investeringsprojekt kommer löpande i kommunens ordinarie 
uppföljningsprocess rapporteras i en sammanställd investeringsprognos till respektive 
nämnd. När investeringsprojektet är genomfört ska en slutredovisning tas fram för 
investeringar överstigande 1 miljon kronor. Redovisningen ska belysa både resultatet och 
projektarbetet. Vid större investeringar inom fastigheter och infrastruktur ska 
återrapporteringen även lämnas till kommunstyrelsen för kännedom och på anmodan även 
redovisas. Här avses investeringar till ett värde överstigande 3 miljoner kronor. Övriga 
projekt redovisas till nämnd. I samband med årsbokslut ska samtliga under året pågående 
och avslutade projekt rapporteras i investeringsavsnittet. 
 

Projektbeskrivning 

Boängsvägen har fått ny beläggning samtidigt som nya diken med singelbäddar har anlagts. 
Utförd åtgärd kring diken säkerställer en god vattenavrinning då det tidigare har varit ett 
problem på Boängsvägen som resulterat i att tidigare beläggning har gått sönder. Ny 
belysning har anlagts utefter hela sträckan, alltså både utefter Boängsvägen samt gång- och 
cykelvägen. Standarden på gång- och cykelvägen har höjts inom projektet. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet i detta tjänsteutlåtande har ingen ekonomisk konsekvens men investeringsprojektet 
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som slutredovisningen handlar om medför ökade kostnader för samhällsutvecklingsnämnden 
och för gatuverksamheten. I Mål och budget 2021 fanns det 7 000 tusen kronor beviljade för 
investeringsprojektet Boängsvägen och ett fullt nyttjande av beviljade investeringsmedel 
förväntades genera ökade kapitaltjänstkostnader 2022 på 300 tusen kronor. 
Investeringsutgiften för projektet slutade på 2 438 tusen kronor vilket är 4 562 tusen kronor 
lägre än beviljade investeringsmedel för projektet. Att investeringsutgiften blev lägre medför 
även att den ekonomiska konsekvens kommande år i form av kapitaltjänstkostnader även blir 
lägre. Kapitaltjänstkostnaderna från detta investeringsprojekt medför en ökning 2022 med 
146 tusen kronor, vilket är 154 tusen kronor lägre än effekt av att investeringsmedlen hade 
blivit nyttjande tillfullo.  
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalysen är gjord enligt checklista. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-12-22 
 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Handläggare  
Ekonomichef 
 

 
 
 

 

 

Daniel Lindqvist 

Kommundirektör 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Ärendet handlar om att samhällsutvecklingsnämnden godkänner återrapporteringen och 
slutredovisningen av investeringsprojektet Boängsvägen som genomfördes under 2021.  

 

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 
Ekaterina Widén 

Tjänsteskrivelse 
2022-02-18 

Diarienummer 
SUN-2022/63 

   

 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Ekonomisk uppföljning per sista februari 2022 

 

Förslag till beslut 

1. Samhällsutvecklingsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen per sista 
februari 2022. 

2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsutvecklingsnämndens prognos per sista februari visar ekonomi i balans. 
Verksamhet Gator, vägar uppvisar prognostiserat överskott och verksamhet 
Trafikövervakning/Parkeringsavgifter uppvisat ett prognostiserat underskott. Nämndens 
övriga verksamheter följer budget och prognostiseras inte med någon avvikelse.  
 
Bakgrund 
I den av kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2022 fastställdes uppföljningsplanen  
för 2022. I uppföljningsplanen uppdras samhällsutvecklingsnämnden att motta ekonomisk  
uppföljning fyra gånger under 2022 med start per februari och med sista månad augusti.  
Uppföljningstillfällena innefattar även ett delårsbokslut per sista augusti. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
För en fördjupad ekonomisk analys, se bilagan till tjänsteskrivelse. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-02-18 
Ekonomisk uppföljning per februari 2022 
 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
Akten 
 
 
 
 
 

Daniel Lindqvist Dan-Erik Pettersson 

Kommundirektör Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Beslutet kring ekonomiska uppföljningen handlar om att samhällsutvecklingsnämnden mottar 
den ekonomiska uppföljningen, vilket inte har en direkt påverkan på barn. Effekten av en 
negativ prognos är att den ska leda till att nämnden beslutar om att ta fram en handlingsplan 
för ekonomi i balans som kan innehålla aktiviteter som berör barn. Handlingsplanen är inget 
som detta beslut berör. 

 

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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Inledning 

I av den Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2022 uppdras nämnderna att motta 

ekonomisk uppföljning tre till fyra gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras 

till nämnderna första gången per februari och sista gången i samband med delårsbokslutet. 

Utöver detta kan en behovsprövad prognos presenteras på nämndnivå enbart om nämnden 

uppvisar underskott i tidigare uppföljningar eller om något annat väsentligt har skett. Beslutet 

om att motta den ekonomiska uppföljningen ska anmälas till kommunstyrelsen. 
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Drift 

Samhällsutvecklingsnämndens prognos per sista februari uppvisar ingen avvikelse från budget. 

Verksamhet Gator och vägar prognostiserar ett överskott på 1 miljon kronor anledningen till 

verksamhetens överskott är troligt ökade exploateringsersättningar för utbyggnad av allmän 

platsmark i exploateringsområden. Nivån på exploateringsersättningen i prognosen beräknas på 

redan genomförda försäljningar. Nya försäljningar under året i områden där utbyggnaden av 

allmän platsmark redan har genomförts eller påbörjats kommer medföra ökade intäkter och en 

positiv effekt på verksamhetens prognos. 

Verksamhet Trafikövervakning och Parkeringsavgifter prognostiseras gå med ett underskott på 1 

miljon kronor. Verksamhetens intäkter prognostiseras att uppgå till 2,6 miljoner kronor för 2022. 

Intäkterna skulle behöva uppgå till ca 3,6 miljoner kronor för att nå en ekonomi i balans. 

Nämndens övriga verksamheter följer budget och prognostiseras per februari inte med någon 

avvikelse. 

Prognos helår och budgetavvikelse (tkr) 

Nämndens verksamheter 
Nettokost
nad 2021 

Budget 
2022 

Tillägg 
och 

avdrag 
2022 

Prognostiserad 
nettokostnad 

2022 

Prognostiserad 
budgetavvikelse 

2022 

 Nämndkostnader 1 395 1 602  1 602 0 

 Gator, vägar 11 554 26 629  25 629 1 000 

 
Trafikövervakning/Parkerings
avgifter 

-1 152 -3 158 450 -1 708 -1 000 

 Parker 6 955 6 793  6 793 0 

 Teknisk planering  2 434 2 858  2 858 0 

 Översiktsplanering 
(planprogram) 

846 1 074 350 1 424 0 

 Detaljplanering 833 646  646 0 

 Miljöutveckling 601 535  535 0 

 Bostadsanpassning 1 534 1 931  1 931 0 

 Avfallsverksamhet 2 098 0  0 0 

 Vindkraftverk 1 430 0  0 0 

Årets effektiviseringbeting 0 297 -297 0 0 

Ackumulerat 
effektiviseringsbeting 

0 -297 297 0 0 

Ospecificerat tillägg 0 800 -800 0 0 

Summa 
Samhällsutvecklingsnämn
d  

28 528 39 710 0 39 710 0 
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Investeringar 

Samhällsutvecklingsnämnden är beviljade 141 miljoner kronor i investeringsmedel för 

verksamhetsåret 2022, varav 92,2 miljoner kronor är förenat med exploatering. 

Investeringsutgiften prognostiseras att uppgå till 116 mnkr för 2022, vilket motsvarar en 

nyttjandegrad av beviljade investeringsmedel på 82%. Två stora investeringsprojekt som är 

beviljade 2022 är Cykelramper och ombyggnad av Centralvägen. Cykelramperna kommer inte 

att genomföras under 2022 då kommunen och Trafikverket beslutat att inte bygga en gångbro 

och stänga plankorsningen över järnvägen söder om Knivsta station. Förbättring och ombyggnad 

av Centralvägen söder om kommunhuset kan delvis komma att skjutas på framtiden på grund av 

vissa osäkerheter men sträckan från kommunhuset till Apoteksvägen planeras att ordnas i år. 

  

Prognos helår och avvikelse investeringar (tkr) 

Investeringsprojekt 
KF- 

investerings
ram 2022 

Tillägg 
investerings

ram 2022 

Utgift 
investering 

2022 

Prognos 
utgift 

investering 
2022 

Prognos 
avvikelse 

investering 
2022 

Gata      

Reinvestering bef. gatunät 5 000   5 000 0 

Belysning 4 000   4 000 0 

TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder) 

3 500   3 500 0 

Cykelinfrastruktur 3 000   3 000 0 

Ombyggnad Centralvägen 
mellan Apoteksvägen och 
Särstv. 

10 000   5000 5 000 

Cykelramper, ny järnvägsbro 20 000   0 20 000 

Park      

Renovering bef anläggningar 800   800 0 

Lokalt åtgärdsprogram 
Knivstaån 

1 000   1 000 0 

Parken ospecificerad maskin 
och utrustningsinvest. 

200   200 0 

Avfall      

Återvinningscentral löpande 
ospecificerat 

200   200 0 

Utöka området ÅVC (asfaltering 
och flytta stängsel) 

800   800 0 

Summa - driftinvesterngar 48 500   48 500 0 

Samhällsutvecklingsnämnd -
 exploateringsinvesteringar 

     

Sågen/Centrum 22 000   22 000 0 

Västra Knivsta 25 000   25 000 0 
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Östra Knivsta 2 000   2 000 0 

Nor 2 500   2 500 0 

Alsike 31 000   31 000 0 

AR/Brunnby 10 000   10 000 0 

Summa -
 exploateringsinvesteringar 

92 500   92 500 0 

Totalsumma 
Samhällsutvecklingsnämnden 

141 000   116 000 25 000 
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Handläggare 
Karin Reuterdahl 

Tjänsteskrivelse 
2022-03-03 

Diarienummer 
SUN-2022/80 

   

 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Intern kontrollplan samhällsutvecklingsnämnden 2022 

 

Förslag till beslut 

1. Samhällsutvecklingsnämnden antar intern kontrollplan för nämndens verksamheter för 
2022. 

2. Den interna kontrollplanen anmäls till Kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fem kommunövergripande interna kontroller genomförs för alla nämnder/styrelser med 
separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, upphandling/inköp, bisysslor, 
ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut. 

 

Ett nämndspecifikt kontrollområde som föreslås för 2022 är Samhällsbyggnadsprocessen där 
två risker har identifierats. 

 

Bakgrund 

Enlig kommunallagen och kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. 
 

Intern kontrollplanen är baserad på en riskanalys utförd av Samhällsutvecklingsnämndens 
presidium i samarbete med förvaltningen. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Förslaget till beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-03 

Förslag till Intern kontrollplan för Samhällsutvecklingsnämnden 2022. 
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Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

 

Jenny Rydåker 

Samhällsbyggnadchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej  X 

 

Förklara oavsett svar. 

Samhällsutvecklingsnämnden intern kontrollplan 2022 syftar till att säkerställa 
ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, att 
lagar, relger och beslut efterlevs och att allvarliga brister upptäcks. Beslutet att godkänna 
Samhällsutvecklingsnämnden interna kontrollplan bedöms inte påverka barn på ett direkt sätt 
utan handlar om att vidmakthålla ett fungerande internkontrollsystem och i förlängningen 
bidra till en hög kvalitet i verksamheterna. 

 

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  X 

 

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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Intern kontrollplan 2022 för 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 

 

 
 

Antagen av xxx  
xx månad 2022  
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Intern kontroll i Knivsta kommun 
En tydlig och tillräcklig intern kontroll i Knivsta kommun syftar till att säkerställa: 
ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, 
efterlevnad av lagar och regler samt att allvarliga brister upptäcks och hanteras. 

Varje nämnd och styrelse ska årligen anta en intern kontrollplan som beskriver vad som ska 
kontrolleras under året. Varje intern kontrollplan ska följas upp och analyseras och intern 
kontrollen är en del av nämndens utvecklingsarbete och ingår i ledningssystemet. Detta innebär 
att varje nämnd ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister och 
utvecklingsområden för att ständigt förbättra och utveckla den interna verksamheten i 
kommunen. 
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Intern kontrollplan

Riskmatris

K
o
n
se
kv
en
s

4

3

2

1

1 2 3 4

Sannolikhet

Kritisk Totalt: 7

Kritisk
Medium

Låg

Konsekvens Sannolikhet

4 Allvarlig - är så stor konsekvens att
det helt enkelt inte får hända

Sannolik - Det är mycket troligt att fel
kan uppstå

3 Kännbar - Uppfattas som besvärande
av berörda personer (internt och
externt)

Möjlig - Det finns en möjlig risk för att
fel kan uppstå

2 Lindrig - Uppfattas som liten av
berörda

Mindre sannolik - Risken är mycket
liten för att fel kan uppstå

1 Försumbar - Uppfattas som obetydlig
av berörda

Osannolik - Risken är praktiskt taget
obefintlig att fel kan uppstå

Kontrollområde Risk Riskvärde

Ekonomisk förvaltning 1 Att en god ekonomisk förvaltning inte efterlevs. 12

7541

6 32

7
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Kontrollområde Risk Riskvärde

Upphandling och inköp 2 Att kommunens inköp och upphandlingar inte
genomförs enligt ingångna avtal och kommunens
styrdokument.

12

Bisysslor 3 Att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i
Knivsta kommun.

12

Anmälan av
delegationsbeslut

4 Att beslut inte fattas inom ramen för gällande
delegationsordning.

12

Arbetsmiljö 5 Att brister i arbetsmiljö påverkar medarbetare och
kvaliteten i kommunens verksamheter.

12

Samhällsbyggnadsprocesse
n

6 Risk att den politiska intentionen går förlorad i den
komplexa samhällsbyggnadsprocessen, så att slutresultatet
inte motsvarar politikens förväntningar.

9

7 Risk att beslutade detaljplaner och
gestaltningsprogram inte genomförs enligt intentionen.

12

Övergripande uppföljningar

Ekonomisk förvaltning

Risk: Att en god ekonomisk förvaltning inte efterlevs.

Kontrollmoment Beskrivning

Att regler och riktlinjer för ekonomisk
förvaltning efterlevs.

Kontrollmetod (hur?)
Via stickprov

Redovisning til l nämnd
Hösttermin

Kontrollansvarig/Funktion
Förvaltningsekonom och redovisningsekonom

Upphandling och inköp

Risk: Att kommunens inköp och upphandlingar inte genomförs enligt ingångna avtal och
kommunens styrdokument.

Kontrollmoment Beskrivning

Kontroll av avtalstrohet och efterlevnad av
kommunens riktlinjer.

Kontrollmetod (hur?)
Stickprov av inkomna fakturor i ekonomisystemet och sedan analys
av genomförda stickprov.

A)Kontroll av avtalstrohet genom andel inköp som görs där det finns
ett avtalsförhållande vid inköpstillfället.

B) Kontroll av att köp utan avtal genomförs i enlighet med gällande
lagstiftning och kommunens styrdokument.
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Kontrollmoment Beskrivning

Redovisning til l nämnd
Hösttermin

Kontrollansvarig/Funktion
Upphandlingschef

Bisysslor

Risk: Att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i Knivsta kommun.

Kontrollmoment Beskrivning

Kontroll över anställdas bisysslor samt
efterlevnad av regelverk och rutiner
kopplade till bisysslor.

Kontrollmetod (hur?)
Dokumentstudier, statistik och enkät till chefer.

Redovisning til l nämnd
Hösttermin

Kontrollansvarig/Funktion
Verksamhetscontroller tillsammans med HR-kontoret.

Anmälan av delegationsbeslut

Risk: Att beslut inte fattas inom ramen för gällande delegationsordning.

Kontrollmoment Beskrivning

Uppföljning av nämndens
delegationsordning och kontroll av inkomna
delegationslistor under utvald period.

Kontrollmetod (hur?)
Stickprov och uppföljning

Redovisning til l nämnd
Hösttermin

Kontrollansvarig/Funktion
Kommunkansliet

Arbetsmiljö

Risk: Att brister i arbetsmiljö påverkar medarbetare och kvaliteten i kommunens
verksamheter.

Kontrollmoment Beskrivning

Att kommunens arbetsmiljöpolicy,
checklistor och rutiner inom systematiskt
arbetsmiljöarbete används/efterlevs med
fokus på konsekvenser av Covid-19.

Kontrollmetod (hur?)
Genomgång av statistiken kring arbetsmiljö, sjukfrånvaro och
personalomsättning samt huruvida analyser är genomförda på
enhetsnivå.
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Kontrollmoment Beskrivning

Redovisning til l nämnd
Hösttermin

Kontrollansvarig/Funktion
Verksamhetscontroller tillsammans med HR-kontoret.

Övriga

Samhällsbyggnadsprocessen

Risk: Risk att den politiska intentionen går förlorad i den komplexa
samhällsbyggnadsprocessen, så att slutresultatet inte motsvarar politikens
förväntningar.

Kontrollmoment Beskrivning

Utvärdering av pågående projekt för att
utvärdera om projektet ligger i linje med
målbilden för projektet.

Kontrollmetod (hur?)
Dokumentstudier och intervjuer.

Redovisning til l nämnd
Under året

Kontrollansvarig/Funktion
Verksamhetscontroller

Risk: Risk att beslutade detaljplaner och gestaltningsprogram inte genomförs enligt
intentionen.

Kontrollmoment Beskrivning

Uppföljning av att detaljplaner beaktar
värden i gestaltningsprogram och andra
styrande dokument under slutskedet av
planprocessen.

Kontrollmetod (hur?)
Dokumentstudier och intervjuer samt stickprov av detaljplaner, både
beslutade och ej slutförda.

Redovisning til l nämnd
Under året

Kontrollansvarig/Funktion
Verksamhetscontroller
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Samhällsutvecklingsnämnden 

Samråd om fördjupad översiktsplan för västra Vallentuna tätort 

 

Förslag till beslut 

1. Samhällsutvecklingsnämnden avstår från att yttra sig. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Knivsta kommun har inget att erinra, samhällsutvecklingsnämnden avstår från att yttra sig. 
 
Bakgrund 
Vallentuna kommun har tagit fram förslag till en fördjupad översiktsplan (FÖP) för västra 
Vallentuna tätort. Planen ska vara vägledande i kommande utveckling av tätorten. Bland 
annat föreslås förtätning av vissa bostadsområden samt utvecklad infrastruktur, med bland 
annat expressbussar mot Upplands Väsby.  
 
Knivsta kommun har tagit del av Vallentuna kommuns samrådsförslag till fördjupad 
översiktsplan för västra Vallentuna tätort. Knivsta kommun har inget att erinra, 
samhällsutvecklingsnämnden avstår från att yttra sig.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys gjord enligt checklista 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-17 
Delegationsbeslut, 2022-02-17 
Yttrande, 2022-02-17 
Missivbrev – inbjudan till samråd om fördjupad översiktsplan för västra Vallentuna tätort, 
2022-02-11 
Inbjudan samråd FÖP västra Vallentuna tätort, 2022-02-11 
 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Vallentuna kommun 
 
 
 
 
Maria Cassel 
Tf Planchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Knivstas kommuns remissvar på den fördjupade översiktsplanen för västra Vallentuna tätort, 
medför ingen påverkan för 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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Yttrande på remiss samråd om fördjupad översiktsplan 

för västra Vallentuna tätort 

Vallentuna kommun har tagit fram förslag till en fördjupad översiktsplan (FÖP) för 

västra Vallentuna tätort. Planen ska vara vägledande i kommande utveckling av 

tätorten. Bland annat föreslås förtätning av vissa bostadsområden samt utvecklad 

infrastruktur, med bland annat expressbussar mot Upplands Väsby.  

Knivsta kommun har tagit del av Vallentuna kommuns samrådsförslag till 

fördjupad översiktsplan för västra Vallentuna tätort. Knivsta kommun har inget att 

erinra, samhällsutvecklingsnämnden avstår från att yttra sig. 

 

Gösta Bergman 

Översiktsplanerare 

Knivsta kommun  
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Samhällsutvecklingsnämnden  Delegationsbeslut Diarienummer 
 2022-02-17 SUN-2022/66 
 
 

Delegationsbeslut  
Samråd om fördjupad översiktsplan för västra Vallentuna tätort 
SUN-2022/66 
 
Beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden avstår från att yttra sig. 

 
Delegationsgrund 
 
C.3 Beslut i fråga om att avge yttrande till andra myndigheter och organisationer samt rätt att 
avge yttrande (gäller frågor av ringa betydelse och/eller av verkställighetskaraktär, t.ex. 
yttranden gällande bygglov, polistillstånd m.m.)  
 
 
Sammanfattning 
 
Vallentuna kommun har tagit fram förslag till en fördjupad översiktsplan (FÖP) för västra 
Vallentuna tätort. Planen ska vara vägledande i kommande utveckling av tätorten. Bland 
annat föreslås förtätning av vissa bostadsområden samt utvecklad infrastruktur, med bland 
annat expressbussar mot Upplands Väsby.  
 
Knivsta kommun har tagit del av Vallentuna kommuns samrådsförslag till fördjupad 
översiktsplan för västra Vallentuna tätort. Knivsta kommun har inget att erinra, 
samhällsutvecklingsnämnden avstår från att yttra sig.  
 
Gösta Bergman, delegat 
Översiktsplanerare 
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KOMMUNPLANERARE  
FREDRIK.SKEPPSTROM@VALLENTUNA.SE  
08-587 849 03 

 

 
 

  

 
 

 

 
 
 

 

 

Inbjudan att delta i samråd om FÖP 
västra Vallentuna tätort 
Arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för västra Vallentuna tätort pågår. 
Den fördjupade översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga 
utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- 
och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas 
och bevaras. 
 
Under perioden från den 16 februari 2022 till den 15 april 2022 pågår samrådet för 
den fördjupade översiktsplanen för västra Vallentuna tätort. Samrådsversionen av 
den fördjupade översiktsplanen är ett första förslag på hur den fördjupade 
översiktsplanen ska se ut. Fram till 15 april är det möjligt att lämna synpunkter på 
förslaget som med tillhörande hållbarhetsbedömning inkluderat en 
miljökonsekvensbeskrivning finns att läsa på: 
www.vallentuna.se/vastra_vallentuna_tatort 
 
Samrådsförslaget finns även att läsa i Vallentuna Kulturhus. 
 
Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen via:  
 
Formulär på webbsidan 
www.vallentuna.se/vastra_vallentuna_tatort 
 
E-post 
sbf@vallentuna.se 
 
Post: 
Vallentuna kommun  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Tuna torg 1  
186 86 Vallentuna 
 
Ange ”FÖP västra Vallentuna tätort” i  
ärenderaden eller på kuvertet.  
 
Skriftliga synpunkter på översiktsplanen utgör allmän handling. Synpunkterna 
kommer att sammanställas och behandlas i en samrådsredogörelse. Namn och adress 
kommer att registreras i ärendet, behandling sker enligt dataskyddsförordningen. 
 
Kommunstyrelsen 
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Sändlista  
Utöver att inbjudan att delta i samråd om fördjupad översiktsplan för västra 
Vallentuna tätort publiceras på kommunens webbplats i ortstidningar, annonseras på 
Vallentuna Kulturhus får följande denna inbjudan att delta i samrådet:  
 
 
 
 

 Bygg- och 
miljötillsynsnämnden 

 Fritidsnämnden 
 Kulturnämnden 
 Barn- och ungdomsnämnden 
 Utbildningsnämnden 
 Socialnämnden 
 Länsstyrelsen i Stockholm 
 Lantmäteriet 
 Roslagsvatten AB 
 Skanova Nätplanering 

Stockholm 
 Polismyndigheten i 

Stockholms län 
 Trafikverket 
 Eon värme Sverige AB 
 Ellevio  
 Storstockholms brandförsvar 
 Region Stockholm 
 Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap 
 Försvarsmakten 
 Kommuner i Stockholm 

nordost 
 Kommuner i Arlandaregionen 
 Stockholms läns museum 
 Norrvatten 
 Käppalaförbundet 
 SÖRAB 
 Transdev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Swedavia AB Stockholm-
Arlanda Airport 

 Vattenfall Eldistribution 
 Svenska kraftnät 
 IP Only 
 Naturvårdsverket 
 Skogsstyrelsen 
 Hyresgästföreningen nordost 
 Företagarna i Vallentuna 
 Vallentuna församling 
 Stockholms Handelskammare 

Vallentuna 
 Svensk Handel 
 Lantbrukarnas riksförbund 

Vallentuna – Täby 
 Friluftsfrämjandet Södra 

Roslagen 
 Vallentuna 

naturskyddsförening 
 Vallentuna hembygdsförening 
 Angarnsgruppen 
 PRO Vallentuna 
 SPF pensionärsföreningen 

Vallentuna 
 Intressenter att köpa mark i 

Vallentuna (enligt 
kommunens intressentlista) 
 
 
 



 § 37 Samråd om fördjupad översiktsplan för västra Vallentuna tätort - SUN-2022/66-3 Samråd om fördjupad översiktsplan för västra Vallentuna tätort : Missivbrev - Inbjudan till samråd om fördjupad översiktsplan för västra Vallentu 3264100_1_1

Från: Fredrik Skeppström <fredrik.skeppstrom@vallentuna.se> 
Skickat: Friday, February 11, 2022 2:41 PM 
Till: stockholm@lansstyrelsen.se; registrator@lm.se; vallentuna-

va@roslagsvatten.se; remisser-stockholm@teliacompany.com; 
registrator.stockholm@polisen.se; trafikverket@trafikverket.se; 
varmestockholm@eon.se; RES.Stockholmfysiskplanering@ellevio.se; 
registrator@ssbf.brand.se; registrator.rlk@regionstockholm.se; 
registrator@msb.se; exp-hkv@mil.se; kontaktcenter@norrtalje.se; 
sigtuna.kommun@sigtuna.se; tabykommun@taby.se; 
vasbydirekt@upplandsvasby.se; kommun@osteraker.se; 
kommunen@danderyd.se; kansliet@vaxholm.se; Knivsta Kommun; 
info@norrvatten.se; museet@stockholmslansmuseum.se; 
kappala@kappala.se; info@sorab.se; remisser@swedavia.se; 
registratur.eldistribution@vattenfall.com; registrator@svk.se; 
samforlaggningar.syd@ip-only.se; registrator@naturvardsverket.se; 
skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se; 
bjorn.arvidsson@hyresgastforeningen.se; 
emilia.lindgren@hyresgastforeningen.se; 
tamim.alameddine@hyresgastforeningen.se; 
lasse.vallentuna@gmail.com; vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se; 
info@chamber.se; info@svenskhandel.se; christina@orkestalundby.se; 
sodra-roslagen@friluftsframjandet.se; 
vallentuna@naturskyddsforeningen.se; Sigge.rahmqvist@gmail.com; 
kontakt@angarngruppen.se; vallentunapro@telia.com; 
spfvallentuna@stockholmsdistriktet.se 

Ämne: Missivbrev - Inbjudan till samråd om fördjupad översiktsplan för västra 
Vallentuna tätort 

Bifogade filer: Inbjudan samråd FÖP västra Vallentuna tätort.pdf 
 
Hej här kommer en inbjudan till samråd om fördjupad översiktsplan för västra Vallentuna tätort 
 
Samrådet hålls mellan den 16 februari 2022 till den 15 april 2022 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Fredrik Skeppström 
Kommunplanerare  
08-587 849 03 (direkt) 
fredrik.skeppstrom@vallentuna.se 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Besök: Tuna torg 1 

Post: 186 86 Vallentuna 
08-587 850 00 (växel) 
kommun@vallentuna.se 

Vallentuna kommun 
Vallentuna.se – Facebook – Instagram – LinkedIn 
 
När du skickar e-post till Vallentuna kommun delar du med dig av personuppgifter. Läs mer om hur vi 
hanterar personuppgifter här: www.vallentuna.se/personuppgifter 
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KOMMU NPLANERARE

FR ED R I K .SK EP P ST R O M @V A L L EN T U N A . SE
0 8 - 5 8 7 8 4 9 0 3

I n b j u dan a t t d e l t a i sam r åd om FÖP
v äst r a Val l en t u n a t ät o r t
Arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för västra Vallentuna tätort pågår.
Den fördjupade översiktsplanen ska ange inr iktningen för den långsiktiga
utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark-
och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas
och bevaras.

Under perioden från den 16 februari 2022 till den 15 april 2022 pågår samrådet för
den fördjupade översiktsplanen för västra Vallentuna tätort. Samrådsversionen av
den fördjupade översiktsplanen är ett första förslag på hur den fördjupade
översiktsplanen ska se ut. Fram till 15 april är det möjligt att lämna synpunkter på
förslaget som med tillhörande hållbarhetsbedömning inkluderat en
miljökonsekvensbeskrivning finns att läsa på:
w w w .va lle n t u n a .s e / va s t r a _ va llen t u n a _ ta to r t

Samrådsförslaget finns även att läsa i Vallentuna Kulturhus.

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen via:

Formulär på webbsidan
w w w .va lle n t u n a .s e / va s t r a _ va llen t u n a _ ta to r t

E-post
s b f@va lle n t u n a .s e

Post:
Va lle n tu n a ko m m u n
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tuna torg 1
186 86 Vallentuna

Ange ”FÖP västra Vallentuna tätort” i
ärenderaden eller på kuvertet.

Skriftliga synpunkter på översiktsplanen utgör allmän handling. Synpunkterna
kommer att sammanställas och behandlas i en samrådsredogörelse. Namn och adress
kommer att registreras i ärendet, behandling sker enligt dataskyddsförordningen.

Kommunstyrelsen
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TFN:

Sän d l ist a
Utöver att inbjudan att delta i samråd om fördjupad översiktsplan för västra
Vallentuna tätort publiceras på kommunens webbplats i ortstidningar, annonseras på
Vallentuna Kulturhus får följande denna inbjudan att delta i samrådet:

Bygg- och
miljötillsynsnämnden
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Länsstyrelsen i Stockholm
Lantmäteriet
Roslagsvatten AB
Skanova Nätplanering
Stockholm
Polismyndigheten i
Stockholms län
Trafikverket
Eon värme Sverige AB
Ellevio
Storstockholms brandförsvar
Region Stockholm
Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
Försvarsmakten
Kommuner i Stockholm
nordost
Kommuner i Arlandaregionen
Stockholms läns museum
Norrvatten
Käppalaförbundet
SÖRAB
Transdev

Swedavia AB Stockholm-
Arlanda Airport
Vattenfall Eldistribution
Svenska kraftnät
IP Only
Naturvårdsverket
Skogsstyrelsen
Hyresgästföreningen nordost
Företagarna i Vallentuna
Vallentuna församling
Stockholms Handelskammare
Vallentuna
Svensk Handel
Lantbrukarnas riksförbund
Vallentuna – Täby
Friluftsfrämjandet Södra
Roslagen
Vallentuna
naturskyddsförening
Vallentuna hembygdsförening
Angarnsgruppen
PRO Vallentuna
SPF pensionärsföreningen
Vallentuna
Intressenter att köpa mark i
Vallentuna (enligt
kommunens in tressentlista)
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