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ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för protokoll Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta  

Sista datum för 
överklagan 
 

2021-10-27 

Datum när anslaget sätts upp 2021-10-06 Datum när anslaget 
tas ner 

2021-10-28 

 

 
 
  

Sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden 
 
Tid: Måndag den 4 oktober 2021, kl. 14:30  
Plats: Jacob Risberg (MP), Harriet Swanberg (S) samt mötessekreteraren  

deltog från sal Kvallsta. Övriga förtroendevalda och tjänstepersoner 
deltog på distans. 

Beslutande: Jacob Risberg (MP), ordförande 
Harriet Swanberg (S), 1:a vice ordförande 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), 2:e vice ordförande 
Leif Eriksson (C) 
Oscar Hahne (KD) 
Thor Övrelid (M) 
Johan Helenius (SD) 
Gunnar Gidlund (KD) 
Martin Sjödin (S) 

Ersättare: Torkel Ekman (L) 
Peter Brymér (KNU) 
Ellie Uggla (M) 
Karolin Björklund (S) 
Anna Svensson (V) 
 

Övriga deltagare: 
 
Mötessekreterare: 

Maria Cassel, t.f. planchef 
Robert Fåhraeus, samhällsbyggnadskoordinator 
Eva Paulsrud 

  
Justering, se sista 
sidan för digital 
underskrift 

Protokollet justeras med digital signatur den 5 oktober 2021 av: 
Jacob Risberg (MP), ordförande 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), justerar 
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2021-10-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

Beslutsärende 
 
§ 88   Dnr: SUN-2021/328 
 

Knivsta kommuns svar i myndighetsdialog med Svenska Kraftnät 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden lämnar ”Knivsta kommuns svar i myndighetsdialog 

med Svenska kraftnät” daterad 2021-09-06 till Svenska kraftnät 
2. Beslutet fastställs med omedelbar justering för att nå mottagaren innan tidsfristen  
2021-10-06. 

Sammanfattning av ärendet 
Svenska kraftnät planerar att förstärka den elektriska ledningskapaciteten genom Knivsta 
kommun i det regionala projektet Uppsalapaketet som är del av det större Nordsydpaketet 
som är Svenska Kraftnäts största investeringsprojekt någonsin. Uppsalapaketet omfattar för 
Knivstas räkning en ny dubbel 400 kV-ledning. Myndighetsdialogen syftar till att i ett 
inledande skede föra dialog med berörda kommuner hur vi ser på de föreslagna 
ledningskorridorerna. Knivsta kommun vill understryka vikten av fortsatt dialog kring valet av 
korridor och efterföljande lokalisering av ledningsgata. Vi efterlyser även en vidare dialog 
med regionala nätinnehavare kring följderna av den planerade åtgärden. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-10-04 
Underlag till myndighetsdialog för Uppsalapaketet 
Översiktskarta Uppsalapaketet 
 

Beslutet ska skickas till 
Svenska Kraftnät 
 
 


	Sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden
	Beslutsärende
	Knivsta kommuns svar i myndighetsdialog med Svenska Kraftnät
	Samhällsutvecklingsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Underlag för beslut
	Beslutet ska skickas till


