
 

 
 

 

   Kallelse 
   2020-02-24 
 

Sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden  
 
Tid: Måndag 2 mars 2020, kl. 13.00  
 
Plats: Sal Kvallsta, plan 3, Knivsta kommunhus, Centralvägen 18, Knivsta 
 
Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta meddelande till 
knivsta@knivsta.se och anmäla förhinder. 
 
 
Slutet sammanträde:  
 
Ärende 4 d)-f) och ärende 5 omfattar myndighetsutövning och nämndens sammanträde 
kommer att vara slutet under ärendenas behandling. Under denna tid bör endast de 
förtroendevalda närvara samt tjänstemän som tillhandahåller upplysningar i det aktuella 
ärendet eller annars utför en arbetsuppgift som är nödvändig för sammanträdet närvara.  
 
 
DAGORDNING 
 
 
1. Upprop 
 
 
2. Godkännande av dagordning 
 
 
3. Justering av nämndprotokoll  
 
Förslag: Ordföranden och justerare justerar protokollet senast onsdag 11 mars 2020 
 
 
4. Informationsärenden 

a) Information om stadsutvecklingsprinciper med arkitekturpolicy (Per Lagheim) 
b) Information om VA-plan (Emma Lundbergh 
c) Information om nämndens ekonomi 2020 (Edvin Johansson) 
d) Information detaljplan kv. Segerdal inför granskning (Elin Hedström)  
e) Information om granskning Lilla Brännkärrskogen (Andree Dage)  
f) Information om detaljplan Alsike Nord etapp 2b (Sara Andersson)  
 
 

5. Beslut om samråd för detaljplan Lötängen 
SUN-2019/127 
 
Tjänsteskrivelse 2020-02-17 
Planbeskrivning 2020-02-10 
Plankarta  
Gestaltningsprogram 



 
 

 
 
 
Handläggare: Sara Andersson 

 
6. Remiss; Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan samt 

förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan 
SUN-2019/608 
 
Tjänsteskrivelse 2020-02-07 
 
Handläggare: Andree Dage 

 
7. Ansökan om markåtkomstbidrag för naturreservat Kölängsskogen 

SUN-2020/75 
 

Tjänsteskrivelse 2020-02-11  
 
Handläggare Carin von Köhler 

 
8. Ansökan om förhandsbesked för naturreservat Ängbyskogen 

SUN-2020/74 
 

Tjänsteskrivelse 2020-02-11 
 
Handläggare Carin von Köhler  

 
9. Svar på samråd Regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 2020-2030 

SUN-2019/576  
 
Tjänsteskrivelse 2020-02-10 
Länk till remiss: 

https://www.regionuppsala.se/sv/Kollektivtrafik1/Dokument-och-handlingar/Trafikforsorjningsprogram/Forslag-

till-nytt-Regionalt-Trafikforsorjningsprogram/ 

 
Handläggare: Alexander Jonsson 

 
10. Ansökan om investeringsmedel för 4-fackskärl 

SUN-2020/56 
 
Tjänsteskrivelse 2020-02-07 
 
Handläggare: Tomas Colm 

 
 
11. Samråd avfallsföreskrift 

SUN-2020/58 
 
Tjänsteskrivelse 2020-02-07 
Förslag till nya avfallsföreskrifter 
Nuvarande avfallsföreskrifter antagna 2015-10-20 
 
Handläggare:Tomas Colm  

https://www.regionuppsala.se/sv/Kollektivtrafik1/Dokument-och-handlingar/Trafikforsorjningsprogram/Forslag-till-nytt-Regionalt-Trafikforsorjningsprogram/
https://www.regionuppsala.se/sv/Kollektivtrafik1/Dokument-och-handlingar/Trafikforsorjningsprogram/Forslag-till-nytt-Regionalt-Trafikforsorjningsprogram/


 
 

 
 
12. Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2019 

SUN-2020/7 
 

Tjänsteskrivelse 2020-02-10 
Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2019 
 
Handläggare: Edvin Johansson 
 
 
13. Ekonomisk uppföljning per februari 2020 

SUN-2020/4 
 
Tjänsteskrivelse 2020-02-21 
Nettokostnadsuppställning 
 
Handläggare: Edvin Johansson 
 
 
14. Uppföljning internkontrollplan för kvalitet 2019 för samhällsutvecklingsnämndens 

verksamheter 
SUN-2020/36 

 
Tjänsteskrivelse 2020-01-22 
Rapport 
 
Handläggare: Anna Eriksson 
 
15. Anmälan av delegationsbeslut  
 

- Förteckning bostadsanpassningsbidrag  
- Delegationslista för Gräv och TA-tillstånd   

 
(Eventuella ordförandebeslut redovisas på sammanträdet.) 
 
 
 
 
Välkomna! 
 
Thor Övrelid 
ordförande 



Sida 1 av 3 

   
 

  
Handläggare 
Sara Andersson 
Planhandläggare  

Tjänsteskrivelse 
2020-02-17 

Diarienummer 
SUN-2019/127 

     

 
Samhällsutvecklingsnämnden  

Beslut om samråd detaljplan Lötängen 
 
Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra 
samråd om förslag till detaljplan för Lötängen (Ängby industriområde), i enlighet med bifogat 
förslag till samrådshandling.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Planförslaget syftar till att möjliggöra för en integrerad stadsdel med en varierad och 
ändamålsenlig bebyggelse med bostäder, skola, förskola och centrumverksamhet. Vidare 
möjliggör planförslaget för nya gemensamma mötesplatser så som parker och torg. 
Bebyggelsen och de allmänna ytorna ska utformas på ett omsorgsfullt sätt för att skapa 
dynamik, variation och orienterbarhet.  
 
Förslag till detaljplan genomförs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 
2010:900). Detta med anledning av att planförslaget anses vara av betydande intresse för 
allmänheten. Planförslaget är förenligt med Kommunens gällande översiktsplan (2017). 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-10 att ge Samhällsutvecklingsnämnden i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för de privatägda fastigheterna Knivsta-Tarv 3:18 - 3:20, 
Knivsta- Tarv 5:1 och Ängby 2:7. Fastigheterna ligger inom detaljplanen för Ängby 
industriområde (212 Ängby Industriområde), vilken antogs 1984. 
 
 
Planförslag 
Planområdet är beläget ca 400 m från Knivstas centrala kärna och utgörs idag av ett ca 10 
hektar stort småindustriområde. Utöver de privatägda fastigheterna ryms också angränsande 
Gredelbyleden, Knivstavägen och Förrådsvägen inom detaljplaneområdet.  
 
Planförslaget möjliggör för en ny hållbar stadsdel med ca 800 bostäder. Bebyggelsen 
föreslås till största del uppföras i tre till fem våningar, med en kombination av flerfamiljshus 
och radhus. Utöver bostäder möjliggörs även för verksamheter och service så som skola, 
förskola och centrumändamål. En områdespark med ett intilliggande torg tillkommer inom 
planområdet.  
 
Framtagandet av planförslaget har skett tillsammans med konsultföretaget Archus. I 
samband med tecknandet av avtalet ”Avtal avseende bostadsbyggande i Alsike, Nydal och 
”Nysala” i Knivsta kommun” tillkom nya förutsättningar för planläggningen vilka hänsyn har 
tagits till i möjlig utsträckning. En av de nya förutsättningarna är ett rekommenderat p-tal på 
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max 0,3 (parkeringar/bostad) vilken planförslaget möjliggör för. Samtidigt kommer det 
behöva finnas beredskap för ett högre p-tal under utbyggnadsperioden. 
 
Parallellt med planarbetet har ett gestaltningsprogram arbetats fram i vilken det klargörs hur 
områdets bebyggelse och offentliga miljöer är tänkta att gestaltas och utformas.  
 
Förslag till detaljplan genomförs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 
2010:900). Detta med anledning av att planförslaget anses vara av betydande intresse för 
allmänheten. Planförslaget är förenligt med Kommunens gällande översiktsplan (2017). 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Detaljplanearbetet bekostas genom plankostnadsavtal som undertecknats mellan kommunen 
och fastighetsägarna; Svevia Fastighet AB, Fastigheten Knivsta-Tarv 3:20 AB och 
Industrifastigheter Håkan Johansson AB.  
 
Planförslaget innebär nya allmänna platser som kommunen är huvudman för och därmed 
ansvarig för framtida drift och underhåll. Anläggning av gator och parker regleras i 
kommande exploateringsavtal som tecknas mellan respektive fastighetsägare och 
kommunen.  
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
  
Övriga underlag för beslut 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Gestaltningsprogram 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
 

 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet att godkänna planförslaget för samråd påverkar inte barn. Barnperspektivet har 
beaktats under framtagandet av samrådsförslaget, bland annat genom att säkerställa 
behovet av skolor, förskolor, parker och kopplingar mellan dessa och boendemiljöerna.   

 
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 Datum Diarienummer 
Sara Andersson 2020-02-10 SBK 2017-000292 
 

 

 

Samrådshandling 

 

Planbeskrivning 

Detaljplan Lötängen, Knivsta kommun, Uppsala län 

Utökat planförfarande 

Samråd fr.o.m. 2020-03-25 t.o.m. 2020-04-29 
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INLEDNING 

Handlingar 
Till förslaget hör: 

 Planbeskrivning 
 Plankarta med bestämmelser 
 Gestaltningsprogram inkl. solstudier, Archus, 2020-02-10 

 
Övriga handlingar: 

 Fastighetsförteckning, Vesterlins, 2019-08-27, granskad 2020-02-10 
 Miljöteknisk markutredning, ÅF, 2018-06-29 
 Miljöteknisk undersökning av metaller och PAH, Liljemark Consulting, 2019-08-22  
 PM Geoteknik, ÅF, 2018-02-21 
 Trafikbullerutredning, ÅF, 2018-11-19 
 Trafikflödesutredning Knivsta, WSP, 2018-01-23 
 Dagvattenutredning, ÅF, 2018-09-17 
 Naturvärdesinventering vid Nydal och Ängby, Ekologigruppen, 2016-03-09 
 Översvämningsutredning Knivstaån, SWECO, 2017-03-23 

 
Planprocessen  
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett förslag till 
markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. 
Under samråd och granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma 
med synpunkter.  

 
 
Läshänvisningar  
Plankartan är den handling som är juridiskt bindande och anger vad som till exempel ska vara allmän 
plats, kvartersmark, hur bebyggelsen ska regleras med mera. Plankartan ligger till grund för 
kommande bygglovsprövning. Planbeskrivningens syfte är att beskriva områdets förutsättningar och 
de förändringar som planen innebär. Planbeskrivningen ska vara ett stöd för att kunna tolka 
plankartan, plan- och bygglagen (PBL) 4 kap 30-31 §.  
 
Bakgrund och tidigare ställningstaganden 
Den 10 oktober 2016 beslutade kommunstyrelsen att ge Samhällsutvecklingsnämnden i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för området Knivsta-Tarv 3:18 m.fl. Förslag till detaljplan genomförs 
med utökat förfarande i enlighet med plan- och bygglagen (PBL 2010:900). I ärendet gäller 
planläggning för bostäder, skola, förskola, närhandel, gator och park.  
 
Avtal avseende bostadsbyggande 
Detaljplanen utgår från avtal, avseende bostadsbyggande i Alsike, Nydal och ”Nysala” i Knivsta 
kommun, tecknat mellan staten, Region Uppsala och Knivsta kommun (Regeringskansliet 2017). 
Avtalet ligger till grund för regeringens vilja till att medverka för ett ökat bostadsbyggande och en 
hållbar stadsutveckling. Åtgärden avser utbyggnad av järnvägen till fyra spår mellan Uppsala och 
länsgränsen Uppsala/Stockholm samt en ny tågstation i Alsike. 

mailto:knivsta@knivsta.se
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Översiktsplan 
Av översiktsplan 2035 med utblick mot 2050 framgår att ny bebyggelse på den aktuella platsen ska 
utgöras av en stadsmässig karaktär med högre bebyggelse. Det offentliga rummet ska hålla hög 
arkitektonisk kvalitet, mångfald och variation.  
 
Planprogram 
Något planprogram har inte upprättats innan detaljplanearbetet påbörjades. En övergripande vision, 
vilken är tänkt att inkludera västra Knivstas framtida utvecklingsområden, är under framtagande och 
planeras att färdigställas under år 2021.  
 
Syfte och huvuddrag  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny stadsdel med en varierad och ändamålsenlig 
bebyggelse med bostäder, skola, förskola och centrumverksamhet. Vidare möjliggör detaljplanen för 
nya gemensamma mötesplatser så som parker och torg. Den nya bebyggelsen ska variera i både skala 
och arkitektur och vara omsorgsfullt utformad.  
 
Till detaljplanen hör ett gestaltningsprogram (Gestaltningsprogram Lötängen, dat. 2020-02-10) som 
ska tas i beaktande vid kommande bygglovsskede. Programmet riktar sig främst till de byggaktörer 
och arkitekter som ska förverkliga byggandet för dem som senare kommer att bo och verka på platsen. 
Programmets huvudprinciper för kvarterens utformning är reglerade med planbestämmelser i 
tillhörande plankarta. Nedan följer några grundläggande principer: 
 

 Hållbar stadsdel 

Området ska med sin struktur skapa en hållbar stadsmiljö som fungerar över tid. 
Gemensamma mötespunkter och grönskande gaturum med god dagvattenhantering ska 
tillämpas för att förstärka den sociala- och ekologiska hållbarheten. Områdets gatusektioner 
ska prioritera gång- och cykeltrafikanter. 

 Omsorgsfull gestaltning 

Bebyggelsen och de allmänna ytorna ska utformas på ett omsorgsfullt sätt för att skapa 
dynamik, variation och orienterbarhet. Arkitektonisk kvalitet ska samspela med funktion.  

 Varierad bebyggelse 
Den planerade bebyggelsen ska utgöras av både flerbostadshus och radhus. Syftet är dels att 
säkerställa en mångfald boendealternativ, likväl som att åstadkomma livfulla boendemiljöer i 
gatunivå. Bebyggelsen ska känneteckna småstadskänsla.  

MILJÖBALKEN (MB) 

Miljöbalken 3, 4 och 5 kapitel  
Planförslaget strider inte mot miljöbalkens allmänna mål, hänsynsregler eller dess grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark och vatten. Planen strider inte heller mot några riksintressen 
eller miljökvalitetsnormer. 
 
Miljöbalken 6 kapitel  
Behovsbedömning  
Enligt PBL 4:34 ska bestämmelserna i Miljöbalken 6:11–6:18 och 6:22 tillämpas om genomförande av 
en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 EG). Vid en 
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av planen göras under vars process en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. För att kommunen ska kunna ta ställning till om en detaljplan 

mailto:knivsta@knivsta.se
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medför en betydande miljöpåverkan eller inte, görs en behovsbedömning utifrån förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 
 
En behovsbedömning daterad 2017-08-15 har gjorts för denna detaljplan. Slutsatsen i 
behovsbedömningen är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande 
miljöpåverkan att någon miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver 
upprättas. Kommunen har samrått behovsbedömningen med Länsstyrelsen, som i sitt yttrande daterat 
2017-12-11 delar kommunens uppfattning.   

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRSLAG OCH KONSEKVENSER 

Plandata 
Geografiskt läge 
Planområdet ligger i centrala Knivsta och omfattar nuvarande Ängby industriområde med 
intilliggande Gredelbyleden, Knivstavägen och Förrådsvägen.  
 
Areal 
Planområdet är ca 10 hektar till ytan. 
 
Markägoförhållanden 
Inom planområdet finns de privatägda fastigheterna Knivsta-Tarv 3:18 - 3:20, Knivsta- Tarv 5:1 och 
Ängby 2:7, samt en del av kommunens fastighet Ängby 2:1. Angränsande Gredelbyleden, 
Knivstavägen och Förrådsvägen är kommunalägda och ryms också inom detaljplaneområdet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Figur 1. Fastighetsgränser och  flygbild över planområdet.  
 
Detaljplan 
Området omfattas av den nuvarande detaljplanen, 212 Ängby Industriområde, upprättad 1984. Den 
nuvarande detaljplanen medger uppförande av småindustri och handelsändamål. Den nya detaljplanen, 
Lötängen, kommer att ersätta det område som berörs av den gamla detaljplanen.  
 
En liten del av det nyupprättade detaljplaneförslaget överlappar en del av den gällande detaljplanen fd 
Ängby IP och förlängning av Förrådsvägen, laga kraftvunnen 5 maj 2016, vars genomförandetid ej 
löpt ut. I den gällande detaljplanen medges gata för den överlappande delen. Då kommunen har som 
ambition att omvandla Förrådsvägen till ett parkstråk kommer en ny gatuanslutning att möjliggöras 
från Gredelbyleden till fastigheten, och den del av gatan som tillhör Förrådsvägen kommer att 
ombildas till parkmark.  

mailto:knivsta@knivsta.se
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                      Figur 2. Gällande detaljplan fd Ängby IP och förlängning av Förrådsvägen. 
 
Stads- och landskapsbild 
Förutsättningar 
Detaljplaneområdet består vid tidpunkt för planläggningen av ett flackt industrilandskap med några 
glest belägna byggnader. Öster om planområdet finns bebyggelse i form av kedjehus och i söder ligger 
en mindre hästgård samt åker- och ängsmark. Industriområdet ligger i ett av kommunens utpekade 
utvecklingsområden för ny bebyggelse.  
 

      
    Figur 3. Foton tagna från Knivstavägen. Källa:Planenheten, Knivsta kommun.  
 
Förslag och konsekvenser 
När det nuvarande industriområdet omvandlas med ny bebyggelse kommer en markant förändring av 
landskapsbilden att ske. Den barriäreffekt som industriområdet till synes medverkar till kommer att 
luckras upp och den nya bebyggelsen kommer att kunna vävas samman med befintliga kringliggande 
stadsdelar. Utformningen av den nya stadsdelen är särskilt betydelsefull då området utgör en entré till 
Knivsta tätort söderifrån. 
 
Planområdet planeras utifrån fyra olika perspektiv vars struktur och bebyggelse utgår från vilken roll 
den har i det offentliga rummet. Vid planläggning ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, PBL 2 kap. 6 § 
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                              Figur 4. Zon-indelning utifrån olika perspektiv.  
                            Källa: Gestaltningsprogram Lötängen. 
 
Den gröna zonen medger en lägre skala med radhus och skola och används för att skapa en visuell och 
vänlig övergång mellan den befintliga omgivningen och den nya bebyggelsen. Den gula zonen medger 
en något högre bebyggelse för att tillföra en stadsmässig inramning av gaturummet längs 
Gredelbyleden och för att stänga ute trafikbuller mot intilliggande kvartersgårdar. Den blå zonen 
utgörs av en huvudgata som leder tvärs igenom planområdet fram till stadsdelens mötesplats, park och 
torg och sammanbinder Gredelbyleden och Knivstavägen.  Den röda zonen utgörs av tydliga kvarter 
med varierad skala. 
 
Rörelsestråken inom planområdet är utformade med utblickar mot det öppna landskapet i söder för att 
på så sätt förstärka samspelet med omgivningen ytterligare.  
 
Bebyggelse och gestaltning 
Förutsättningar 
Planområdet består vid tidpunkt för planläggningen av ett tiotal byggnader av lägre karaktär för bland 
annat kontor, lager och bilvårdsanläggning. 
 
Förslag och konsekvenser 
Detaljplaneförslaget möjliggör för en varierad och ändamålsenlig bebyggelse för främst bostäder. I 
strategiska lägen tillkommer också centrumändamål i bottenvåning. Två kvarter är avsatta för skol- 
och förskoleverksamhet. I ett kvarter planeras förskola i bottenvåning.  
 
Bostäder 
Inom området planeras det för ca 700-900 bostäder, fördelat i flerbostadshus och radhusbebyggelse.  
 
Placering och utformning av bostadskvarter 
Bostadsbebyggelsen uppförs i huvudsak i två till fem våningar, med lägre bebyggelse i framförallt de 
östra och de södra delarna av området. Intill det planerade torget medges sex våningar. En högre 
byggnad i det läget ses kunna utgöra fond åt omkringliggande stråk och gator samt fungera som 
markör av stadsdelens torg.  För bebyggelse med fyra till sex våningar tillämpas indragen takvåning 
för att minska intrycket av fasadens höjd. Den indragna fasaden ska utföras i annat material och/eller 
färgval än underliggande fasad. Entrévåningar som vetter ut mot gata ska även dem utgöras av ett 
annat materialval, färgval och/eller struktur än ovanliggande fasad. Entréer som vetter ut mot gata ska 
dessutom vara tydligt markerade i fasaden. Syftet är att skapa ett, utifrån de gåendes perspektiv, 
attraktivt och levande offentligt gaturum.  
 

Blå zon 

Gul zon 

Röd zon 

Grön zon 
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Kvarteren är planerade i varierande storlek och utformning för att anpassa sig till de viktiga stråk och 
mötesplatser som finns både inom och utanför planområdet. En viktig princip är att kvarteren inte ska 
vara helt kringbyggda, utan att det i vissa lägen i varje kvarter ska finns öppningar mellan husen eller 
genom husen för ljusinsläpp, utblickar och rumsligt spännande gränssnitt där byggnadsvolymer 
framträder tydligt i tre dimensioner.     
                     
Bostadsgårdar 
Bebyggelsen är planerad för att skapa bostadsgårdar med gemensamma ytor för de boende. Då flertalet 
av bostadsgårdarna inte får underbyggas finns stora möjligheter för plantering av gräsytor, träd och 
växter samt möjlighet till odling. Eventuella uthus ska placeras genomtänkt i förhållande till entréer 
och uteplatser. Separat cykelparkering samt avskilda uteplatser för marklägenheterna bör möjliggöras.  
 
Förgårdsmark 
Förgårdsmark tillämpas helt eller delvis runt samtliga kvarter. Syftet med förgårdsmarken är att skapa 
en visuell breddning av gaturummet och tillföra gatan grönska. Förgårdsmarken har även en praktisk 
funktion, den behövs bl.a. för att entrédörrar ska kunna slås utåt över egen fastighet samt för att 
möjliggöra plats för cykelparkering och omhändertagande av dagvatten.  
 
Gränsen mellan det privata och det allmänna ska utformas på ett tydligt läsbart sätt. Mellan gaturum 
och förgårdsmark bör en låg avgränsning i form av ett smidesräcke, klippt häck, lägre mur eller tydligt 
avgränsad robust plantering användas.          
   
Hörnavskärning och indrag i fasad 
För att medge goda siktförhållanden och skapa spännande gränssnitt ska byggnader i vissa utvalda 
korsningar avfasas, i huvudsak gäller detta för bottenvåningen.  
 
För byggnader som har fyra våningar eller fler ska den översta eller de två översta våningarna vara 
indragna i fasad om minst 2 meter. Syftet är att minska intrycket av fasadens höjd utifrån de gåendes 
perspektiv.  
 
Entréer 
Entréer ska utföras så att de är tillgängliga från både gård och gata. Entréer till verksamheter ska 
mynna mot allmän plats och vara tydligt annonserade och omsorgsfullt gestaltade, dels av 
tillgänglighetsskäl, men också för att verksamheterna tydligt ska vara öppna och välkomnande mot 
gatan.  
 
Även entréer till sophantering- och återvinningsrum samt garagenedfarter ska ges stor omsorg 
gällande gestaltning, placering och materialval och samspela väl med husets arkitektur.  
       
Balkonger, burspråk och utskjutande byggnadsdelar 
Bebyggelsens balkonger, burspråk och utskjutande byggnadsdelar mot den centrala huvudgatan i 
området får max kraga ut 0,5 meter utanför underliggande fasadliv med en lägsta frihöjd över mark på 
5 meter. Syftet är att skapa ett enhetligt och luftigt gaturum samt underlätta för driftarbeten. 
Bebyggelsens balkonger, burspråk och utskjutande byggnadsdelar mot övriga gator i området får max 
kraga ut 1,5 meter. Djupare balkonger kan skapas genom indrag i fasaden och större balkonger kan 
med fördel förläggas mot bostadsgården eller utformas som terrasser.  
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Takutformning 
För detaljplanen anges högsta nockhöjder, vilket reglerar takkonstruktionens högsta del. Valet av 
planbestämmelse tillämpas för att balansera den bebyggda miljön och för att reglera en 
stadsbildsmässigt högsta godtagbara höjd, det vill säga lägga tydligt fokus på en parameter som har 
betydelse för stadslandskapet och områdets ljusförhållanden.  
 
En stor del av bebyggelsen ska ha sadel eller mansardtak. Byggnadsdelar och installationer på tak ska 
vara väl integrerade i takets gestaltning.  
 
Material- och färgval 
Material som tegel, trä och natursten får gärna dominera inom området. Materialval med låg 
miljöpåverkan utifrån en livscykelanalys är önskvärd. Balkonger, takfötter och fönster- och dörrpartier 
är detaljer i husets utformning vars gestaltning ska ges stor omtanke för att åstadkomma en attraktiv 
och varierad stadsbild. Varje kvarter ska innehålla en variation i färg och form och vara omsorgsfullt 
gestaltad.  
 
Gestaltningsvision  
Till detaljplanen hör ett gestaltningsprogram med ett antal riktlinjer för områdets utformning. 
Riktlinjerna är avsedda att vara vägledande i bygglovsskedet. Gestaltningsvisionen betonar att 
planområdet ska utformas till en funktionsblandad och grönskande stadsdel med en bebyggelse som 
karaktäriseras med en småstad.  
 
Gestaltningprinciper längs Knivstavägen 
Längs Knivstavägen planeras bebyggelsen till stor del som radhus med flera öppningar mellan 
huskropparna för att skapa rumslighet och utblickar mot naturen i söder. En lägre skala tillämpas här 
för att möta det befintliga landskapet. Bebyggelsen längs Knivstavägen ska vara noggrant utformad, 
gärna i trä och med varma färger. Taklandskapet utgörs i huvudsak som sadeltak. 
 
Gestaltningsprinciper längs Gredelbyleden 
Längs Gredelbyleden planeras för en variation av hushöjder, 3-6 våningar. Bebyggelsen ska med sin 
utformning skapa dynamik och variation, hjälpa till att stänga ute trafikbuller samt förstärka 
Gredelbyleden som ny stadsgata. Fasaderna ska gestaltas väl vad gäller färgsättning och materialval. 
Högre bebyggelse ska ha indragen takvåning. Större delen av bebyggelsen ska ha sadel- eller 
masardtak. 
 
Gestaltning av mobilitets- och parkeringshus 
Planförslaget möjliggör för två mobilitets- och parkeringshus. Dessa är placerade i områdets utkanter, 
i dessutom exponerade lägen, var på det är av stor vikt att byggnaderna är representativa för en 
stadsdel med höga ambitioner vad gäller hållbarhet och god arkitektur. Mobilitets- och 
parkeringshusen ska kombineras med verksamheter och bostäder, vilket medför att byggnaden utifrån 
uppfattas som ett bostadshus med verksamheter. Detaljplanen styr detta genom en bestämmelse.  
 
Bostadsgården placeras ovanpå mobilitetshusens tak. Då detaljplanen styr ett minsta jorddjup på dessa 
tak ges möjlighet till plantering av växter, små träd och dagvattenhantering.  
 
Mobilitetshusen ska gestaltas väl för att passa in i den bebyggda miljön, bland annat genom val av 
fasadmaterial och välutformad förgårdsmark. För mobilitetshusens slutna fasader bör trä eller tegel 
användas som fasadmaterial 
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     Figur 5. Exempelbilder på indragen våning med avvikande fasadmaterial. 
      Källa: Gestaltningsprogram Lötängen. 

      
     Figur 6. Exempelbilder på markerad sockelvåning med avvikande fasad och kulör. 
      Källa: Gestaltningsprogram Lötängen. 

      
       Figur 7. Exempelvyer på bostadsbebyggelse. Källa: Gestaltningsprogram Lötängen. 
 
Planbestämmelser i tillhörande plankarta: 
 
     B Bestämmelsen B möjliggör bebyggelse med bostadsändamål i samtliga 

våningar.  
 
    BC1 Bestämmelsen BC1  möjliggör bebyggelse med bostadsändamål i samtliga 

våningar och centrumändamål i bottenvåning.  
 
    BC2 Bestämmelsen BC2 möjliggör bebyggelse med bostadsändamål i samtliga 

våningsplan samt att centrumändamål ska anordnas i del av bottenvåning. 
 

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


 
 

 

Samhällsbyggnadskontoret 
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 
www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 

11 
 

     BP Bestämmelsen BP möjliggör bebyggelse med bostadsändamål i samtliga 
våningar samt bebyggelse av parkeringsgarage/mobilitetshus.  

 
    BS2 Bestämmelsen BS2 möjliggör för bebyggelse med bostadsändamål i samtliga 

våningsplan samt att förskola ska anordnas helt eller delvis i bottenvåning. 
 
Radhus  Endast radhus och komplementbyggnader tillåts. Radhusen ses kunna skapa en 

vänlig övergång till områdets befintliga omgivning. 
 
 II-VI Lägsta respektive högsta antalet våningar inom planområdet. Våningsantalen 

är fördelade för att skapa variation inom området. 
 

 Plankartan medger en högsta nockhöjd. Utöver denna höjd får tekniska 
anläggningar, trapphus och hisschakt uppföras. 

 
     p1  Huvudbyggnader ska placeras 0-2 meter från användningsgräns mot gata där 

inte prickmark gäller. Syftet är att skapa en enhetlig huvudgata genom området. 
 
     p2 Byggnader ska placeras minst 2 meter från användningsgräns där inte 

prickmark gäller. Syftet är att skapa förgårdsmark med plats för plantering och 
parkering. 

 
  gård 1 Lekgård för förskola ska finnas i det kvarter där förskola ska uppföras i 

bottenvåning.  
 
     b1 De byggrätter som angränsar till Knivstavägen får ej underbyggas med 

anledning av grundvattennivån. 
 
     b2 Byggrätter som möjliggör för parkeringshus får byggas under med en våning. 

Vid underbyggd gård ska det övre bjälklaget kunna hålla ett jorddjup på 0,8 
meter. Syftet är att skapa förutsättningar för en grönskande bostadsgård. 
Parkeringshus får inte förläggas ut i fasadliv i entrévåning mot huvudgata. 
Syftet är att skapa ett enhetligt och attraktivt gaturum. 

 
      f1 Indragen takvåning om minst 2 meter ska tillämpas på huskroppar som har fyra 

våningar eller fler. Syftet är att minska intrycket av fasadens höjd från de 
gåendes perspektiv.  

 
      f2 För att medge goda siktförhållanden används bestämmelse om hörnavskärning 

på vissa byggnader som ligger mot korsningar. Detta innebär att fasaden 
avfasas med två meter. 

 
      f3 Portik, minst 3 meter bred och 4 meter hög, ska anordnas mot allmän 

platsmark. Syftet är att skapa visuell kontakt mellan innergård och allmän plats. 
 
      f4 Huvudbyggnaders entrévåning ska utföras med annan materialbearbetning 

och/eller färgsättning än ovanliggande fasad. Syftet är att skapa ett, utifrån de 
gåendes perspektiv, attraktivt och levande offentligt gaturum.  

 
      f5 Huvudbyggnaders översta våning ska genom materialval och/eller färgsättning 

delas upp i mindre vertikala enheter. Syftet är att skapa ett, utifrån de gåendes 
perspektiv, attraktivt och levande offentligt gaturum.  

 
      f6 Bottenvåningar längs huvudstråk ska vara förhöjda, minst 3,5 meter fritt mellan 

bjälklag. Syftet är att möjliggöra för etablering av verksamheter.   
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      f7 Vind får inredas inom egenskapsgränsen. Syftet är att skapa ett varierande 
taklandskap i området.  

 
      f8 Balkonger, burspråk och byggnadsdelar som vetter mot allmän platsmark får 

kraga ut max 0,5 meter från underliggande fasadliv med en lägsta frihöjd om 5 
meter. Syftet är att skapa ett enhetligt och luftigt gaturum samt underlätta för 
driftarbeten. 

 
      f9 Balkonger, burspråk och byggnadsdelar som vetter mot allmän platsmark får 

kraga ut max 1,5 meter från underliggande fasadliv. 
 
      f10 Tak ska utformas som sadel eller mansardtak med en lägsta takvinkel om 27 

grader. Syftet är att skapa ett varierande taklandskap.  
   
Huvudbyggnader ska utformas med god arkitektonisk kvalitet och med omsorgsfull färgsättning och materialval. 
 
Huvudentréer till verksamheter och bostäder som mynnar mot allmän platsmark ska vara tydligt markerade. 
Syftet är att skapa variation i byggnadens fasad.  
 
Byggnadsdelar och installationer på tak ska vara väl integrerade i takets gestaltning. Syftet är att skapa ett 
enhetligt taklandskap.  
 
Ljusförutsättningar  
I samband med planarbetet har solstudier tagits fram utifrån skisserade husvolymer och placeringar. 
Planområdet har i och med sitt sluttande läge mot söder och med låg bebyggd omgivning goda 
förutsättningar att tillskapa både ljusa bostadsgårdar och allmänna ytor. I plankartan har bestämmelser 
om högsta tillåtna nockhöjd tillämpats för att säkerställa ljusinsläpp. Solstudierna finns i sin helhet i 
det tillhörande gestaltningsprogrammet.  
 
Park- och naturmiljö 
Förutsättningar 
Det finns vid tidpunkt för planläggningen ingen park och natur inom planområdet. 
 
Norr om bebyggelsen i Ängby ligger ett större sammanhängande skogsområde, Ängbyskogen, med 
stora rekreativa värden. Området har många olika vandringsstigar och Upplandsleden binder ihop 
området ner mot stationen och upp mot Lunsen. 
 
Strax söder om planområdet finns ett småbrutet kulturlandskap med några gårdar och bostadshus samt 
ett par betesmarker. Ut med Knivstavägen ligger ett litet ädellövsområde som domineras av lönn.  
 
Grönstrukturplan 
Knivsta kommuns Grönstrukturplan (2016) syftar till att stärka de gröna sambanden i kommunen för 
att trygga tillgången till, samt hushålla med kommunens grönytor och de ekosystemtjänster som de 
levererar.  
 
I Grönstrukturplanen återges riktlinjer för att säkra tillgången till gröna rum för rekreation, hälsa, 
ekosystemtjänster och friluftsliv. Den planerade bebyggelsen bedöms uppfylla avstånd till både 
mikropark och närnatur. Detaljplanen möjliggör även för ett grönt samband mellan skogen Hammaren 
och Ängbyskogen. 
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Trädalléer  
Längs Gredelbyleden och Förrådsvägen finns mindre lövträdsalléer. En allé som omfattas av 
biotopskydd ska bestå av minst fem stycken lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad längs en väg 
eller det som tidigare varit en väg i ett övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras 
av vuxna träd. Med vuxna träd avses träd som mäter minst 20 cm i diameter i brösthöjd eller har 
uppnått en ålder av 30 år. Enligt 7 kap. 11 § miljöbalken får länsstyrelsen ge dispens från det generella 
biotopskyddet om det finns särskilda skäl. Ansökan om dispens från biotopskyddet görs av 
fastighetsägaren via länsstyrelsen.  
 
Förslag och konsekvenser 
Park- och torgbildning 
Centralt i planområdet planeras en områdespark på ca 3000 kvadratmeter. Parken ska utgöra en grön 
oas i bostadsområdet för lek och rekreation. Funktioner så som sittplatser och belysning ska finnas i 
parken för att skapa mervärde, tillföra upplevelser och bidra med trygghet. Det öppna parkrummet 
kommer att kantas av varierande fasader och med lämpliga hushöjder för att säkerställa en 
välkomnande och trivsam miljö. 
 
Utöver en områdespark planeras det för två mindre fickparker. Dessa är till för att bredda gaturummet 
vid intilliggande korsningar och skapa mer grönska i gatulivet. Ett mindre torg planeras intill 
områdesparken och är tänkt att fungera som en vistelseyta och nod för handel. 
 
Parkerna tillsammans med de grönskande innergårdarna ska främja ekosystemtjänster i vår närmiljö. 
Med ekosystemtjänster kan vi bland annat ta hand om dagvatten, rena luft och minska buller. Grönska 
ger dessutom möjlighet till återhämtning och är viktigt för lek och rekreation.  

Parkerna och torget kommer att ges olika karaktär, men gemensamt är genomtänkt utformning, 
belysning och väl avvägda materialval med hänsyn till långsiktighet, skönhetsvärden och hållbarhet. 
 
Vegetation i gaturummet 
Gaturummen ska präglas av grönska. Gatuträd och annan vegetation i form av växtbäddar ska tillämpas 
och matcha bebyggelsen både storleks- och utformningsmässigt. Grönska i gaturummen utgör 
ekosystemtjänster genom att bl.a. uppta dagvatten, verka bullerdämpande och luftförbättrande. Det finns 
även ett socialt, ekonomiskt och hälsomässigt värde då det exempelvis skapar mötesplatser, livskvalitet 
och gynnar folkhälsan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Figur 8. Illustrationsskiss över planerat grönstråk.  Källa: Gestaltningsprogram Lötängen 
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Grönstråk 
Inom planområdets östra del har en yta avsatts för grönstråk. Grönstråket är skisserat som ett parkstråk 
med gång- och cykelväg, plantering och mindre aktivitetsytor. Stråket kommer att bidra till att 
naturområdena i Ängby och Hammaren länkas samman samt möjliggöra för ett tryggt och gent 
alternativ att ta sig till och från intilliggande skola och förskola.    
 
Planbestämmelser i tillhörande plankarta: 
 
  PARK   Parkmark med plantering och utrymme för lek, rekreation och plantering. 
 
  TORG  Plats för torgbildning, gångtrafik, handel och publik verksamhet. 
 
  lek  Aktivitetsyta ska uppföras inom parkområdet. 
 
  gc-väg  Gång- och cykelväg ska finnas inom parkområdet.  
 
Offentlig och kommersiell service 
Förutsättningar 
Enligt plan-och bygglagen 2 kap. 7 § ska hänsyn tas till behovet av en rimlig samhällsservice och 
kommersiell service inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse. 

Från planområdet till Knivsta centrum, där affärer och annan kommersiell och offentlig service finns att 
tillgå, är det en promenadsträcka på ca 5 minuter.  
 
Intill planområdets nordöstra hörn är ett äldreboende under uppbyggnad.  
 
Förslag och konsekvenser 
Inom planområdet planeras det för en skola och förskola. Skol- och förskoltomten är till ytan ca 10 000 
m2 respektive 7000 m2 stora och lokaliserade utifrån ett strategiskt läge med hänsyn till dess närhet till 
park, fotbollsplaner och till det angränsande gång- och cykelvägnätet. Skol- och förskoltomten ska 
utformas väl med god tilltagen friyta och med förutsättningar för aktiv lek, lugn lek, återhämtning och 
pedagogisk verksamhet. Generöst med belysning, gärna lekfull, ska tillämpas på gårdarna. 
 
Planförslaget möjliggör även för centrumverksamhet längs viktiga huvudstråk genom planområdet.  
 
Planbestämmelser i tillhörande plankarta: 
 
BC1 Bestämmelsen BC1 möjliggör för centrumändamål i bottenvåning.  
 
BC2 Bestämmelsen BC2 medger att centrumändamål ska uppföras helt eller delvis av 

bottenvåning. Detta för att skapa liv åt det intilliggande torget.  
 
BS1 Bestämmelsen BS1 möjliggör bebyggelse med bostadsändamål i samtliga 

våningar samt att förskola ska finnas i del av bottenvåning. 
 
S1 Bestämmelsen S1 medger att skola ska uppföras. 
 
S2 Bestämmelsen S2 medger att förskola ska uppföras. 
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Gatunät, trafik och mobilitet 
Förutsättningar 
Planområdet består vid tidpunkt för planläggningen av tre gator; Gredelbyleden, Knivstavägen och 
Förrådsvägen. Intill Gredelbyledens västra sidan finns en gång- och cykelbana och intill 
Knivstavägens norra sida finns en gångbana. 
 
Till järnvägsstationen i Knivsta är det cirka 400 meter från de östra delarna av planområdet. 
Regionsbussarna 101 och 183 passerar via Gredelbyleden med hållplatserna Päronvägen och Ängby 
park som angränsar till planområdet.  
 
Trafikstrategi 
Gatustrukturen ska utformas enligt Knivsta kommuns trafikstrategi. Knivsta har utsett gång och cykel 
som prioriterat färdmedel i sin prioriteringsordning av trafikslag, därefter kommer kollektivtrafik och 
sedan biltrafik. Trafikstrategin förespråkar fokus på närhet och tillgänglighet och att skapa trygga 
miljöer för barn. 
 
Förslag och konsekvenser 
Genomförandet av detaljplanen kommer att generera en ökad trafikmängd både inom kvarteren men 
även på gatorna i nära anslutning. Det kollektivtrafiknära läget möjliggör dock att den privata bilen i 
större utsträckning kan väljas bort. 
 
Stadsgata 
Gredelbyleden som går längs planområdet har idag funktion som en trafikled och kommer i och med 
planläggningen få en omformning där gång- och cykelväg samt planteringszoner tillämpas på vardera 
sida om vägmitten. Idag har gatan hastighetsbegränsning om 60 km/h, men för att skapa den önskade 
stadskaraktären föreslås hastighetsbegränsningen minskas till 40 km/h. Den nya utformningen av 
Gredelbyleden ses kunna bidra till en ökad trafiksäkerhet samt tryggare och genare gång- och 
cykelvägar. En cirkulationsplats planeras vid korsningen Apelsinvägen för att underlätta trafikflödet 
till och från det nya bostadsområdet.  

 
Figur 9. Normalsektion för Gredelbyleden som stadsgata. Källa: WSP. 
 
Busshållplats 
De nuvarande busshållplatserna är tänkta att ligga kvar längs Gredelbyleden, men kommer att kunna få 
en viss förskjutning i placering samt ny utformning.   
 
Gång- och cykelvägnät 
Inom planområdet ges goda förutsättningar att röra sig till fots och med cykel. Gång- och cykelvägar 
leder till området via Gredelbyleden, Knivstavägen och Ängbyvägen. Via cykelvägen till Ängbyvägen 
når boende tågstationen och vidare till de centrala delarna av Knivsta.  
 
Gatuvägnät 
Gatustrukturen inom planområdet är uppbyggd med en huvudgata som fungerar som en ryggrad 
genom området och som sträcker sig från den nya cirkulationsplatsen längs Gredelbyleden ner mot 

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


 
 

 

Samhällsbyggnadskontoret 
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 
www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 

16 
 

Knivstavägen. Från huvudgatan kopplar ett nät av smågator som framförallt utgörs av 
gångfartsområden. Gatuträd och planteringar tillämpas i gaturummet för att skapa en grön gatumiljö 
och med goda förutsättningar för dagvattenhantering. De nya gatorna är utformade för både gång-, 
cykel- och biltrafikanter. En del av gatorna omges av förgårdsmark, vilket kan bredda den visuella 
kontakten med bebyggelsen samt möjliggöra för växtliga inslag. 
 

 
                         Figur 10. Gatunät inom planområdet. Källa: Gestaltningsprogram Lötängen. 
 
Mobilitetsåtgärder 
Inom detaljplaneområdet finns förutsättningar för mobilitetsåtgärder så som införande av bilpool och 
tillgängliga cykelparkeringar i nära anslutning till bostadskvarteren. Utrymme för mobiltetslösningar 
kan med fördel förläggas på förgårdsmark och ses kunna nyttjas av både boende och besökande.  
 
Bilparkering och angöring 
Två kvarter i området, placerade längs med Gredelbyleden, ges en flexibel användning i planen för 
möjliggörande av parkeringsgarage samnyttjat med mobila lösningar.  Att koncentrera parkeringar 
samnyttjat i parkerings- och mobilitetshus ses kunna minska antalet bilrörelser på gator i området 
signifikant samt möjliggöra för grönskande bostadsgårdar med stora träd och odlingar. Ett parkerings- 
och mobilitetshus kan förutom bilparkering även ha tillgång till funktioner så som bilpool, hyrbil, 
laddpunkter, cykelparkering och cykelpool. Även avlämningsskåp, leveransskåp och cykeltvätt kan 
inrymmas här. Detsamma gäller för vagnar/kärror för hantering av varor och gods för att underlätta 
hemtransporter och bortforsling utan bil.  
 
I planområdets gaturum ges plats för tillfällig parkering, lämning/hämtning och transporter/leveranser 
att möjliggöras. Parkeringsplatser för skol- och förskolverksamhet ska lösas inom den egna tomten.  
 
Parkeringstalet (p-talet) för detaljplanen är kopplat till Avtal avseende bostadsbyggande i Alsike, 
Nydal och ”Nysala” i Knivsta kommun, undertecknat mellan Knivsta kommun, Region Uppsala och 
Staten. I avtalet återges bland annat att områdena ska planeras utifrån gång-, cykel- och kollektivtrafik 
som norm. I bilagan till avtalet, Promemoria om större samlade exploateringar i Alsike och Nydal i 
Knivsta kommun, återges att ett rekommenderat p-tal på 0,3 är att eftersträva och att arbeta med 
mobilitetsfunktioner som komplement. Då planområdet förväntas byggas ut under en längre tid 
kommer p-talet att behöva vara föränderligt över tid. Den som avser att bebygga kvartersmarken inom 

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


 
 

 

Samhällsbyggnadskontoret 
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 
www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 

17 
 

planområdet ska verka för ett så lågt p-tal som möjligt, mellan 0,3-1,0. Mobilitetsåtgärder, både på 
kvartersmark och på allmän platsmark, ska komplettera det lägre p-talet. 
 
Cykelparkering  
Cykelparkering för bostäder ska lösas inom kvartersmark. Cykelparkering föreslås placeras i goda 
lägen, vara säkra och väderskyddade samt vara utformade för elcyklar. Som ett led i att prioritera 
cykeltrafik ska cykelparkeringarna inom kvarteren ges en mer attraktiv placering än bilparkeringarna 
och kan med fördel vara uppglasade och ligga i direkt anslutning till gata. Tydliga krav behöver ställas 
på tillräcklig kapacitet och cykelparkeringars kvalitet vad gäller stöldsäkerhet, komfort och utrymme 
för lådcyklar och cykelkärror liksom enkel laddning av elcyklar.                                                               
 
Cykelparkering på kvartersmark ska anordnas enligt kommunens gällande parkeringsnorm vid 
detaljplanens laga kraftskede. Den nuvarande parkeringsnormen medger 2,5 per 100 kvm bruttoarea 
BTA. En högre parkeringsnorm för cykel kan komma att bli aktuell innan dess att detaljplanen vunnit 
laga kraft. Förskolor bör även utrustas med parkeringsplatser för cykelvagnar. 
 
För verksamheter ska besöksparkering för cykel anordnas så efterfrågan vid veckomaxtimmen 
tillgodoses i enlighet med trafikstrategins mål och cykelanvändning. Det medför normalt 
cykelparkeringsplatser för 20-40 procent av antalet samtidiga besökare till och anställda vid 
fastigheten. En projektspecifik bedömning ska genomföras om vilket cykelparkeringstal som ska 
användas vid bygglovsprövning. Detta görs genom en särskild utredning innan bygglovsprövning.  
 
Laddstolpar 
Knivsta kommun ser det önskvärt att omkring 5 stycken laddstolpar placeras i strategiska lägen inom 
planområdet på allmän platsmark. En laddstolpe är inte en bygglovspliktig anläggning. Laddstolparna 
bör främst placeras i närheten av viktiga målpunkter inom planområdet, exempelvis vid 
centrumverksamhet, skola och besöksanläggningar. Laddstolparna bör utformas och placeras med 
hänsyn till stadsbilden, renhållnings- och snöröjningsarbete samt olika trafikslag. För att laddstolparna 
ska kunna användas behöver de synas väl samtidigt som de inte bör sticka ut för mycket från 
omgivningen. Laddstolparna bör vara påkörnings- och väderskyddade, belysta, tillgängliga samt 
utmärkta. 
 
Tillgänglighet och trygghetsaspekter 
Plan- och bygglagen ställer krav på att planläggningen ska främja en från social synpunkt god 
livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper, PBL 2 kap. 3§. Den fysiska 
planeringen ska också sträva efter att förbättra tillgängligheten till viktiga målpunkter samt förstärka 
den upplevda tryggheten i ett område. Exempel på målpunkter kan vara busshållplatser, 
övergångsställen och entréer.  Ny byggnad för allmänt tillträde ska enligt lag utformas så att den är 
tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar och deras livsvillkor, PBL 8 kap. 1 § och 2 §.  
 
Tillgängligheten i byggnader och på tomter regleras i Plan- och bygglagen (PBL), Plan- och 
byggförordningen (PBF) samt i Boverkets byggregler (BBR) och hanteras vid ansökan om bygglov. 
Vid anläggande av allmänna platser eller andra anläggningar som inte är byggnader gäller Boverkets 
allmänna råd, BFS 2011:5 (om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader). 
Tillsyn över tillgängligheten utförs av kommunen. 
 
Vid kommande utbyggnad av detaljplaneförslaget ska belysning på gångytor och vid viktiga 
målpunkter vara utformad och ha sådan ljusstyrka att personer med nedsatt rörelse- eller orienterings-
förmåga kan använda dessa. Med god belysning kan orienterbarheten och upplevelsen av trygghet öka. 
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Entréer ska finnas angränsande både mot gata och mot innergård för att skapa ett tillgänglighets-
anpassat och levande gatuliv. Detta regleras med planbestämmelse i tillhörande plankarta.  
 
Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska vid behov kunna ordnas inom 25 meters gångavstånd från en 
tillgänglig och användbar entré till bostadshus och publika lokaler. Parkeringsplatsen ska rymmas 
inom kvartersmark.  
 
Barnperspektivet  
Barnens intresse och behov i boende-, fritids- och skolmiljö är viktiga aspekter att ta hänsyn till i 
planarbetet. Plan- och bygglagen ställer krav att det vid anordnande av fastigheter ska finnas tillgång 
till tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utevistelse, där friyta ska prioriteras framför parkering, 
PBL 2 kap. 7 §.  
  
Planområdet planeras för goda gång- och cykelförbindelser och med gångfartsområden som ses kunna 
bidrar till en ökad trafiksäkerhet. Med ett bra gång- och cykelvägnät kan barnen i större utsträckning 
själva ta sig till och från sina skol- och fritidsaktiviteter. Genom den täta kvartersstrukturen, med 
bilfria gårdar och tydliga gatumiljöer, blir bebyggelsen mer lättförståelig och barnen ges trygga 
biltrafikmiljöer på innergårdarna.  
 
Planen bidrar till ett ökat utbud av närliggande lek- och rekreationsmöjligheter både genom bostadsnära 
park samt skol- och förskoltomt med innefattande friytor för barn.  
 
Markföroreningar 
Ängby industriområde har i huvudsak använts för verkstäder för motorfordon och har bland annat 
inneburit lager, skrotning och bilvård var på föroreningar förekommer inom planområdet. 
 
Verksamhetshistorik 
Fastigheterna Knivsta-Tarv 3:18, 3:19 och 3:20 har haft verkstadsindustri och används idag som 
bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkeri. Fastigheterna har riskklass 3 enligt MIFO (Metod för 
inventering av förorenade områden) och en samlad bedömning är att området utgör måttlig risk för 
människors hälsa och natur. 
 
På fastigheterna Knivsta-Tarv 5:1 och Ängby 2:7 finns en fordonsverkstad. Verksamheten består bl.a. 
av centrallager, skrotning och demontering av maskiner och hanterar kemikalier som oljor och 
bränslen. Fastigheterna har riskklass 2 enligt MIFO. 
 
Markutredning och sanering 
En miljöteknisk markutredning har tagits fram för detaljplanen. Genom provtagning av jord har 
analyser genomförts. För en utförlig beskrivning se bilaga. Miljöteknisk markutredning (ÅF). 
I fält noterades jordlagerföljd, lukt och färg. Inom industriområdet påträffades ytliga lager med 
fyllnadsmaterial bestående av främst grusig sand som underlagrades av lera.  
 
Metaller som bly, arsenik och nickel har påvisats i två grundvattenprover. Samtliga halter ligger över 
SGU:s riktvärde för otjänligt grundvatten. I en provpunkt har grundvatten påvisat förhöjda halter av 
aromatiska kolväten samt PAH:er med hög och medelhög molekylvikt överstigande SPBI:S 
riktvärden. Även förhöjda halter av petroleumkolväten, fraktionerade alifater och PAH:er har 
påträffats i området. Samtliga prover med avseende på BTEX ligger under Naturvårdsverkets 
riktvärden för känslig mark (KM) och mindre känslig mark (MKM). 
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Av de 23 provpunkter som undersökts har totalt 15 provpunkter påvisat förorening, däribland arsenik, 
cobolt och bly. Föroreningarna har påträffats både ytligt och på större djup.  
 
Föroreningarnas spridningsvägar beror delvis på egenskaper hos föroreningen samt på 
markförhållandena. På aktuella fastigheter kan föroreningar i mark förekomma och spridas på 
hårdgjord yta med hjälp av nederbörd till närliggande dike eller dagvattenbrunnar. Spridning kan 
också ske med hjälp av nederbörd som perkolerar ner genom marklagren till grundvattnet eller i 
samband med schaktning. 
 
Sanering av förorenad mark är en förutsättning för genomförandet av föreslagen detaljplan. 
Bortschaktning och hantering av förorenade massor inklusive återfyllnad av schaktgropar inom 
respektive fastighet, kommer att utföras innan boende finns på fastigheten. Därigenom begränsas 
hälsoriskerna för människor som kommer att bo och vistas inom området. 
 

 
Figur 11. Översiktskarta över området med platser markerade som potentiellt kan vara förorenade.  
Källa: Miljöteknisk markutredning, ÅF. 
 
Inför kommande utbyggnad av detaljplanen ska en schaktplan för framtida schaktarbeten tas fram samt 
en plan för hur förorenat dag- och länsvatten ska omhändertas i samband med schaktning. Ytterligare 
saneringsåtgärder kan bli aktuella av kvarvarande massor inom fastigheterna för att minska riskerna 
för negativ påverkan på människa och miljö. 
 
Den som ska göra en åtgärd i ett förorenat område som kan medföra risk för ökad spridning och 
exponering är skyldig att samråda och anmäla det till Miljöenheten på Knivsta kommun. Startbesked 
för beviljade bygglov får inte ges förrän påvisade saneringsåtgärder är genomförda och godkända av 
kommunen på de platser där förhöjda värden påvisats.  
 
Kulturmiljö och fornlämningar 
Utbyggnaden påverkar ingen natur- eller kulturmiljö som är utpekat som riksintresse. Det finns heller 
inga kända fornlämningar inom planområdet. Kommunen vill upplysa om att det är förbjudet att utan 
tillstånd rubba, gräva ut, bygga bort, övertäcka eller på annat sätt skada en fornlämning utan tillstånd 
enligt Kulturmiljölagen.   
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Detaljplanen möjliggör för ett ökat utbud av kulturella inslag så som konst och sociala aktiviteter. 
 

Dagvatten, vattendrag och miljökvalitetsnormer 
Förutsättningar 
Planområdet avvattnas till närliggande Knivstaån som rinner väster om järnvägsspåret i centrala 
Knivsta. Knivstaån är enligt vattendirektivet en preliminär vattenförekomst. Vid nästa vattencykel 
(2021) kommer den således att få status som vattenförekomst, vilket betyder att miljökvalitetsnormer 
för vatten gäller. Knivstaåns ekologiska status är klassificerad till dålig till följd av höga närsaltshalter. 
Den kemiska statusen är bedömd som ej god med avseende på uppmätta miljögifter i ytvatten där 
halter överskrider bedömningsgrunderna.  
 
I höjd med Knivsta tätorts sydligaste del övergår Knivstaån till vattenförekomsten Lövstaån som 
fortsätter till Mälaren – Garnsviken. Lövstaån är en vattenförekomst med miljökvalitetsnormer.  
Vattenförekomsten uppnår ej god kemisk status med avseende på kvicksilver, vars halter i fisk 
överskrider EUs gränsvärden. Vattenförekomstens ekologiska status är klassificerad som måttlig och 
bedöms kunna vara påverkat av reningsverket då de särskilt förorenande ämnena ammoniak och nitrat 
har uppmätts i halter över framtagna gränsvärden. 
 
Planområdet innehåller inget markavvattningsföretag, men området kring Knivstaån har ett 
markavvattningsföretag. 
 
Området kring Knivstavägen är en lågpunkt dit vatten från stora delar av planområdet rinner och 
riskerar därmed att översvämmas vid kraftigare regn. Det är därför vid kommande utbyggnad av 
planområdet viktigt att säkerställa åtgärder som både har en renande och fördröjande effekt. 
 
Dagvattenpolicy  
Knivsta kommuns dagvattenpolicy förespråkar lokalt omhändertagande och öppna dagvattenlösningar. 
Dagvattenhanteringen ska användas som ett positivt inslag i närmiljön och gröna lösningar som bidrar 
till ekosystemtjänster ska därmed premieras. Sekundära avrinningsvägar och översvämningsytor måste 
säkerställas och dagvattenhanteringen ska ta hänsyn till ett förändrat klimat.    
 
Förändringar och konsekvenser 
Andelen hårdgjorda ytor inom planområdet är idag hög, vilket gör det lättare att vid ombyggnation 
åstadkomma en förbättrad situation både när det gäller föroreningshalterna i dagvattnet och 
ekosystemtjänster. Planförslaget möjliggör för fler genomsläppliga och fördröjande ytor för vatten 
vilket bidrar till en reduktion av flertalet föroreningsämnen. Varje fastighet och verksamhetsutövare 
har dessutom ett ansvar att hantera dagvatten med sådan försiktighet att miljö och omkringliggande 
fastigheter inte skadas.   
 
Flödesberäkningar har utförts för 5-, 20-, och 100-årsregn och för planerad situation har en 
klimatfaktor på 1,25 lagts till. Den planerade situationen innebär ett ökat dagvattenflöde men en 
mindre mängd föroreningar jämfört med dagens situation. Det finns dock ett fortsatt behov av rening 
av dagvattnet för att klara riktvärden och bidra till att uppfylla MKN.   
 
Åtgärder 
Dagvattnet ska tas om hand så nära källan som möjligt och gröna, öppna hanteringsåtgärder ska väljas 
i första hand. Nedan presenteras de dagvattenhanteringsåtgärder som är tänkta att tillämpas inom 
planområdet och som valts ut med hänsyn till faktorer såsom fördröjningsförmåga, praktisk  
tillämpbarhet, bidragande till ekosystemtjänster och reningseffekt.  
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- Lokalt omhändertagande av dagvatten ska tillämpas på kvartersmark innan utsläpp sker på 
befintligt nät. Magasinvolymen ska dimensioneras för 20 mm nederbörd. Inom 
bostadsgårdarna och på förgårdsmarken utmed gatorna finns möjlighet att anlägga 
planteringar eller magasin för fördröjning och rening av dagvatten. 
 

- Marklutning ges från byggnader för att förhindra att yt- och dagvatten rinner in i en byggnad. 
Avrinningen sker lämpligast i riktning mot närliggande gator och diken. Dessa 
avrinningsvägar ska dock ses som sekundär då dagvattnet i första hand ska omhändertas så 
lokalt som möjligt.  
 

- Utrymme för skelettjordar och/eller nedsänkta växtbäddar ska reserveras i planområdets park- 
och gaturum. Skelettjordar och/eller nedsänkta växtbäddar medför dels att dagvattnet renas 
och dels att dagvattenflödet minskar. De har även en estetisk tilltalande effekt och kan bidra 
till biologisk mångfald.  
 

- Växtbäddar med ett luftigt förstärkningslager är tänkt att kombineras i samband med 
anläggning av gator. Detta ger en ökad fördröjningsvolym samt förbättrar reningen. Vattnet 
filtreras då först genom biofiltret och hamnar sedan i det luftiga förstärkningslagret. Ifall lokal 
infiltration är svår leds vattnet vidare via dräneringsledningar till dagvattennätet. Vid kraftiga 
regn, då infiltrationshastigheten inte är tillräcklig i växtbädden, kan vatten ansamlas i det 
luftiga förstärkningslagret direkt. Denna lösning bidrar med växtlighet längs med gatorna som 
ger en förbättrad närmiljö. 

                
 

- Svackdike anläggs längs med Knivstavägen för att 
hantera större mängder vatten på kort tid och 
minimera risken för översvämningar. Vägen är en 
lågpunkt och det regnvatten som inte kan 
omhändertas inom fastighetsområdet kommer att 
rinna åt det hållet. Diket, som kan bekläs med gräs 
eller annan vegetation, ska användas för fördröjning 
och avledning av dagvatten. Diket behöver inte ta 
upp hela ytan längsmed vägen utan kan varvas med 
träd och växtbäddar, däremot är det viktigt att dikena sammankopplas så att avrinning kan ske 
mot recipient. Svackdiket inryms inom den framtagna gatusektionen för Knivstavägen. 

 
- Omdimensionering av befintligt ledningsnät planeras inom planområdet. Dränvatten och 

bräddningsrör från växtbäddar ska ledas till ledningsnätet då jordmånen och den höga 
grundvattennivån gör det extra svårt för lokal infiltration, speciellt vid kraftigare regn. 

 
- Lämpliga byggnadsmaterial. För att minska miljöpåverkan på dagvattnet bör material som 

inte innehåller miljöskadliga ämnen väljas. Kända material som avger föroreningar är 
exempelvis takbeläggning, belysningsstolpar och räcken som är varmförzinkade eller i övrigt 
innehåller zink. Plastbelagda plåttak avger organiska föroreningar.  

 
- Gröna tak är ett samlingsnamn på olika taklösningar som innefattar organiskt material och kan 

variera från karg sedum till fullvärdiga trädgårdar. De så kallade gröna taken välkomnas inom 
planområdet. Förutom estetiska värden ger de gröna taken reducerade dagvattenflöden och 
kan fungera bullerdämpande och isolera mot värme och kyla.  

 

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


 
 

 

Samhällsbyggnadskontoret 
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 

Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 
www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 

22 
 

I linje med Knivsta kommuns riktlinjer bidrar de nämnda dagvattenlösningarna till ett flertal 
ekosystemtjänster såsom rekreation och biologisk mångfald. De presenterade åtgärderna innebär både 
mindre avrinning och utökad fördröjning. 
Områdets förutsättningar gör det svårt för lokal infiltration och därför bör ledningsnätet byggas ut för 
att hantera större mängder dagvatten än idag. Även om förslagen har en stor fördröjningsvolym 
kommer vattnet att behöva transporteras vidare till recipient via ledningsnätet.  
 
Markföroreningar måste efterbehandlas eller tas bort inom området. Varje fastighetsägare är ansvarig 
för föroreningarna på sin egen fastighet och har skyldighet att undersöka marken. 
 
Geoteknik 
Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) digitala kartbas består berggrunden av gnejsiga 
bergarter som förekommer ytligt i den norra delen av planområdet. Av den geotekniska undersökning 
som tagits fram av ÅF framgår att jordlagren, från markytan nedåt, består av ett övre fyllnadsmaterial 
(ca 1 m) som underlagras av lera (2-8 m) ovan en friktionsjord som antas bestå av blockig morän (82-
15 m). Markytan lutar mot sydost och har en marknivå som varierar mellan +14,0 och +20,0. Största 
delen av området består av grovkorningt fyllningsmaterial med en mäktighet på ca 1 meter. 
Grundvattennivån varierar mellan 2,5 till 0,7 meter under markytan.  
 
Enligt SGU:s digitala kartdatabas bedöms området inte hålla några större grundvattenmagsin och 
uttagsmöjligheter av grundvatten i berg är uppskattad till 600-2000 L/h.  
 

 
   Figur 12. Översiktlig jordartskarta. Källa: SGU 
 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Inom planområdet ingår fastigheterna i det befintliga verksamhetsområdet för vatten, spill- och 
dagvatten. Ett större huvudledningsstråk går längs Knivstavägen. Till huvudledningarna finns ett antal 
påstick från det befintliga industriområdet och från Förrådsvägen. Befintliga ledningar i och strax norr 
om Knivstavägen kommer att läggas om. Dels för att öka kapaciteten, men också för att få en bättre 
placering av ledningarna i gata för drift och underhåll. Ledningsstråk finns också i Förrådsvägen och 
dessa kommer att kvarstå.  
 
Knivstavatten är huvudman för det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp.  
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I dagsläget finns ett kapacitetsproblem för spillvatten i Knivsta reningsverk. Arbete pågår för att 
försöka möjliggöra en anslutning till Käppalaförbundets reningsverk för spillvatten. Under tiden det 
arbetet pågår förbereds även en tillståndsansökan för att som alternativ kunna utöka det befintliga 
reningsverkets kapacitet.  
 
Brandvatten 
Planområdet kommer att anslutas till befintliga ledningar i kringliggande gator. Ledningarna är 
utbyggda med konventionell brandvattenförsörjning. Roslagsvatten ansvara för att bygga ut 
brandposterna enligt ”Riktlinjer för dimensionering inom Brandkåren Attundas geografiska områden”. 
Enligt riktlinjerna ska brandposter placeras med ett maximalt avstånd om 150 m till varandra för att 
kunna erbjuda erforderlig brandvattenförsörjning. 
 
El, tele, bredband och uppvärmning 
El, tele, bredband och fjärrvärme finns utbyggt i närområdet. Vattenfall ansvarar för elförsörjningen. 
Befintliga elledningar passerar inom delar av kvartersområdet och kan behöva flyttas i samband med 
nybyggnation. Detta ska ske i dialog med ledningsägare och bekostas av exploatören.  
 
Post- och avfallshantering 
Avfallshantering ska lösas inom kvartersmark och möjlighet till återvinning ska finnas. Verksamheter 
inom planområdet förutsätts avsätta utrymme för sophantering inom respektive tomt. Vid 
nybyggnation av avfallsutrymme ska krav på tillgänglighet och arbetsmiljö uppfyllas. Soputrymmen 
ska utformas och placeras så att källsortering kan ske och så att de kan nås av sopbilar utan backande 
rörelser. Utformningen av utrymmet ska även anpassas så att personer med funktionsnedsättning 
obehindrat kan lämna avfallet. Avfallshantering regleras inte i detaljplanen utan i efterföljande 
bygglov. 
 
Postfack alternativ postlådesamling för flerbostadshus bör placeras vid byggnaders entréer, gärna i 
samråd med posten.  
 
Störningar 
Buller  
Vid planläggning ska lokalisering av bebyggelse ske med hänsyn till bullstörningar, PBL 2 kap. 4 § 
och 5 §. Ett byggnadsverk ska också ha de tekniska egenskaper som är viktiga för skydd mot buller, 
PBL kap 8. 4 §. 
 
I enlighet med förordning SFS 2017:359 gäller att för lägenheter bör riktvärdet 60 dBA (65 dBA för 
lägenheter upp till 35 kvm) ekvivalent ljudnivå inte överskridas vid fasad. Överskrids 60 dBA (65 
dBA för lägenheter upp till 35 kvm) ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad ska minst hälften 
av bostadsrummen vara vända mot sida där ekvivalent ljudnivå ej överstiger 55 dBA och maximal 
ljudnivå ej överstiger 70 dBA maximal ljudnivå mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasad. Värdet för 
maximal ljudnivå får överskridas högst 5 ggr/natt.   
 
Gemensamma uteplatser ska kunna anordnas i anslutning till byggnaden där ekvivalent respektive 
maximal ljudnivå ej överstiger 50 dBA respektive 70 dBA, dagtid mellan kl. 06.00-22.00. Värdet på 
högst 70 dB(A) får överskridas högst 5 ggr/timme, nivån ska dock inte överskridas med mer än 10 dB. 
 
För skolor och förskolor har Naturvårdsverket tagit fram riktlinjer för buller. Riktlinjerna anger att de 
delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet ska ha en ekvivalent ljudnivå 
på högst 50 (dBA) och en maximal nivå på högst 70 (dBA). 
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En trafikbullerutredning är framtagen för denna detaljplan, ÅF 2018-11-19. Trafikbullerberäkningarna 
är utförda enligt den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik, Naturvårdsverkets rapport 4653. 
Beräkningar av ekvivalent och maximal ljudnivå från vägtrafik har utförts vid fasad för alla 
våningsplan och som utbredning 2 meter över mark, båda med trafik för prognos år 2040. 
 
Gredelbyleden 
Trafikbullerutredningen visar på att fasader mot Gredelbyleden får upp mot cirka 65 dBA ekvivalent 
och 81 dBA maximal ljudnivå. Längs Gredelbyleden ska därför en bullerdämpad sida med högst 55 
dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå nattetid tillämpas. Med lägenheter som är 
högst 35 kvm kan mål enligt förordningen, högst 65 dBA ekvivalent ljudnivå, erhållas för samtliga 
fasader utan åtgärder. Större lägenheter med över 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad kan planeras 
med en genomgående planlösning med minst hälften av bostadsrummen mot bullerdämpad sida. 
 
För att motverka höga bullervärden längs Gredelbyleden planers slutna bostadskvarter med lameller. 
Längsgående fasader ska placeras minst 2 meter från användningsgräns mot gata. Syftet är att bredda 
avståndet mellan fasad och körfält samt möjliggöra för förgårdsmark med plantering.  
 
Kommunen har som ambition att ge Gredelbyleden en ny utformning med gång- och cykelbanor samt 
utrymme för trädplantering på bägge sidor om körfälten. Längs Gredelbyleden förväntas även 
hastigheten att minska till 40 km/h, vilket också är att se som en bullerdämpande åtgärd.  
 
Hästgård 
I nära angränsning till planområdet, söder om Knivstavägen, finns en mindre hästgårdsanläggning 
belägen. Planen medger sammanhållen bebyggelse ca 40 meter från rasthage och ca 80 meter från 
ladugård. Med hästhållning följer olägenheter i form av lukt och spridning av hästallergen. Inom 
planområdet tillämpas därför en kvartersstruktur som ses kunna ha en positiv effekt med att stänga ute 
eventuell spridning.  
 
Den planerade skoltomten ligger med ett avstånd på ca 140 meter från rasthagen. Inom skoltomten 
finns möjlighet att placera byggnaderna så att dessa skyddar spridning till intilliggande skolgård.  
 

     
    Figur 13.  Bilden visar Knivstavägen med industriområdet till vänster och hästgården till höger. 
 
Luft  
Knivsta kommun ingår i Östra Sveriges Luftvårdsförbund. SLB-analys (Stockholms Luft- och 
Bulleranalys) som är en avdelning på Miljöförvaltningen i Stockholm, driver även ett system för 
luftövervakning på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Enligt deras luftföroreningskartor 
ligger årsmedelhalten av partiklar (PM10) för utsläppningsåret 2015 mellan 0-15 µg/m3 (mikrogram 
per kubikmeter) i planområdet, vilket innebär att miljökvalitetsmålet på 15 µg/m3 klaras. Påverkan 
kommer främst från E4:an. PM10 per dygn ligger under 30 µg/m3 och klarar därmed 
miljökvalitetsmålet. Årsmedelhalten av kvävedioxid (NO2) för utsläppsåret 2015 ligger på 5–15 
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µg/m3 i planområdet, vilket innebär att miljökvalitetsmålet på max 20 µg/m3 klaras. NO2 per dygn 
ligger på 9–15 µg/m3 i planområdet. Det finns inget miljömål definierat för dygnsmedelvärdet av NO2 
(SLB-analys, 2018).   
 
Riskbedömning 
Räddningstjänst  
Insatstiden för räddningstjänsten ligger inom 10 minuter. Insatstiden innebär anspänningstid, körtid 
samt angreppstid. Knivsta brandstation ligger ca 2,2 km från planområdet, men det är en deltidsstation, 
vilket medför en anspänningstid på 5 min på kvällar och helger. Utöver det ingår någon extra minut 
för angreppstiden. Åtkomligheten för räddningstjänstens fordon säkerställs innan bygglov beviljas. 
Avståndet mellan räddningstjänstens fordon och punkten för räddningsinsats ska maximalt vara 50 m. 
Om det allmänna gatu- och vägnätet efter detaljutformning inte medger tillräcklig framkomlighet ska 
en speciell räddningsväg anordnas enligt gällande regler.   
 
Räddningstjänsten i Knivsta saknar stegfordon. Därför krävs att trapphusen utförs som Tr2 (förenklat; 
brandsluss mellan trapphuset och lägenheterna) för att klara sig med bara en utrymningsväg från 
bostaden. 
 
Drivmedelsanläggning 
Ca 90 meter från planområdets yttre gräns ligger en drivmedelstation med mindre försäljningsvolym 
av fordonsbränsle. Ur både risk-, miljö- och hälsoskyddssynpunkt bör ett minimiavstånd på 50 meter 
alltid hållas från bensinstation till bostäder, skola och förskola. Skolgården inom planområdet är 
belägen ca 100 meter från drivmedelstationen och avståndet till närmste byggnad är närmare 150 
meter. Utgångar från svårutrymda lokaler, exempelvis samlingslokaler, ska uppföras minst 100 meter 
från drivmedelsanläggningen.  
 
Hållbarhet 
Vid planeringen av tätorterna Knivsta och Alsike ska kommunens miljömål beaktas och en balans 
mellan social, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling eftersträvas. Knivsta har tagit fram 
miljömål för kommunen som främst handlar om; effektivare energianvändning och transporter, giftfria 
och resurssnåla kretslopp och hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö. Dessa mål ska 
appliceras både innan, under och efter arbetet med detaljplanen. Miljömålen uppnås bland annat 
genom;  
 

- Främjande av gång-, cykel och kollektivtrafik 
- En hållbar energiförsörjning genom väl planerade bebyggelseområden och tekniska 

försörjningsystem 
- En säker och trygg uppbyggd stadsmiljö med närhet till grönområden, frisk luft, rent vatten 

samt buller och radonhalter under riktvärden samt strålningsnivåer som inte är skadliga för 
hälsan 
 

Planområdet ligger centralt i Knivsta tätort, med nära avstånd till både järnvägsstation och busstorg, 
vilket tillgängliggör alternativet att åka kollektivt. Planförslaget ger plats till utbyggnad av gång- och 
cykelvägar både inom bostadsområdet och längs Gredelbyleden och Knivstavägen. Genom att 
prioritera gång- och cykeltrafik i planeringen av nya stadsdelar skapas förutsättningar att uppfylla ett 
av kommunens delmål för ekologiskt hållbar utveckling, ett fossilfritt samhälle.  
 
Ett annat delmål för ekologisk hållbarhet är att öka möjligheterna att skapa återvinning av 
hushållsavfall. Därför ska det finnas återvinningsstationer i närheten av alla bostäder inom/i anslutning 
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till planområdet. Återvinningsstationerna ska vara lättillgängliga och finnas i bostadskvarteren för att 
göra det enkelt för de boende att återvinna sitt avfall.  
 
För att upprätthålla en social hållbarhet inom planområdet erbjuds offentlig och kommersiell service. 
De planerade gatorna, torget och parken kommer att utgöra naturliga mötesplatser.  
Grönytor och vegetation har även det ett socialt värde genom att öka livskvaliteten och upplevelserna i 
ett område. Grönområden kan bidra med kunskap för barn och unga då de kan lära sig om kretslopp 
och biologisk mångfald. Det finns även ett hälsovärde då det skapar rekreationsmöjligheter och 
minskar stress. 
 
Planen inkluderar bostadsnära parkmiljöer, vilket bidrar till närliggande lek- och 
rekreationsmöjligheter. Planområdet planeras även för goda kopplingar till Ängbyskogen. Planen 
uppmuntrar till ett aktivt liv då gång- och cykelresor premieras framför resor med bil. Planen medger 
centrumverksamhet, skola och förskola som kommer att kunna befolka området även dagtid.  
 
Målsättningen med detaljplanen är att främja ett stadsbyggande som är funktionsblandad, tillgänglig 
och omsorgsfullt gestaltad. Den nya bebyggelsen ska vara robust och hålla hög kvalitet samt samspela 
med omgivningen.  
 
GENOMFÖRANDE 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, fastighetsrättsliga och 
ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. 
Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan ska fungera som en 
vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgörande i frågor som rör fastighetsbildning, 
vatten- och avloppsanläggningar, vägar m.m. regleras genom respektive speciallag.  
 
Organisation och tidplan 
Planarbetet bedrivs med målsättningen att planen ska antas av Samhällsutvecklingsnämnden andra 
kvartalet år 2020. Parallellt med detaljplanen så arbetar kommunen med en utvecklingsstrategi och ett 
planprogram för västra Knivsta kopplat till det så kallade ”fyrspårsavtalet”. Detaljplanen och 
planprogrammet måste samordnas och det kan komma att påverka tidplanen. Nedan redogörs för en 
övergripande tidplan under förutsättningar att nödvändiga politiska beslut fattas enligt angiven tidplan 
samt att detaljplanen inte överklagas. 
 
Samråd  1:a kvartalet 2020 
Granskning  3:e kvartalet 2020 
Antagande  4:e kvartalet 2020 
Laga kraft  4:e kvartalet 2020 
Byggstart  2021 
Färdigställande 2030 
 
Huvudmannaskap och arbetsfördelning 
Knivsta kommun är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det innebär att kommunen 
ansvarar för drift, skötsel och underhåll av dessa. 
 
Respektive byggherre ansvarar för genomförande av åtgärder inom kvartersmark. Ansvar för drift och 
underhåll av anläggningar inom kvartersmark ansvarar framtida fastighetsägare för. 
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Berörda fastighetsägare har det samlade administrativa och ekonomiska ansvaret för genomförande av 
detaljplanen. 
 
Det kommunalägda bolaget Roslagsvatten AB har ansvaret för drift och skötsel av Knivsta kommuns 
vatten- och avloppsanläggningar. Ansvaret innebär att Roslagsvatten inom det av kommunfullmäktige 
fastställda verksamhetsområdena tillhandahåller dricksvatten och avleder och renar avloppsvatten. 
Verksamhetsområdena är indelade i dricksvatten, spillvatten, dagvatten gata samt dagvatten fastighet. 
Alla fastighetsägare inom respektive verksamhetsområde har rätten att nyttja de tjänster som 
verksamhetsområdet innefattar. Fastighetsägaren har även skyldighet att betala för respektive tjänst 
enligt (av kommunfullmäktige antagen) gällande VA-taxa.  
 
Knivstasvatten AB (dotterbolag till Roslagsvatten AB) är huvudman för vatten och avlopp inom 
Knivsta kommun, dvs ägare och förvaltare av den allmänna VA-anläggningen inom kommunen. 
Därutöver kommer det att finnas huvudmän för el-, fjärrvärme-, kommunikationsledningar m.m. inom 
området. 
 
Ansvarsfördelning:  

 Kommunens samhällsbyggnadskontor ansvarar för  
o upprättandet av detaljplan 
o anläggandet av allmän platsmark (på bekostnad av respektive exploatör) 
o drift och underhåll av allmän platsmark. 

 Kommunens bygg- och miljökontor ansvarar för  
o myndighetsutövning vid bygglov och miljötillsyn.  

 Kommunens enhet för mark och exploatering ansvarar för  
o träffande av exploateringsavtal.  

 Knivstavatten AB ansvarar för  
o drift och underhåll av den allmänna Va-anläggningen.  

 Respektive byggherre/exploatör/fastighetsägare ansvarar för  
o uppförande, drift och skötsel av nybyggnation inom kvartersmark.  
o utförande av mätningar, undersökningar och andra kontroller inom  kvartersmark 

enligt bestämmelser i denna detaljplan och i gällande lagstiftning. o rapportering av 
eventuella markföroreningar till tillsynsmyndighet.  

o lokal fördröjning och rening av dagvatten inom fastigheten innan det når Va-
huvudmannens ledningar.  

 Lantmäterimyndigheten ansvarar för ansvarar för 
o erforderliga fastighetsbildnings-, anläggnings- och ledningsrättsåtgärder, på initiativ 

och bekostnad av ägaren till stamfastigheten samt eventuell köpare av styckningslott 
 
Samordning 
Samordning mellan kommunens gatuutbyggnad och exploatörernas byggprojekt ska göras i god tid för 
att säkerställa framkomlighet och undvika oförutsedda hinder samt minska risker i byggskedet. 
Exploatören ansvarar för att se till att området är tillgängligt för trafik under byggtiden och att hinder 
och störningar undviks i möjligaste mån. 
 
Utbyggnadstakt 
Utbyggnad enligt denna detaljplan kommer att ske under en längre tid och i flera etapper. 
Utbyggnadstakten och etappindelning ska regleras i exploateringsavtalet. Det är viktigt att alla arbetar 
för att området drabbas av så lite störningar som möjligt under utbyggandstiden. 
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Fastighetsrättsliga frågor 
Detaljplanen utgör underlag för de fastighetsrättsliga åtgärder som är en förutsättning för planens 
genomförande. 
 
Berörda fastigheter och fastighetsägare 
Fastighet  Ägare  Beskrivning 
Knivsta-Tarv 3:18 Privat 
Knivsta-Tarv 3:19 Privat 
Knivsta-Tarv 3:20 Privat 
Knivsta-Tarv 5:1 Privat 
Ängby 2:7  Privat 
Ängby 1:1  Knivsta kommun Förrådsvägen 
Ängby 2:1  Knivsta kommun Förrådsvägen 
Knivsta-Tarv 3:13 Knivsta kommun Gredelbyleden 
Knivsta-Tarv 3:24 Knivsta kommun Gredelbyleden 
Knivsta-Tarv 3:2 Privat  Del av Knivstavägen 
Knivsta-Tarv S:2 Samfällighet  Del av Knivstavägen 
 
Fastighetsbildning 
När detaljplanen har vunnit laga kraft kan aktuella fastighetsrättsliga åtgärder genomföras. 
En fastighet ska både vid ombildning och vid nybildning vara lämplig för sitt ändamål samt uppfylla 
krav på tillgänglighet. Lantmäterimyndigheten prövar lämpligheten vid förrättning. 
 
Ansökan om lantmäteriförrättning 
Respektive fastighetsägare ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för genomförandet av 
planen. Respektive ledningsinnehavare ansöker om och bekostar förrättning för bildande av 
ledningsrätt.  
 
Ekonomi och avtal 
Plankostnadsavtal 
Detaljplanen bekostas via plankostnadsavtal. Det innebär att ingen planavgift uttas i samband med 
bygglov för den byggrätt som planen medger. 
 
Exploateringsavtal 
Exploateringsavtal ska tecknas innan detaljplanen kan vinna laga kraft. Avtalet ska reglera byggande 
av vatten och avloppsanläggningar, gator och övrig allmän plats samt övriga gemensamma 
anläggningar, kostnadsfördelning, tidplan, betalningsplan och överlåtelse av mark m.m. Detaljplanen 
berör flertalet fastigheter och fastighetsägare därav behöver flera exploateringsavtal tecknas. 
 
Gestaltningsprogram 
Ett gestaltningsprogram, som bland annat visar på ambitioner och avsikter när det gäller gestaltning av 
bebyggelse och yttre miljö samt hållbarhet, utarbetas under planarbetets gång. Programmet ska ingå 
som en del i exploateringsavtalet som kommunen träffar med fastighetsägarna och ska vara ett stöd i 
projektering, bygglovhantering och genomförande. 
 
Bygglovavgift 
När detaljplanen har vunnit laga kraft har fastighetsägaren rätt att söka bygglov enligt detaljplanen. 
Bygglovavgiften debiteras enligt kommunens gällande bygglovtaxa. 
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Vatten, avlopp och dagvatten 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten. När 
förbindelsepunkt för vattentjänsterna meddelats fastighetsägaren infaller avgiftsskyldighet enligt lagen 
om allmänna vattentjänster. Anläggningsavgiften faktureras den som vid meddelandet äger fastigheten 
enligt då gällande VA-taxa. Om fastigheter bygger ut eller ändrar ändamål finns skyldighet att 
meddela detta till Roslagsvatten enligt av kommunen antagen ABVA, allmänna bestämmelser för 
vatten och avlopp. 
 
Rätt till ersättning 
Om en detaljplan ändras innan genomförandetidens utgång har den som äger en fastighet inom 
planområdet rätt till ersättning av kommunen för den ekonomiska skada som detta medför (Plan- och 
bygglag (2010:900 14 kap 9 §). Den som vill begära ersättning måste göra detta inom två år från den 
dag då planbeslutet vann laga kraft (Plan- och bygglag (2010:900) 15 kap. 5 §). 
 
Tekniska åtgärder 
Ledningar 
När marken ska bebyggas ska byggherren kontakta de berörda ledningsägarna i god tid. Eventuell el-, 
kommunikations- och fjärrvärmeanslutning ska klarläggas i samråd med respektive 
ledningsinnehavare. Även ändring/flytt av ledningar ska samrådas med lednings-innehavare.  
Utsättning av befintliga kablar ska begäras innan arbetena sätts igång. Befintliga anläggningar måste 
hållas tillgängliga för berörda ledningsägare under byggtiden. 
Följande ledningsägare har ledningar inom planområdet enligt ledningskollen.se: 
Lidén Data (fiber) 
Roslagsvatten (vatten, avlopp och dagvatten) 
Skanova (tele) 
Telonor (fiber) 
Vattenfall Heat (fjärrvärme) 
Vattenfall Eldistribution (el) 
Det kan finnas ytterligare okända ledningar som berörs av detaljplanen. Det åligger byggherren att 
undersöka om ytterligare ledningar finns. 
 
Vatten och avlopp 
VA-huvudmannen (Knivstavatten AB) ansvarar för upprättande förbindelsepunkt för allmänna VA-
ledningar i fastighetsgräns. Exploatörerna ansvarar för byggnation av fastighetens VA-installation. 
Exploatören/fastighetsägaren måste skicka in servisanmälan och betala anläggningsavgift innan de får 
ansluta till det kommunala VA-ledningsnätet. VA-huvudmannen gör inkopplingen till fastighetens nät. 
Eventuellt behov av byggvatten ska anmälas i förväg till VA-huvudmannen. 
 
Dagvatten 
Området ska tas in i verksamhetsområde för dagvatten. 
Regnvatten ska tas om hand så att det i största möjliga utsträckning efterliknar naturens hantering av 
nederbörd. Dagvatten ska fördröjas och renas innan det avleds från fastighet, genom så kallat lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD).  Magasinvolymen ska dimensioneras för 20 mm nederbörd. 
Tillåtet utflöde till det kommunala ledningsnätet är 15 l/s.  
 
På allmän platsmark ska fördröjning tillämpas så nära källan som möjligt, genom exempelvis trög 
avledning i växtbäddar och/eller fördröjningsmagasin. Längs Knivstavägen anläggs ett svackdike för att 
hantera större mängder vatten på kort tid och minimera risken för översvämningar.  
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Värme och energi 
Vattenfall Heat ansvar för fjärrvärmenätet i området. 
 
Ledningar 
Eventuell el-, kommunikations- och fjärrvärmeanslutning ska klarläggas i samråd med respektive 
ledningsinnehavare. Även ändring/flytt av ledningar ska samrådas med ledningsinnehavare. 
Geoteknik 
Grundläggnings- och markarbeten ska dimensioneras, planeras, utföras och kontrolleras i geoteknisk 
kategori 2 (GK 2) samt för säkerhetsklass 2 (SK 2). Eventuellt förekommande organiskt material får 
inte finnas i grundläggningar och ska om det påträffas schaktas bort.  
 
Byggteknik 
Då räddningstjänsten i Knivsta saknar stegfordon krävs att trapphusen utförs som Tr2 (förenklat; 
brandsluss mellan trapphuset och lägenheterna) för att klara sig med bara en utrymningsväg från 
bostaden. 
 
Markföroreningar 
Inför kommande utbyggnad av detaljplanen ska en schaktplan för framtida schaktarbeten tas fram samt 
en plan för hur förorenat dag- och länsvatten ska omhändertas i samband med schaktning. 
 
Sanering 
Genomförandet av utbyggnaden kommer att ske etappvis och inledas med sanering.  
 Varje fastighetsägare är ansvarig för markföroreningarna på sin egen fastighet och har skyldighet att 
undersöka marken och göra en anmälan till Miljöförvaltningen. Arbetsgången i stora drag ser ut enligt 
nedan.  

1. Provtagning på fastigheten i samråd med Miljöförvaltningen.  
2. Om det finns föroreningar ska detta anmälas till Miljöförvaltningen.  
3. Beslut från Miljöförvaltningen, ett föreläggande om försiktighetsmått vid sanering  
     av fastigheten.  
4. Slutredovisning till Miljöförvaltningen, egenkontroll sker via konsult.  

 
Startbesked för beviljade bygglov får inte ges förrän påvisade saneringsåtgärder är genomförda och 
godkända av kommunen på de platser där förhöjda värden påvisats.  
 
Markägoförhållande  
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighets- 
förteckningen.  
 
Administrativa frågor  
Huvudmannaskap  
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.  
 
Genomförandetid  
Planens genomförandetid är 10 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och 
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång 
fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till 
ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). PBL 4 kap. 21 §. 
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MEDVERKANDE I PROJEKTET  
Förslaget har tagits fram av kommunförvaltningen i samarbete med Archus. Konsulter från ÅF, WSP, 
SWECO, Liljemark Consulting och Ekologigruppen har medverkat i framtagandet av 
underlagsmaterial till planen. 
  
KOMMUNFÖRVALTNINGEN  
Samhällsbyggnadskontoret  
Moa Odin    
Planchef 
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Höjdsystem: RH2000
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BESTÄMMELSEGRÄNSER

Planområdesgräns

Användningsgräns
Egenskapsgräns

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet. Planbestämmelser har stöd i 4 kap. PBL 2010:900

Användning av mark och vatten

Gång- och cykelväg, PBL 4 kap. 5 §

Park, PBL 4 kap. 5 §

Huvudgata, PBL 4 kap. 5 §

PARK

HUVUDGATA

Torg, PBL 4 kap. 5 §TORG

Bostäder. Centrumverksamhet får helt eller delvis anordnas i bottenvåning, PBL 4 kap. 5 §BC1

Skola, PBL 4 kap. 5 §

Förskola, PBL 4 kap. 5 §S2

S1

gc-väg

Allmän plats

Kvartersmark

Egenskapsbestämmelser för allmän platsmark

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

BC2

PBC1

Bostäder. Centrumverksamhet ska helt eller delvis anordnas i bottenvåning, PBL 4 kap. 5 §

Parkering. Bostäder. Centrumverksamhet. Bostäder får finnas om plats för utevistelse kan tillgodoses, PBL 4 kap. 5 §

  lek     Aktivitetsyta/lekplats ska anordnas, PBL 4 kap. 5 §

gc-väg     Gång- och cykelväg ska anordnas, PBL 4 kap. 8 §

        Marken får inte förses med byggnad. Inom prickmark får dock burspråk, balkonger och skärmtak uppföras, PBL 4 kap. 16 §

          Endast komplementbyggnad i 1 våning får placeras. Skärmtak och liknande får uppföras, PBL 4 kap. 11 §

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Bostäder. Förskola ska helt eller delvis anordnas i bottenvåning, PBL 4 kap. 5 §BS2

Placering och omfattning

 p1   Huvudbyggnader ska placeras 0-2 meter från användningsgräns mot gata där inte prickmark gäller, PBL 4 kap. 16 §

 p2   Byggnader ska placeras minst 2 meter från anvädningsgräns där inte prickmark gäller, PBL 4 kap. 16 §

Utfart och stängsel

          Körbar förbindelse får inte anordnas, PBL 4 kap. 9 §

Mark och vegetation

     gård1       Lekgård för förskola ska finnas, PBL 4 kap. 10 §

 n1           Mark avsedd för planteringar, vistelseytor samt fördröjning av dagvatten, PBL 4 kap. 13 §

Utformning

             Högsta nockhöjd i meter. Utöver denna höjd får tekniska anläggningar, trapphus och hisschakt uppföras, PBL 4 kap. 11 §0,0

   VI                   Högsta antal våningar

  II-VI          Lägsta respektive högsta antal våningar

radhus     Endast radhus och komplementsbyggnader tillåts, PBL 4 kap. 16 §

     f1     Översta våningen/tvindsvåningen ska vara indragen minst 2 meter från underliggande fasadliv, PBL 4 kap. 16 §

     f2     Hörnavskärning, minst 2 meter, ska finnas i bottenvåning ut mot allmän plats, PBL 4 kap. 16 §

     f3     Portik, minst 3 meter bred och 4 meter hög, ska finnas mot allmän plats, PBL 4 kap. 16 §

     f4

B Bostäder, PBL 4 kap. 5 §

Huvudbyggnads entrévåning, vänd mot allmän plats, ska utföras i annant material och/eller färgval än ovanförliggande fasad, PBL 4 kap. 16 §

Lokalgata, PBL 4 kap. 5 §LOKALGATA

 Genomförandetiden är 10 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft, PBL 4 kap. 21 §

 Huvudmannaskap

 Ändrad lovplikt, lov med villkor

f6                 Förhöjd bottenvåning, minst 3,5 meter fritt mellan bjälklag, PBL 4 kap. 16 §

 dike     Uppsamlings- och avledningsdike för dagvatten ska anordnas, PBL 4 kap. 5 §

Startbesked för bygglov får inte ges förrän eventuella markföroreningar avvhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits, PBL 4 kap. 14 §

Mark och utformning

  f5                  Huvudbyggnads översta våning/vindsvåning ska utföras i annat material och/eller färgval än underliggande fasad, PBL 4 kap. 16 §

Huvudbyggnader ska utformas med god arkitektonisk kvalitet och med omsorgsfull färgsättning och materialval, PBL 4 kap. 16 §

Kommunalt huvudmannaskap för allmän plats, PBL 4 kap. 7 §

Utförande

f7                 Vind får inredas, PBL 4 kap. 16 §

b1          Fastighet får ej underbyggas, PBL 4 kap. 16 §

  e1 0000       Största byggnadsarea inom användningsområdet, angivet m2. Komplementsbyggnader ska ej ränkas som en del av byggnadsarean, PBL 4 kap. 11 §

Takvatten ska infiltreras på tomten, PBL 4 kap. 16 §

BP Bostäder. Parkering. Bostäder får finnas om plats för utevistelse kan tillgodoses, PBL 4 kap. 5 §

Huvudentréer till verksamheter och bostäder som mynner mot allmän plats ska vara tydligt markerade i fasad,  PBL 4 kap. 16 §

    Byggnadsdelar och installationer på tak ska vara väl integrerade i takets gestaltning, PBL 4 kap. 16 §

b2         Fastighet får underbyggas. Vid överbygd gård ska det övre bjälklagret kunna hålla ett jorddjup om minst 0,8 meter.
        Garage får ej förläggas ut till fasadliv i entrévåning mot huvudgata, PBL 4 kap. 16 §

   (III)                  Högsta tillåtna antal våningar för bebyggelse av parkeringsgarage

f8                Balkonger, burspråk och byggnadsdelar får maximalt kraga ut 0,5 meter över allmän plats med en lägsta frihöjd på 5 meter, PBL 4 kap. 16 §

f9                 Balkonger, burspråk och byggnadsdelar får maximalt kraga ut 1,5 meter från fasad mot allmän plats, PBL 4 kap. 16 §

f10               Huvudbyggnad ska ha mansardtak, brutet sadeltak och/eller sadeltak, Takvinkel ska som lägst vara 27 grader. PBL 4 kap. 16 §
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Handläggare 
Andree Dage 
Planhandläggare 

Tjänsteskrivelse 
2020-02-07 

Diarienummer 
SUN-2019/608 

   

 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning 
av reglering i detaljplan   

 
Förslag till beslut 
 

Samhällsutvecklingsnämnden beslutar yttra sig i enlighet med yttrandet i tjänsteskrivelsen 
daterad 2020-02-07. 

Sammanfattning 
Knivsta kommun har fått en remiss med förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd 
om detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i 
detaljplan. 
 

Yttrande 
Knivsta kommun ser positivt på förslaget i sin helhet. Kommunen ser även positivt på de 
förändringar som gjorts från det tidigare remissförslaget. Det är bra att Boverket inte reglerar 
de allmänna råden i föreskriftsform, dels för att inte begränsa möjligheten att övergå till mer 
digitala detaljplaner men också för att det riskerar att skapa låsningar i  en process som 
baseras på komplexa avvägningar. Vad gäller framtagandet av de nya föreskrifterna är det 
viktigt att belysa att det inom detaljplanering ofta finns ett glapp mellan den komplexa 
verklighet som behöver tas hänsyn till och vad som får regleras i en detaljplan. Detta är 
viktigt att beakta när nya förhållningssätt tas fram för att försöka få mer enhetliga 
detaljplaner. Att då reglera för mycket kan göra det svårare att ta fram detaljplaner. 
 
Övriga synpunkter: 

1. Att ha två olika egenskapsgränser för olika egenskapsbestämmelser är förvirrande 
och försvårar läsbarheten i plankartor. 

2. Förslaget att bokstavsbestämmelser kan användas för höjdregleringar och takvinklar 
istället för symboler kommer att innebära att det blir långa teckenförklaringar, vilket 
gör plankartor mer svårlästa och därmed otydliga. 

3. Knivsta kommun ställer sig också frågande varför det är en uppdelning mellan 
möjligheten att villkora bygglov och startbesked för anläggningar för bland annat 
vattenförsörjning och avlopp vid enskilt och kommunalt huvudmannaskap (4 kap 14 § 
PBL). Förutsättningarna för att göra mark lämplig för ett ändamål är de samma 
oavsett huvudmannaskap. Möjligheten att villkora bygglov enligt detta borde alltså 
möjliggöras i plankartan oavsett huvudmannaskap för att kunna möjliggöra för mer 
omfattande allmänna samhällsutvecklingsprojekt parallellt med detaljplaneringen utan 
att anläggningarna är färdigställda vid en lagakraftvunnen detaljplan. 

 



Sida 2 av 3 

 
 

 

  

 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Remissförslaget syftar till att få en mer enhetlig detaljplaneprocess för att möjliggöra för 
digitala detaljplaner. Detta förutsätter att kommunen har verktyg som är anpassade efter 
detta. Knivsta kommun arbetar i dagsläget med ett verktyg som är anpassat efter att kunna 
skapa digitala detaljplaner. Remissförslaget bedöms således inte innebära några 
ekonomiska kostnader för Knivsta kommun. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Beslutet ska skickas till 
Akten 

Boverket 

 
 
 
 

Emma Lundbergh 

Samhällsbyggnadschef  
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Remissförslaget handlar om hur detaljplaner tas fram för att möjliggöra för digitala 
detaljplaner vilket i sig inte påverkar 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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Handläggare 
Carin von Köhler 
Titel: Natur- och vattenvårdare 

Tjänsteskrivelse 
2020-02-11 

Diarienummer 
SUN-2020/75 

   
 

Samhällsutvecklingsnämndens presidieberedning 

Ansökan om markåtkomstbidrag för naturreservat Kölängsskogen 
 
Förslag till beslut 

1. Samhällsutvecklingsnämnden uppdrar förvaltningen att söka förhandsbesked för 
markåtkomstbidrag för bildande av naturreservat Kölängsskogen 

 
Sammanfattning av ärendet 
År 2016 erhöll kommunen statliga medel för att producera reservatshandlingar för tre 
naturreservat: Gredelby hagar, Ängbyskogen och Kölängen. Naturreservatet Gredelby hagar 
och Trunsta träsk bildades år 2018. Under 2019 har förvaltningen arbetat vidare med 
handlingarna för Ängbyskogen och Kölängen.  
Naturvårdsverket har möjlighet att lämna markåtkomstbidrag när kommunen avsätter egen 
mark i syfte att formellt skydda värdefulla naturområden. Naturvårdsverket är berett att betala 
markåtkomstbidrag upp till 50% av fastighetens marknadsvärdeminskning i enlighet med 
upprättad värdering, till följd av föreslagna eller beslutade föreskrifter. Kommunen behöver 
ett giltigt förhandsbesked för markåtkomstbidrag från Naturvårdsverket som ett första steg 
innan markåtkomstbidrag kan erhållas.  
Markåtkomstbidraget kan erhållas efter att beslut om bildande av naturreservat har vunnit 
laga kraft.  
 
 
 
Bakgrund 
År 2016 erhöll kommunen statliga medel för att producera reservatshandlingar för tre 
naturreservat: Gredelby hagar, Ängbyskogen och Kölängen. Naturreservatet Gredelby hagar 
och Trunsta träsk bildades år 2018. Under 2019 har förvaltningen arbetat vidare med 
handlingarna för Ängbyskogen och Kölängen. En av handlingarna som ingår i 
reservatsarbetet är ansökan om markåtkomstbidrag. 
Naturvårdsverket har möjlighet att lämna markåtkomstbidrag när kommunen avsätter egen 
mark i syfte att formellt skydda värdefulla naturområden. Kommunen kan få bidrag för 
marknadsvärdeminskningen på fastigheter som kommunen ägde innan reservatsbildning 
påbörjades eller för fastigheter som kommunen köper in i samband med reservatsbildningen. 
Naturvårdsverket är berett att betala markåtkomstbidrag upp till 50% av fastighetens 
marknadsvärdeminskning i enlighet med upprättad värdering, till följd av föreslagna eller 
beslutade föreskrifter.  
Kommunen behöver ett giltigt förhandsbesked för markåtkomstbidrag från Naturvårdsverket 
som ett första steg innan markåtkomstbidrag kan erhållas 
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Process 
Kommunen skickar in ansökan om förhandsbesked till Länsstyrelsen. Ansökan ska innehålla: 

- Karta över området. 
- Naturreservatets syfte, skäl och föreskrifter enligt 7 kap. 5,6 och 30§§ Miljöbalken. 
- Förteckning över vilka fastigheter som berörs 
- Karta med funktionsindelning, dvs indelning av skogsmarken i värdekärna, 

skyddszon, utvecklingsmark och arronderingsmark 
- Tidplan för genomförande av reservatsbildningen 
- Beskrivning av området, sammanfattning av utredningar, inventeringar, mm.  

 
Länsstyrelsen handlägger kommunens ansökan och vidarebefordrar ansökan till 
Naturvårdsverket om Länsstyrelsen tillstyrker bidrag. I förhandsbeskedet lämnas ett löfte om 
att lämna markåtkomstbidrag på de villkor som anges i beslutet. Ett förhandsbesked anger 
inte en exakt bidragssumma, utan anger vilken procent Naturvårdsverket kan ge i bidrag 
under förutsättning att de slutliga beslutshandlingarna överensstämmer med underlaget i 
ansökan om förhandsbeskedet. Det slutliga beslutet om bidragets storlek fattas när 
hemställan om beslut om bidrag inkommer.  
Efter att kommunen har fått förhandsbesked beställs värdering av Naturvårdsverkets 
avropade konsulter. Konsulterna redovisar värderingarna både till kommunen och till 
Naturvårdsverket. Naturvårdsverket granskar värderingen och meddelar kommunen när den 
är godkänd.  
När markåtkomsten är genomförd och beslut om bildande av naturreservat är fattat  och 
beslutet vunnit laga kraft skickar kommunen in en hemställan om beslut om bidrag till 
Naturvårdsverket i enlighet med förhandsbeskedet.  
I det fall beslut om naturreservat upphävs, helt, eller delvis, ska kommunen återbetala 
bidraget till Naturvårdsverket. En prövning om hur mycket som ska återbetalas sker vid 
delvis upphävanden.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Förhandsbesked för att ansöka om markåtkomstbidrag är ett steg i en formell process för att 
bilda naturreservat och har inga direkta ekonomiska konsekvenser. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Ansökan om markåtkomstbidrag för naturreservat Kölängsskogen 
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
Park- och naturenheten 
 
 

 
 
 
 

Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Förhandsbesked för att ansöka om markåtkomstbidrag är ett steg i en formell process för att 
bilda naturreservat och har inga direkta konsekvenser för, till exempel, barns tillgång till 
närnatur.  
 
 
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 
Carin von Köhler 
Titel: Natur- och vattenvårdare 

Tjänsteskrivelse 
2020-02-11 

Diarienummer 
SUN-2020/74 

   
 

Samhällsutvecklingsnämndens presidieberedning 

Ansökan om förhandsbesked för naturreservat Ängbyskogen 
 
Förslag till beslut 

1. Samhällsutvecklingsnämnden uppdrar förvaltningen att söka förhandsbesked för 
markåtkomstbidrag för bildande av naturreservat Ängbyskogen 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
År 2016 erhöll kommunen statliga medel för att producera reservatshandlingar för tre 
naturreservat: Gredelby hagar, Ängbyskogen och Kölängen. Naturreservatet Gredelby hagar 
och Trunsta träsk bildades år 2018. Under 2019 har förvaltningen arbetat vidare med 
handlingarna för Ängbyskogen och Kölängen.  
Naturvårdsverket har möjlighet att lämna markåtkomstbidrag när kommunen avsätter egen 
mark i syfte att formellt skydda värdefulla naturområden. Naturvårdsverket är berett att betala 
markåtkomstbidrag upp till 50% av fastighetens marknadsvärdeminskning i enlighet med 
upprättad värdering, till följd av föreslagna eller beslutade föreskrifter. Kommunen behöver 
ett giltigt förhandsbesked för markåtkomstbidrag från Naturvårdsverket som ett första steg 
innan markåtkomstbidrag kan erhållas.  
Markåtkomstbidraget kan erhållas efter att beslut om bildande av naturreservat har vunnit 
laga kraft.  
 
 
Process 
Kommunen skickar in ansökan om förhandsbesked till Länsstyrelsen. Ansökan ska innehålla: 

- Karta över området. 
- Naturreservatets syfte, skäl och föreskrifter enligt 7 kap. 5,6 och 30§§ Miljöbalken. 
- Förteckning över vilka fastigheter som berörs 
- Karta med funktionsindelning, dvs indelning av skogsmarken i värdekärna, 

skyddszon, utvecklingsmark och arronderingsmark 
- Tidplan för genomförande av reservatsbildningen 
- Beskrivning av området, sammanfattning av utredningar, inventeringar, mm.  

 
Länsstyrelsen handlägger kommunens ansökan och vidarebefordrar ansökan till 
Naturvårdsverket om Länsstyrelsen tillstyrker bidrag. I förhandsbeskedet lämnas ett löfte om 
att lämna markåtkomstbidrag på de villkor som anges i beslutet. Ett förhandsbesked anger 
inte en exakt bidragssumma, utan anger vilken procent Naturvårdsverket kan ge i bidrag 
under förutsättning att de slutliga beslutshandlingarna överensstämmer med underlaget i 
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ansökan om förhandsbeskedet. Det slutliga beslutet om bidragets storlek fattas när 
hemställan om beslut om bidrag inkommer.  
Efter att kommunen har fått förhandsbesked beställs värdering av Naturvårdsverkets 
avropade konsulter. Konsulterna redovisar värderingarna både till kommunen och till 
Naturvårdsverket. Naturvårdsverket granskar värderingen och meddelar kommunen när den 
är godkänd.  
När markåtkomsten är genomförd och beslut om bildande av naturreservat är fattat  och 
beslutet vunnit laga kraft skickar kommunen in en hemställan om beslut om bidrag till 
Naturvårdsverket i enlighet med förhandsbeskedet.  
I det fall beslut om naturreservat upphävs, helt, eller delvis, ska kommunen återbetala 
bidraget till Naturvårdsverket. En prövning om hur mycket som ska återbetalas sker vid 
delvis upphävanden.  
 
 
 
Ev underrubrik 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Förhandsbesked för att ansöka om markåtkomstbidrag är ett steg i en formell process för att 
bilda naturreservat och har inga direkta ekonomiska konsekvenser 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Ansökan om markåtkomstbidrag för naturreservat Ängbyskogen 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Park- och naturenheten 
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Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Förhandsbesked för att ansöka om markåtkomstbidrag är ett steg i en formell process för att 
bilda naturreservat och har inga direkta konsekvenser för, till exempel, barns tillgång till 
närnatur.  
 
 
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 
Alexander Jonsson 
Titel 

Tjänsteskrivelse 
2020-02-10 

Diarienummer 
SUN-2019/576 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Remissvar ; Regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 
2020-2030 
 
Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att som sitt yttrande överlämna förvaltningens 

tjänsteskrivelse 
 
Sammanfattning av ärendet 
Region Uppsala har översänt en remiss angående Regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Uppsala län, 2020-2030. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska omfatta alla typer 
av regional kollektivtrafik och sätta de långsiktiga målen för länets kollektivtrafikförsörjning. 
Dessa innefattar även åtgärder för att skydda miljön, tidsbestämda mål och åtgärder för 
anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning 
samt tillgängligheten till bytespunkter och linjer för alla resenärer. 
 
Denna remissversion är en revidering av Trafikförsörjningprogram2016 för Uppsala län. 
 
Knivsta kommun anser att Trafikförsörjningsprogrammet till stora delar har rätt fokus och 
kommer att bli ett bra hjälpmedel för det långsiktiga planeringsarbetet både för Region 
Uppsala och länets kommuner. 
 
Bakgrund 
Knivsta kommun anser att Trafikförsörjningsprogrammet i många fall fokuserar på rätt 
åtgärder. Knivsta kommun håller helt med om att för att planeringen ska fungera krävs ett väl 
utvecklat samarbete. Det är även viktigt att programmet stöttar och stöttas av övriga 
regionala styrdokument då det skapar en tydlighet i processen för inblandade parter. 
 
Det finns stor vikt vid att Region Uppsala tidigt blir inblandade i de kommunala processerna. I 
detta sammanhang är det också viktigt att Region Uppsala tänker långsiktigt och är beredd 
att i ett tidigt skede satsa på kollektivtrafik i områden som är under uppbyggnad och inte 
vänta tills området anses vara färdigt. För att öka kollektivtrafikens färdmedelsandel och öka 
andelen hållbart resande är det viktigt att möjligheten ges i ett tidigt skede vid exploatering av 
nya bostadsområden. I Trafikförsörjningsprogrammets bilaga nämns att sällanresenärer får 
andra tidsvärderingar än frekventa resenärer. Knivsta kommun tycker detta är viktigt att lyfta 
fram då kommunen växer och nya områden ska exploateras. 
 
För att främja både samhällets och individens perspektiv är det viktigt att se på hela resan 
från dörr till dörr. För att kollektivtrafiken ska konkurrera mot övriga trafikslag krävs att den är 
snabb och enkel. Ett väl utvecklat samarbete kan resultera i ett gång- och cykelvägnät som 
kompletterar kollektivtrafiken. Möjligheten att sedan ta med cykeln på tåget/bussen behöver 
bli bättre. Vidare behövs ett väl planerat nät av pendlarparkeringar vid kollektivtrafikens 
noder för att minska antalet fordon som behöver ta sig till tätorterna kärnor för att få tillgång 
till kollektivtrafiken. 
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Genomförandeplanen för det regionala trafikförsörjningsprogrammet bör resultera i mer 
konkreta handlingar samt tas fram i samarbete med länets kommuner. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ärendet har inte någon ekonomisk påverkan. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 2020-2030, samrådshandling 
Bilagor till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 2020-2030, remiss 
 
Beslutet ska skickas till 
Region Uppsala 
 

 
 
 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Möjligheten att nyttja kollektivtrafik är viktig för barn och ungdomar när de ska röra sig mellan 
hemmet och skola/fritid. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Genom att främja kollektivtrafik och ett hållbart resande tas barns intressen i beaktande. 
 
 
 
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 
Tomas Colm 

Tjänsteskrivelse 
2020-02-07 

Diarienummer 
SUN-2020/56 

   
 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Ansökan om investeringsmedel för 4-fackskärl 
 
Förslag till beslut 
  
Samhällsutvecklingsnämnden förslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Kommunfullmäktige beviljar samhällsutvecklingsnämnden 15 miljoner kronor i 
investeringsmedel för inköp av nya 4-fackskärl år 2020. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsutvecklingsnämnden ansöker om investeringsmedel till avfallsverksamheten för 
inköp av avfallskärl. Vid införandet av ny systemlösning av bostadsnära insamling behövs 
dagens avfallskärl bytas ut mot nya 4-fackskärl. I av den kommunfullmäktige beslutade Mål 
och budget 2020 finns inte investeringsmedel beviljade för dessa inköp och såldes ansöker 
Samhällsutvecklingsnämnden om 15 miljoner kronor från Kommunfullmäktige.  
 
 
Bakgrund 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutade 2019-02-11 (SUN-2019/38) att genomföra en 
samordnad upphandling tillsammans med kommunerna Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro 
avseende bostadsnära avfallshämtning genom en ny systemlösning med insamling av 
restavfall, matavfall returpapper och förpackningar i fyrfackskärl. 
För att kunna genomföra den nya systemlösningen behöver befintliga kärl för hushållsavfallet 
(matavfall och restavfall) bytas ut till två kärl med vardera i fyra fack. 
De avfallsslag som samlas in i de olika facken är mat, restavfall och returpapper samt 
förpackningar av glas/kartong/metall/plast. 
 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Investering i nya avfallskärl kommer leda till ökade kapitaltjänstkostnader för 
avfallskollektivet. En investeringsutgift på 15 miljoner kronor givet en nyttjandeperiod på 10 
år och dagens internränta på 1,5 % innebär att kapitaltjänstkostnad första året kommer öka 
med ca 1,7 miljoner kronor. Med ovanstående förutsättningar innebär 
kapitaltjänstkostnaderna en ökning på ca 395 kronor per hushåll årligen, utslaget på berörda 
hushåll i villa eller fritidshus som är ca 4 100 till antalet. De ackumulerade 
kapitaltjänstkostnaderna vid nyttjandeperiodens slut beräknas uppgå till ca 16,1 miljoner 
kronor.      
 
 



Sida 2 av 3 

 
 

 
  

 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Tomas Colm, Avfallschef 
Edvin Johansson, förvaltningsekonom 
Carita Wennerholm, redovisningsekonom 
 
 

 
 
 
 

Emma Lundberg 
Samhällsutvecklingschef 



Sida 3 av 3 

 
 

 
  

 
Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej x  
 
 
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  
 
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 
Tomas Colm 
Avfallschef 

Tjänsteskrivelse 
2020-02-07 

Diarienummer 
SUN-2020/58 

   

 

 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Samråd avfallsföreskrift 

 
Förslag till beslut 

Samhällsutvecklingsnämnden beslut  

Nya avfallsföreskrifter för Knivsta kommun, i enlighet med 

samhällsbyggnadskontorets förslag, ställs ut för samråd enligt 15 kap. 42 § 

miljöbalken.  

 

 
Sammanfattning av ärendet 

De nuvarande avfallsföreskrifterna började gälla 2016-01-01. 

Föreliggande förslag till reviderade avfallsföreskrifter har tagits fram i första hand för att 

anpassa föreskrifterna till det nya insamlingssystemet med fastighetsnära insamling av 

förpackningar och tidningar från en- och tvåbostadshus, som kommer att införas i samarbete 

med Håbo, Upplands-Bro och Sigtuna kommuner. Förändringar i lagstiftningen som skett 

sedan den senaste revideringen har beaktats.  

I samband med revidering av föreskrifterna har en översyn gjorts med syfte att, där så 

ansetts lämpligt, synkronisera Knivstas föreskrifter med samarbetskommunerna Håbo, 

Upplands-Bro och Sigtuna. 

 
 
Bakgrund 

Enligt tidigare beslut förbereder Sigtuna, Knivsta, Håbo och Upplands-Bro kommuner för 

gemensamt införande av fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper från en- 

och tvåbostadshus. Insamlingen kommer att ske i två kärl med fyra fack vardera för varje 

hushåll. Syftet är att förbättra servicen för invånarna och att öka sorteringsgraden av 

återvinningsbara material från hushållsavfall. 

Införande av nytt insamlingssystem ligger i linje med förordning (2018:1462) om 

producentansvar för förpackningar och förordning (2018:1463) om producentansvar för 

returpapper. Införande av insamling med fyrfackskärl bedöms vara ett effektivt och 

användarvänligt sätt att uppfylla lagstiftningens krav på fastighetsnära insamling, som ska 

vara infört till år 2025. 

En upphandling av entreprenör för insamling av hushållsavfall har genomförts och ny 

avtalsperiod börjar 2020-10-16. Inför bytet av avtalsperiod för insamling av hushållsavfall 
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samt förändringen av insamlingssystemet för en- och tvåbostadshus behöver såväl lokala 

avfallsföreskrifter som avfallstaxan justeras.  

Föreskrifterna har inte ändrats nämnvärt i sin struktur utan utgår fortfarande från SKL:s och 

Avfall Sveriges mall för avfallsföreskrifter.  

Knivsta, Upplands-Bro och Håbo kommuner tar samtidigt fram förslag till nya föreskrifter för 

respektive kommun. Förslagen liknar detta, men i vissa avseenden skiljer sig föreskrifterna 

åt, eftersom vissa olikheter mellan kommunernas förutsättningar och insamlingssystem 

kommer att finnas kvar. 

 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 

Vissa förändringar i föreskrifterna, men framförallt införande av nytt insamlingssystem och ny 

insamlingsentreprenad, gör att kommunens avfallstaxa kommer att behöva revideras. Det är 

emellertid inte möjligt att säga vilka de ekonomiska konsekvenserna blir, då en 

överenskommelse med producenterna om ersättning för insamling av förpackningar och 

returpapper ännu inte är klar.   

Utökad sommarsäsong (vecka 16–41 istället för 18/19–39/40) kan medföra ökade kostnader 

för kommunen och hushållen. Ändringen motiveras med en långvarig trend att många fritids-

husägare tillbringar allt mer tid i sina fritidshus, inte bara sommarveckorna. 

I övrigt bedöms inte förändringarna i föreskrifterna medföra ekonomiska konsekvenser.  

 
 
Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 

 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-06 

 Förslag till nya avfallsföreskrifter för Knivsta kommun 

 Nuvarande avfallsföreskrifter antagna 2015-10-20 

 
 
Beslutet ska skickas till 

Akten 
Tomas Colm Avfallschef 
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Emma Lundberg 

Samhällsutvecklingschef 



Sida 4 av 5 

 
 

 

  

 

 

Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja x Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Barn och ungdomars bästa har beaktats genom krav som ska ge en säker fysisk miljö vid 

avfallshämtning, samt indirekt genom att styra mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle 

som gynnar deras framtid. 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Barn har ofta ett stort intresse av att se på vid sophämtning, vilket dock inte är önskvärt 

ur säkerhetssynpunkt. Säkerhetsaspekterna kan ibland göra att avfallshanteringen tar 

mer plats, vilket i värsta fall kan göra att annat behöver stå tillbaka. 

I övrigt bedöms föreskrifterna gå i linje med barns intressen. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej x 

 

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. 

 



 

Avfallsföreskrifter 
för Knivsta kommun 

 

 
 
 

Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-20 
 



 Förslag till avfallsföreskrifter för Knivsta kommun  

Råd och anvisningar finns i ”Handbok för avfallsutrymmen” som tagits fram av branschorganisationen 
Avfall Sverige 

ALLMÄNT 
Inledande bestämmelser 
1 § För avfallshantering i Knivsta kommun gäller  

• miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927),  

• andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken, 

• andra författningar som berör avfallshantering, 

• av fullmäktige beslutad taxa, 

• bestämmelserna i dessa avfallsföreskrifter.  
 
Bilaga 1 till dessa avfallsföreskrifter innehåller definitioner och ordförklaringar, bilaga 2 
innehåller sorteringsanvisningar.  Anvisningar för avfallsutrymmen och hämtningsvägar 
m.m. finns i Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen.  
 
Tillsammans med avfallsplan för Knivsta kommun utgör dessa avfallsföreskrifter 
kommunens renhållningsordning.  
 
I 86-87 §§ finns bestämmelser om undantag från avfallsföreskrifterna. Undantag som 
medgetts med stöd av den tidigare renhållningsordningen ska gälla tills kommunen 
beslutar om annat. 

 
Kommunens ansvar  
2 § Kommunens skyldighet enligt miljöbalken att samla in och omhänderta hushållsavfall 

innebär att kommunen bestämmer hur hanteringen ska organiseras, var hämtning av 
avfall ska ske, hur hämtningsväg och avfallsutrymme ska vara beskaffade, vilka 
behållare som ska användas och annat som regleras i dessa avfallsföreskrifter. 

 
3 § När avfall ska transporteras bort genom kommunens försorg får  

− avfallet inte grävas ner, förbrännas eller på annat sätt återvinnas eller bortskaffas av 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren, 

− inte någon annan än kommunen eller entreprenören transportera avfallet om inte 
annat anges i dessa avfallsföreskrifter. 

 
4 § Samhällsutvecklingsnämnden har verksamhetsansvaret för hanteringen av hushållsavfall 

i Knivsta kommun. Samhällsutvecklingsnämnden har rätt att inom ramen för dessa 
avfallsföreskrifter utfärda kompletterande anvisningar av praktisk art om hantering av 
avfall. Insamling, transport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall utförs av 
kommunen eller av upphandlade entreprenörer (nedan kallad entreprenören).  

 
5 § Bygg- och miljönämnden utövar den lokala tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 

kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken, inklusive 
dessa avfallsföreskrifter. För prövning och tillsyn har Bygg- och miljönämnden rätt att ta 
ut avgift från fastighetsinnehavare med stöd av 27 kap. miljöbalken. Avgift ska framgå 
av taxa som fastställts av kommunfullmäktige. 

 
6 § Kommunfullmäktige meddelar med stöd av 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken föreskrifter om 

att avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och det bortskaffande av 



 Förslag till avfallsföreskrifter för Knivsta kommun  

Råd och anvisningar finns i ”Handbok för avfallsutrymmen” som tagits fram av branschorganisationen 
Avfall Sverige 

avfall som utförs genom kommunens försorg. Avgiften ska tas ut på ett sådant sätt att 
återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. 

 
Producenternas ansvar  
7 § För avfall som omfattas av producentansvar ansvarar respektive producent i enlighet 

med respektive förordning om producentansvar.  
 
Fastighetsinnehavares ansvar  
8 § Enskilda personer, fastighetsinnehavare, verksamhetsutövare m.fl. har ansvar för att 

hantera sitt avfall så att risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön 
inte uppkommer, och så att återvinning och miljösäker behandling underlättas. 

 
9 § Ansvarig gentemot kommunen är innehavaren av den fastighet där avfallet uppkommer 

eller av andra skäl förekommer. Ansvaret kan överlåtas på nyttjanderättshavare om 
sådan överenskommelse finns. Samfällighetsförening kan i förekommande fall 
jämställas med fastighetsinnehavare. 

 
10 § Ändring av ägandeförhållandena för fastighet, eller annan ändring som berör 

hanteringen av hushållsavfall, ska senast inom fyra veckor anmälas till 
Samhällsbyggnadskontoret Avfall och Återvinning. 

 
11 § Hushållsavfall ska lämnas i de insamlingssystem som kommunen tillhandahåller om inte 

annat sägs i dessa avfallsföreskrifter. Fastighetsinnehavare är skyldig att följa 
kommunens anvisningar om hantering av hushållsavfall som uppkommer inom 
fastigheten, så att kommunen kan utföra sin skyldighet att transportera bort avfallet till 
en behandlingsanläggning.  

 
12 § Fastighetsinnehavare ska skapa möjlighet för sortering av avfall i enlighet med 

kommunens insamlingssystem.   
 
13 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i behövlig omfattning informera den som bor eller är 

verksam i fastigheten om gällande regler för hanteringen av hushållsavfall. 
  
14 § Fastighetsinnehavare och i förekommande fall nyttjanderättshavare är skyldig att betala 

avfallsavgift enligt gällande avfallstaxa fastställd av kommunfullmäktige. 
 

HUSHÅLLSAVFALL 
Hämtningsområde  
15 § Knivsta kommun utgör ett hämtningsområde.  
 
Kvalitetskontroll 
16 § Kommunen och entreprenören har rätt att göra stickprovskontroll av hushållsavfall för 

att kontrollera avfallsbehållares innehåll och avfallets sortering, i syfte att säkerställa att 
renheten på avfallet upprätthålls. Med stickprovskontroll avses även plockanalyser som 
utförs på slumpmässigt utvalt hushållsavfall i syfte att undersöka avfallets 
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Råd och anvisningar finns i ”Handbok för avfallsutrymmen” som tagits fram av branschorganisationen 
Avfall Sverige 

sammansättning i stort. Behållare som innehåller felsorterat avfall kan enligt taxa 
avgiftsbeläggas om ingen förbättring sker trots upprepade påminnelser. 

 
Hämtning  
17 § Hämtning utförs av entreprenörer anlitade av kommunen. Fastighetsinnehavare ska 

lämna entreprenör tillträde till hämtningsställe. Nycklar, portkoder och liknande som är 
nödvändiga för hämtningen, samt ändringar, ska lämnas eller meddelas till 
Samhällsbyggnadskontoret Avfall och Återvinning i god tid, senast två veckor innan de 
ska börja användas eller träda i kraft. 

 
Hämtningstider 
18 § Hämtningen påbörjas tidigast kl. 06:30 och avslutas senast kl. 21:00 vardagar. Avfallet 

ska vara tillgängligt för hämtning senast kl. 06:30 på hämtningsdagen. Ändring av 
hämtningsdag meddelas fastighetsinnehavaren i god tid genom information på hemsida, 
i lokalpressen eller genom brevutskick. 

 
Hämtningsintervall och uppehåll i hämtningen  
Allmänt 
19 § Avfall ska transporteras bort från fastighet så ofta att olägenhet för människors hälsa och 

miljön inte uppstår. Hämtningsintervall för olika typer av hushållsavfall redovisas nedan. 
Avvikelser kan medges efter ansökan enligt 86-87 §§. 

 
Kärl- och säckavfall 
20 § Från permanentbostäder och verksamheter hämtas kärl- och säckavfall regelbundet 

under hela året. Matavfall och sorterat brännbart avfall hämtas normalt på samma 
veckodag. 

 
21 § Från en- och tvåbostadshus hämtas matavfall samt sorterat brännbart avfall normalt 

varannan vecka. Sorterat brännbart avfall kan även hämtas var fjärde vecka eller var 
åttonde vecka.  Matavfallet hämtas inte vid hemkompostering, se 83 §. 

 
22 § Från flerbostadshus och verksamheter hämtas matavfall samt sorterat brännbart avfall 

normalt varje vecka, men även varannan vecka eller tätare intervall kan väljas. 
 
23 § Från fritidshus och liknande hämtas kärl- och säckavfall regelbundet från den 1 maj till 

den 30 september. Sorterat brännbart avfall och matavfall hämtas normalt varannan 
vecka. Sorterat brännbart avfall kan även hämtas var fjärde vecka. Där separat 
matavfallsinsamling ännu ej har införts hämtas osorterat brännbart avfall normalt 
varannan vecka. Övrig del av året hämtas avfall efter särskild beställning.   

 
24 § Från anläggning som inte kan hänföras till ovan angivna hämtas hushållsavfall så ofta att 

risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. 
 
Latrin 
25 § Slamsugning av latrin utförs efter särskild beställning.  
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Råd och anvisningar finns i ”Handbok för avfallsutrymmen” som tagits fram av branschorganisationen 
Avfall Sverige 

Slam från enskilda avloppsanläggningar 
26 § Avloppsslam från slamavskiljare och slutna tankar hämtas regelbundet, dock minst en 

gång per år.  
 
27 § Avloppsslam från minireningsverk hämtas regelbundet, så ofta att dess funktion 

upprätthålls.  
 
Fettavfall 
28 § Fettavfall från fettavskiljare ska hämtas regelbundet, så ofta att dess funktion 

upprätthålls, dock minst fyra gånger per år. Fastighetsägare eller verksamhetsutövare 
ansvarar för att hämtning utförs. 

 
Extra hämtning 
29 § Extra hämtning av matavfall, sorterat brännbart avfall och slam vid enstaka tillfällen kan 

beställas vid behov. 
 
Uppehåll 
30 § Om fastighet inte utnyttjas eller verksamhet är stängd, så att hushållsavfall därmed inte 

uppkommer på fastigheten, kan uppehåll i hämtningen medges efter ansökan. Uppehåll i 
hämtningen kan endast medges om en bostadsfastighet inte kommer att utnyttjas under 
en sammanhängande period av minst sex månader. Uppehåll i hämtning för bostad med 
sommarabonnemang får medges om bostaden inte kommer att användas under 
hämtningsperioden. Ansökan ska lämnas enligt 86-87 §§, minst en månad före avsedd 
period.  

 
Hämtningsväg, hämtningsställe och behållarplats 
31 § Hushållsavfall hämtas normalt vid den fastighet där avfallet uppkommer.  
 
32 § Om godtagbara hämtningsförhållanden inte kan uppnås vid fastigheten enligt kraven i 

dessa föreskrifter kan Samhällsbyggnadskontoret Avfall och Återvinning besluta om 
annat hämtningsställe inom rimligt gångavstånd i samråd med entreprenören och 
Arbetsmiljöverket. Sådant hämtningsställe kan vara beläget utanför fastigheten. I annat 
fall ska fastighetsinnehavaren och kommunen komma överens om att avfallet samlas in 
och hämtas vid någon annan plats. 

 
33 § Hämtningsväg ska hållas lätt framkomlig året om. Enskild väg som används vid 

hämtning av hushållsavfall ska vara dimensionerad och hållas i sådant skick att den är 
farbar för de hämtningsfordon som normalt används av entreprenören. Vändmöjlighet 
ska vid behov finnas.  

 
34 § Om hämtningsväg inte är framkomlig uteblir hämtningen. Då hinder har undanröjts kan 

extra hämtning beställas.  
 
35 § Vid hämtning från en- och tvåbostadshus ska kärl stå i anslutning till 

hämtningsfordonets angöringsplats på hämtningsdagen, om det inte finns särskilda skäl. 
Fastighetsinnehavare ansvarar för iordningställande av behållarplats på sin tomtmark 
och för utställning av kärl.  

 
36 § Kärl ska vara placerat så att draghandtaget är vänt i kärlets dragriktning, mot vägen. 
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Avfall Sverige 

 
37 § Vid hämtning från gemensamt hämtningsställe kan avfallsbehållare vara placerad i 

avfallsutrymme. Om utrymmet är godkänt av Samhällsbyggnadskontoret Avfall och 
Återvinning behöver avfallsbehållare inte ställas ut inför tömning.  
 

38 § Avgift för dragavstånd tillkommer vid avstånd över 10 meter. Område runt kärl samt 
dragväg för kärl ska hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.  

  
39 § Vid hämtning från en-och tvåbostadshus på annan plats än ordinarie hämtställe utgår 

extra avgift för dragavstånd.  
 

40 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare, som på grund av funktionsnedsättning, 
funktionshinder, sjukdom eller andra särskilda skäl inte själv kan ställa ut sitt kärl på 
hämtningsdagen eller lämna avfallet vid hämtningsställe beläget utanför fastigheten, kan 
begära undantag från föreskrifterna. Undantag kan medges efter ansökan enligt 86-87 
§§.  

 
Avfallsbehållare, avfallsutrymme m.m. 
41 § Avfallsbehållare, avfallsutrymme och övrig utrustning som uppfyller kraven i 

avfallsföreskrifterna får användas i kommunen. Undantag kan medges efter ansökan 
enligt 86-87 §§. Godkända behållare och godkänd utrustning/anläggning, vem som 
tillhandahåller den/dem och till vad den/de får användas redovisas i tabell A. 

 
42 § Samhällsbyggnadskontoret Avfall och Återvinning tillhandahåller avfallsbehållare i den 

utsträckning som framgår av tabell A. Fastighetsinnehavare har ansvar för anskaffande, 
installation och underhåll av övriga behållare. Behållare och annan utrustning ska medge 
hantering med den utrustning som används i kommunens insamlingssystem. En 
övergång till hämtning som inte kräver manuell hantering ska eftersträvas. 

 
43 § Fastighetsinnehavare har ansvar för tillsyn av samtliga behållare som används för 

hushållsavfall som uppstår på fastigheten. Fastighetsinnehavare svarar för rengöring av 
kärl som tillhandahålls av kommunen. För rengöring samt underhåll av övriga behållare 
svarar den som äger behållaren. 

 
44 § Behållare ska vara märkt så att förväxling inte sker. Fastighetsägaren eller 

nyttjanderättshavaren ansvarar för att förse behållaren med etikett som skickas ut av 
kommunen.  

 
45 § Två eller flera närboende innehavare av en- och tvåbostadshus eller fritidshus kan dela 

avfallsbehållare efter anmälan till Samhällsbyggnadskontoret Avfall och Återvinning 
enligt 86-87 §§. 

 
 
Tabell A 
Följande behållartyper är godkända att använda i kommunens insamlingssystem. 
Behållartyperna är godkända förutsatt att övriga krav i dessa avfallsföreskrifter uppfylls och 
att god arbetsmiljö upprätthålls. 
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Teckenförklaring: 
X  Behållaren tillhandahålls av kommunen, men fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren 

ansvarar för rengöring och tillsyn. 
¤  Behållare anskaffas, underhålls och rengörs av fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren. 
1 Endast tills matavfallsinsamling har införts under 2015. 
2  Kan tillhandahållas av entreprenören. 
3 En- och tvåbostadshus med gemensamhetslösning 
 
Behållartyp/utrustning En- och 

tvåbostads-
hus 

Flerbostads-
hus 

Fritidshus Verksam-
heter 

Osorterat brännbart avfall, 
kärl 140, 190, 240 liter   X1  

Sorterat brännbart avfall     

Kärl 140 liter X  X  

Kärl 190 liter X X X X 

Kärl 370 liter X3 X  X 

Kärl 660 liter X3 X  X 

Säck max 240 liter för 
extrahämtning ¤ ¤ ¤ ¤ 

Matavfall     

Papperspåse och påshållare X X X  

Papperssäck (insatssäck i 
kärl)    ¤2 

Kärl 130 liter X X X X 

Kärl 190 liter  X  X 

Kärl 370 liter  X  X 

Matavfallskvarn kopplad 
till tank    X 

Övriga behållare     

Slamavskiljare, slutna 
tankar, portabla taletter, 
minireningsverk, 
fettavskiljare 

¤ ¤ ¤ ¤ 

Bottentömmande behållare 
för matavfall och sorterat 
brännbart avfall, som töms 
med kranbil 

¤3 ¤   
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Behållartyp/utrustning En- och 
tvåbostads-
hus 

Flerbostads-
hus 

Fritidshus Verksam-
heter 

Sopsug, mobil, för 
matavfall och sorterat 
brännbart avfall 

 ¤   

Sopsug, stationär, för 
matavfall och sorterat 
brännbart avfall 

 ¤   

Latrinkompost ¤  ¤  
 
 
46 § Fastighetsinnehavare ansvarar för att avfallsutrymme och utrustning utformas, anordnas, 

installeras, underhålls, sköts och rengörs så att krav på god arbetsmiljö och tillgänglighet 
uppfylls samt att risk för driftsavbrott, olycksfall, skadedjur och annan olägenhet 
minimeras.  

 
Emballering, fyllnadsgrad, vikt m.m. 
47 § Endast avfall som ligger i behållare hämtas. Behållare får inte vara så tung att det blir 

uppenbara svårigheter att flytta den. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vikter samt om 
drag- och skjutmotstånd ska följas. Komprimering av avfall i kärl eller säck är inte 
tillåten.  

 
48 § Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan stängas. Lock på kärl ska vara helt stängt 

vid hämtningstillfället. Behållare som är trasig, överfull, för tung, inte vänd åt rätt håll, 
eller på annat sätt inte uppfyller de krav som ställs, hämtas inte. Extra hämtning kan 
beställas när avfallsinnehavaren har rättat till problemet. 

 
49 § Vid återkommande överfull behållare ska större behållare eller tätare hämtningsintervall 

väljas. Om inte detta sker trots uppmaning kan Samhällsbyggnadskontoret Avfall och 
Återvinning besluta om ändring. Avfallsmängd som tillfälligt överstiger vad som ingår i 
ordinarie hämtning kan hämtas efter särskild beställning. Avfallet ska ligga i kärl eller 
säck. 

 
50 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren 

och förvaringsplatsen är avsedd. Avfall ska vara förpackat på sådant sätt att risken inte 
finns att det sprids eller orsakar skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet. 
Oemballerad eller varm aska, slagg, glödande avfall eller oemballerat flytande avfall får 
inte läggas i avfallsbehållare.  

 
Hantering av vissa slag av hushållsavfall  
Sortering 
51 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera avfallet i enlighet med 

dessa avfallsföreskrifter och tillhörande bilaga 2. Utsorterat avfall hämtas på 
överenskommet eller anvisat hämtningsställe eller lämnas av fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren på annan anvisad plats.  
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Kärl- och säckavfall 
52 § Kärl- och säckavfall ska sorteras i sorterat brännbart avfall och matavfall. 

Fastighetsinnehavare som hemkomposterar kan välja abonnemang med hämtning av 
enbart sorterat brännbart avfall. Fritidshus kan, fram tills införandet av 
matavfallsinsamling är klart, ha abonnemang för osorterat brännbart avfall. 

 
53 § Bestämmelser om kompostering finns i 83 §.  

 
54 § Avfallskvarn som avses användas för att mala utsorterat matavfall får inte anslutas till 

kommunens avloppsnät utan särskilt tillstånd från Roslagsvatten AB. Avfallskvarn som 
ansluts till tank får installeras efter tillstånd om tanken kan slamsugas genom 
kommunens försorg. Ansökan om tillstånd ska göras enligt 86-87 §§. 

 
Grovavfall från hushåll 
55 § Grovavfall ska sorteras ut och hållas åtskilt från annat avfall. 
 
56 § Grovavfall kan lämnas på kommunens återvinningscentral. 
 
Farligt avfall från hushåll 
57 § Farligt avfall ska sorteras ut och hållas åtskilt från annat avfall.  
 
58 § Farligt avfall ska lämnas till kommunens insamlingssystem för farligt avfall. 
  
59 § Farligt avfall ska vara förpackat så att avfallet inte läcker ut och förpackningen ska vara 

märkt så att det tydligt framgår vad den innehåller. Olika slag av farligt avfall får inte 
blandas. 

 
Elavfall från hushåll 
60 § Elavfall ska sorteras ut och hållas åtskilt från annat avfall. 
 
61 § Elavfall ska lämnas till producenternas eller kommunens insamlingssystem, eller på av 

fastighetsägaren anvisad plats inom fastigheten.  
 
Batterier från hushåll 
62 § Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilda från annat avfall. 
 
63 § Kasserade bärbara batterier kan lämnas på återvinningsstation eller i annat 

insamlingssystem som erbjuds av producenterna eller kommunen.  
 
64 § Bilbatterier lämnas till återförsäljare eller på kommunens återvinningscentral.  
 
65 § Alla slags batterier kan lämnas på kommunens återvinningscentral.  
 
Trädgårdsavfall från hushåll  
66 § Trädgårdsavfall ska sorteras ut och hållas åtskilt från annat avfall. 
 
67 § Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras eller flisas på den egna fastigheten, om 

det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Kompostering eller 
flisning av trädgårdsavfall på den egna fastigheten behöver inte anmälas till kommunen. 
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68 § Trädgårdsavfall kan lämnas på kommunens återvinningscentral.  
 
69 § Eldning av trädgårdsavfall i detaljplanerat område är enligt lokala miljö- och 

hälsoföreskrifterna för Knivsta kommun förbjudet under tiden 1 april till 30 september 
med undantag för den 30 april (tillstånd för majbrasor ska sökas hos räddningstjänsten). 
All eldning ska ske utan att risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön 
uppkommer. Aktuell brandrisknivå ska respekteras. För mer information om eldning se 
kommunens hemsida under Bygga, bo & miljö/Brandskydd.  

 
Läkemedelsavfall och förbrukade kanyler från hushåll 
70 § Läkemedelsavfall och förbrukade kanyler från hushåll ska sorteras ut och hållas åtskilt 

från annat avfall.  
 
71 § Läkemedelsavfall, med undantag för läkemedel som klassificeras som farligt avfall, ska 

lämnas till apotek. 
 

72 § Förbrukade kanyler ska läggas i för ändamålet avsedd behållare som tillhandahålls på 
apotek. Fylld kanylbehållare ska lämnas till apotek.  

 
Latrin 
73 § Fastighetsinnehavare bör i första hand kompostera latrin som uppkommer på fastigheten.  

Kompostering ska ske i en av kommunen godkänd behållare och i enlighet med 
bestämmelserna i 83 §. Om kommunen ska hämta latrin ska det samlas upp i tank som 
kan slamsugas av entreprenören. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att anläggningen 
uppfyller motsvarande krav på framkomlighet som vid slamtömning enligt 77 § och 80 
§. 

 
74 § Portabla toaletter, t.ex. byggtoaletter med sluten tank som kan slamsugas, får användas. 

De ska tömmas av kommunens entreprenör om inte tömningen ingår i ett hyresavtal för 
tillfällig portabel toalett och uthyraren kan visa att omhändertagandet av latrin sker på en 
godkänd anläggning i enlighet med gällande lagstiftning. Beställning av tömning/ 
slamsugning ska göras till Samhällsbyggnadskontoret Avfall och Återvinning. 

 
75 § Hämtning ska ske så ofta att risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 

uppstår.  
 
76 § Kemikalier eller annat ämne som försvårar den fortsatta hanteringen av latrin får inte 

tillföras.  
 
Slam och urin från enskilda avloppsanläggningar samt fettavfall 
77 § Slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk och urintankar för enskilt avlopp samt 

fettavskiljare ska vara lätt tillgängliga för tömning. Om det finns flera tömningspunkter 
på anläggningen ska detta anmälas till Samhällsbyggnadskontoret Avfall och 
Återvinning. Lock, manlucka eller annan tömningsanordning ska lätt kunna öppnas av 
en person, bör väga max 15 kg och får inte vara blockerat/blockerad inför tömning.  

 
78 § Fastighetsinnehavaren svarar för att en skylt med text ”SLAM” och fastighetsbeteckning 

sätts upp vid avloppsanläggning inför tömning. Skylt tillhandahålls av 
Samhällsbyggnadskontoret Avfall och Återvinning.  
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79 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för att eventuella förberedelser inför slamtömning vidtas 

enligt leverantörens anvisningar, samt för att slamtömningsinstruktioner finns 
tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. 

 
80 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. 

 
81 § Avstånd mellan hämtningsfordonets angöringsplats och behållare för slam, urin eller 

fettavfall får inte överstiga 20 meter om det inte finns särskilda skäl. Vid slangdragning 
över 20 meter (räknat till botten av brunn) tillkommer extra avgift. Sughöjden får inte 
överstiga 5 meter. 

 
82 § Från verksamheter ska fett och olja som kan samlas upp i annan behållare än 

fettavskiljare lämnas till fettåtervinning. Från hushåll ska sådan olja samlas upp i tät 
plastflaska eller liknande, eller hällas i egen kompost. Flaskor med olja kan lämnas på 
kommunens återvinningscentral.  

 
Förutsättningar för eget omhändertagande 
83 § Avfall enligt a-c nedan får endast tas omhand på den egna fastigheten under 

förutsättning att det kan ske utan att risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön 
uppkommer. Anmälan eller ansökan ska göras till kommunen enligt 86-87 §§. För 
trädgårdsavfall gäller 66-69 §§. 

 
a) Komposterbart matavfall och latrin. Avfallet ska komposteras i en sluten, 

skadedjurssäker behållare som kan användas året om.  
 

b) Slam, filterbäddar och liknande från enskild avloppsanläggning samt urinfri rest från 
urinseparerande WC. 

 
c) Annat avfall. Bortskaffande eller återvinning godtas bara om det är omöjligt eller 

orimligt av praktiska eller ekonomiska skäl att transportera bort avfallet från 
fastigheten.  

 

ANNAT AVFALL ÄN HUSHÅLLSAVFALL 
Uppgiftsskyldighet 
84 § Den som i kommunen yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än 

hushållsavfall ska på begäran av kommunen lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, 
sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens 
renhållningsordning. 

 
85 § Den som i kommunen yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en 

förpackning eller en vara som är innesluten i en sådan förpackning, ska på begäran av 
kommunen lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, 
mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens avfallsföreskrifter och 
avfallsplan.  
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UNDANTAG FRÅN AVFALLSFÖRESKRIFTERNA 
Anmälan, ansökan, prövning och avgift 
86 § Bygg- och miljönämnden eller Samhällsbyggnadskontoret Avfall och Återvinning 

handlägger anmälan enligt avfallsföreskrifterna samt ansökan om undantag från 
avfallsföreskrifterna enligt tabell B. 

 
Tabell B 
Anledning till 
anmälan eller 
ansökan om undantag 

Anmälan Ansökan 
om 
undantag 

Handläggs av 
Bygg- och 
miljö-
nämnden 

Handläggs av 
Samhällsbygg-
nadskontoret Avfall 
och Återvinning 

Kompostering av 
matavfall på den egna 
fastigheten 

X  X  

Kompostering av latrin 
på den egna fastigheten 

X  
 

X  

Annat eget 
omhändertagande av 
avfall än kompostering 
av matavfall och latrin 
på den egna fastigheten  

 
 

X X  

Uppehåll i hämtningen   X  X 

Delad avfallsbehållare X   X 

Installation av 
avfallskvarn ansluten 
till tank 

 X  X 

Undantag från 
bestämmelserna om 
avfallsbehållare, 
avfallsutrymme, 
utglesat 
hämtningsintervall för 
slam m.m. och som rör 
miljö- och hälsoskydd 

 X X  
 

Undantag från 
bestämmelserna om 
avfallsbehållare, 
avfallsutrymme m.m. 
och som är av teknisk 
art 

 X  X 

Begäran om annat 
hämtningsställe vid 
funktionsnedsättning, 
funktionshinder, 

 X  X 
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Anledning till 
anmälan eller 
ansökan om undantag 

Anmälan Ansökan 
om 
undantag 

Handläggs av 
Bygg- och 
miljö-
nämnden 

Handläggs av 
Samhällsbygg-
nadskontoret Avfall 
och Återvinning 

sjukdom eller andra 
särskilda skäl 

Försöksverksamhet  X X  

Övriga frågor av 
praktisk och ekonomisk 
art 

 X  X 

Övriga frågor  X X  

 
 
87 § Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om fastighet, 

fastighetsinnehavare, vilka avfallsslag som avses och andra uppgifter som behövs för 
handläggning av ärendet. Anmälan och ansökan ska lämnas in till 
Samhällsbyggnadskontoret Avfall och Återvinning senast två veckor, och till Bygg- och 
miljönämnden senast fyra veckor, innan den begärda åtgärden ska träda i kraft.  

 
88 § Undantag kan endast medges om det kan ske utan risk för människors hälsa eller miljön.  

 
89 § Givna tillstånd är personliga, knutna till fastigheten och oftast tidsbegränsade. De ska 

omprövas om förutsättningarna för dem ändras. Fastighetsinnehavaren har skyldighet att 
meddela sådan förändring. 

 
90 § För forskning och utveckling inom avfallshantering kan samhällsutvecklingsnämnden få 

bedriva försöksverksamhet utan hinder av avfallsföreskrifterna, efter ansökan till Bygg- 
och miljönämnden, om det kan ske utan risk för människors hälsa eller miljön. 

 
Brott mot bestämmelserna  
91 § Brott mot bestämmelserna i avfallsföreskrifterna beivras enligt bestämmelserna i 29 kap. 

miljöbalken. 
 
92 § Om hanteringen av avfall missköts och rättelse inte sker efter skriftlig uppmaning kan 

åtgärder vidtas genom kommunens försorg på fastighetsinnehavarens bekostnad.  
 
Ikraftträdande 
93 § Dessa avfallsföreskrifter träder i kraft 2015-xx-xx, då föreskrifter för Knivsta kommun 

fastställda 2011-08-23 upphör att gälla.  
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BILAGA 1 
 
DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR  

Angöringsplats 
Plats där hämtningsfordonet stannar när avfallet ska hämtas. Kan även kallas stoppställe eller 
uppställningsplats. Angöringsplatsen ska ligga så nära avfallets hämtningsställe som möjligt 
och vara lämplig från arbetsmiljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. Angöringsplatsen kan variera 
vid hämtning av olika typer av avfall beroende på att olika hämtningsfordon är olika stora. 

Avfall 
”Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller 
är skyldig att göra sig av med.” (Miljöbalken 15 kap. 1 §). 

Avfallsbehållare 
Behållare som används för uppsamling av avfall. Kan även kallas sopbehållare eller bara 
behållare. Avfallsbehållare kan vara av olika typ och storlek. De behållare som används i 
kommunen redovisas i tabell A. Med kärl menas hjulförsedda plastkärl med lock. Ibland 
kallas de rullkärl. De lyfts och töms i sopbil med hjälp av en kärllyft på bilen. 

Avfallsföreskrifter 
Kommunala bestämmelser för avfallshantering. Föreskrifterna stadgar bl.a. vilka skyldigheter 
kommunen och fastighetsinnehavare har samt när, var och hur avfall ska hämtas. Ingår 
tillsammans med avfallsplan i den renhållningsordning, som varje kommun måste ha. 

Avfallshantering 
Avser sortering, insamling, transport, återvinning och bortskaffande eller annan behandling av 
avfall.  

Avfallskvarn 
Kvarn för sönderdelning av matavfall så att det malda avfallet kan följa med avloppsvattnet ut 
på ledningsnätet eller samlas upp i en särskild tank. Kvarnen kan anslutas till köksavloppet 
under en diskbänk. Avsikten är att avfallet ska kunna rötas för utvinning av biogas. 
Avfallskvarnar anslutna till det kommunala avloppsnätet får inte användas i kommunen utan 
särskilt tillstånd från Roslagsvatten AB. 

Avfallsplan 
Kommunal plan för avfallshantering. Planen innehåller bl.a. mål för kommunens 
avfallshantering samt åtgärder för att nå målen. Avfallsplanen ingår tillsammans med 
avfallsföreskrifterna i den renhållningsordning som varje kommun måste ha.   

Batterier  
Batterier omfattas av producentansvar. En del batterier innehåller farliga ämnen och klassas 
därför som farligt avfall, men alla batterier ska samlas in. Småbatterier som inte är inbygga i 
apparater, leksaker eller andra produkter kallas för bärbara batterier. De samlas ofta in genom 
s.k. batteriholkar. Andra batterityper är bilbatterier och industribatterier.  
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Bottentömmande behållare (underjordsbehållare, markbehållare) 
Behållare som oftast helt eller delvis är nergrävda i marken. Vid tömning lyfts behållaren eller 
en innerbehållare upp med hjälp av en kran på hämtningsfordonet. Bottentömmande behållare 
är lättplacerade då de inte kräver så stort utrymme ovan mark eller vid tömning. Då avfallet 
ligger under mark där temperaturen är låg minimeras risken för dålig lukt.  
För närvarande (2014) finns det inte några bottentömmande behållare i kommunen. 

Bygg- och rivningsavfall  
Avfall som uppkommer vid nybyggnad, renovering, ombyggnad eller rivning av byggnad 
eller som uppstår vid större anläggningsarbete i en trädgård. Det ingår inte i kommunens 
ansvar att samla in eller omhänderta sådant avfall och det får heller inte lämnas som 
grovavfall. Mindre mängder bygg- och rivningsavfall kan lämnas på ÅVC. En del bygg- och 
rivningsavfall klassas som farligt avfall, t.ex. asbest, elavfall och impregnerat virke, och 
måste hanteras som sådant. 

Dragmotstånd och skjutmotstånd 
Det motstånd som en behållare som dras eller skjuts gör. Motståndet kan mätas och beror på 
behållarens vikt och på underlaget. För stort motstånd är inte acceptabelt ur 
arbetsmiljösynpunkt.  

Dragriktning  
Med begreppet dragriktning menas att sopkärlet ska placeras så att sophämtaren kan dra kärlet 
i handtaget (kärlets handtag, inte lockets) från uppställningsplatsen till sopbilen, d.v.s. kärlet 
placeras med handtaget ut mot gatan.  

Dragväg  
Med dragväg menas den väg sophämtaren drar eller skjuter kärl mellan kärlets 
uppställningsplats och hämtningsfordonet. 

Därmed jämförligt avfall 
Avfall från annan verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall från 
hushåll. Det är t.ex. städsopor, kontors- och butiksavfall samt matavfall och annat 
livsmedelsavfall från restauranger, storkök och butiker, dock inte från livsmedelsindustri.  

Ej brännbart avfall 
Avfall som inte brinner även om energi tillförs, t.ex. metall, glas, sten, porslin, keramik och 
gips. Förpackningar av glas och metall omfattas av producentansvar och ska lämnas till 
producenternas insamlingssystem.  

Elavfall, avfall från elektroniska och elektriska produkter (EEA) 
Avfall från elektriska och elektroniska produkter inklusive alla komponenter, utrustningsdelar 
och förbrukningsvaror som har haft en elektrisk eller elektronisk funktion. Populärt kallat 
”allt med sladd eller batteri eller sådant som är beroende av el för att fungera”. Glödlampor, 
lågenergilampor och lysrör räknas också som elavfall. Elavfall omfattas av producentansvar.  

En- och tvåbostadshus 
Småhus med en eller två skilda bostäder för ett eller två hushåll som bor permanent. 
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Entreprenör (för avfallshantering) 
Företag som efter upphandling anlitas av kommunen för att utföra hämtning och/eller 
behandling av avfall.  

Farligt avfall (FA) 
Med farligt avfall avses sådant avfall som finns upptecknat i avfallsförordningen och som har 
egenskaper som gör att det måste hanteras särskilt för att inte skada levande organismer eller 
miljön. Farligt avfall som uppkommer i hushåll är t.ex. färgrester, spillolja, lösningsmedel 
som lacknafta och fotogen, bekämpningsmedel, sprayburkar, fotokemikalier, lim och 
kvicksilvertermometrar. 

Fastighetsinnehavare 
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Fastighetsinnehavarens 
ansvar kan i vissa fall överlåtas på nyttjanderättshavare.  

Fastighetsnära insamling (FNI) 
Den insamling av avfall som sker på eller i direkt anslutning till den fastighet där avfallet 
uppkommit. Förekommer både vid bostäder och vid verksamheter. Alternativet till 
fastighetsnära insamling är avlämning av avfall på återvinningsstation, återvinningscentral, i 
butik eller annat.  

Fettavskiljare 
Anordning för att samla upp slam i form av fettavfall i avloppsvatten från lokaler där 
livsmedel hanteras yrkesmässigt. Fettet skulle annars avsättas i ledningsnätet och kunna 
förorsaka stopp. Fettavfallet ska hämtas genom kommunens försorg.  

Flerbostadshus  
Fastighet med mer än två bostäder som vanligtvis upplåts med bostads- eller hyresrätt. 

Fritidshus, fritidsbostad  
Småhus som används för fritidsboende/rekreation och inte som permanentbostad. 

Förpackning  
En förpackning är till för att innehålla, skydda och/eller presentera en vara. Förpackningar kan 
materialåtervinnas och de omfattas av producentansvar. Förpackningar av glas, metall, papper 
och plast ska lämnas i producenternas insamlingssystem. De ingår inte i kommunens 
ansvarsområde när de har sorterats ut. 

Grovavfall 
Avfall som uppkommer vid normalt boende och som är så skrymmande att det inte får plats i 
ordinarie avfallsbehållare, eller är så tungt, eller har andra egenskaper som gör att det inte är 
lämpligt att lägga det i behållaren. Det är t.ex. trasiga möbler, leksaker, cyklar och 
barnvagnar. Som grovavfall räknas inte fast monterad inredning eller avfall som uppstår vid 
ny- och ombyggnad av bostad. Sådant avfall räknas i stället som bygg- och rivningsavfall. 
Trädgårdsavfall, elavfall, bildäck eller andra bildelar räknas inte heller som grovavfall och får 
inte blandas med grovavfall.  
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Hushållsavfall 
”Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från 
annan verksamhet” (Miljöbalken 15 kap. 2 §). Sådant avfall uppstår regelbundet vid nyttjande 
av mark eller byggnad för bostadsändamål och behöver transporteras bort för att inte 
olägenheter ska uppstå.  
 
Exempel på avfall som uppkommer i hushåll är städsopor, matavfall, köksavfall, latrin, slam, 
grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, läkemedelsrester, rester av olja, färg och 
bekämpningsmedel och annat farligt avfall, samt döda sällskapsdjur.  
 
Med avfall från annan verksamhet som är jämförligt med avfall från hushåll menas avfall från 
industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i renhållningssammanhang är 
jämförligt med avfall som kommer från hushåll.  Det är sådant avfall som uppkommer som en 
direkt följd av att människor oavsett ändamål eller verksamhet uppehåller sig i en lokal eller i 
en anläggning. Som exempel kan nämnas städsopor, avfall från personalmatsalar, 
restaurangavfall och toalettavfall. Jämförligheten knyter an dels till avfallets härkomst (att det 
uppstår i lokaler där människor uppehåller sig), dels till uttrycket renhållningssammanhang. 
Avfall från annan verksamhet räknas som hushållsavfall om det har potential att skräpa ner på 
samma sätt som avfall från hushåll har.  

Hämtningsställe (hämtningsplats, hämtställe) 
Den plats där avfall hämtas på angiven dag. Hämtningsstället behöver inte vara beläget på 
fastigheten där avfallet uppkommer. Det kan finnas olika hämtningsställen för olika sorters 
avfall, bl.a. beroende på att det är olika fordon som hämtar. 

Kommunalt ansvar, kommunens ansvarsområde 
Den skyldighet kommunen har att ta hand om hushållsavfall. Kommunalt ansvar innebär att 
avfall tas omhand genom kommunens försorg. Kommunen har inte skyldighet att hantera 
annat avfall än hushållsavfall. Kommunen är inte skyldig att hantera avfall som omfattas av 
producentansvar, t.ex. förpackningar, när förpackningarna har sorterats ut för att lämnas i 
producenternas insamlingssystem.  

Kompostering 
Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt lättnedbrytbart avfall i 
närvaro av syre. Humus och näringsämnen återvinns. 

Kvarn- och tanksystem  
Kan installeras i storkök med stora mängder matavfall för att underlätta avfallshanteringen. 
Matavfallet mals i kvarnen och transporteras sedan till en tank som kan slamsugas. 

Källsortering 
Sortering av avfall vid källan, d.v.s. på den plats där avfallet uppkommer, t.ex. i hushållet 
eller på arbetsplatsen. 

Kärl- och säckavfall  
Det som vanligen kallas sopor och som läggs i kärl eller sopsäck. Det består huvudsakligen av 
köksavfall och städsopor. I Knivsta kommun ska kärl- och säckavfall delas upp i matavfall 
respektive sorterat brännbart avfall. Observera att farligt avfall och elavfall aldrig får blandas 
med kärl- och säckavfall. Förpackningar och returpapper som omfattas av producentansvar 
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ska sorteras ut och lämnas i producenternas insamlingssystem. Trädgårdsavfall ska inte heller 
läggas i kärl- eller säckavfallet eftersom det finns bättre sätt att behandla sådant avfall på.  

Matavfall 
Avfall i form av matrester, skal, kaffesump, vissna blommor m.m. som kan komposteras eller 
behandlas biologiskt på annat sätt, t.ex. genom rötning. I Knivsta kan hushåll välja mellan att 
kompostera sitt matavfall på den egna fastigheten eller låta kommunen hämta det utsorterade 
matavfallet för biologisk behandling på annan plats. Matavfall kan även kallas komposterbart 
avfall eller bioavfall. Ordet matavfall används också ofta när det handlar om avfall från 
verksamheter som restauranger, storkök och butiker. Matavfall som uppkommer i 
livsmedelsindustrier, och som inte säljs direkt till konsument, har kommunen inget ansvar för 
att ta hand om. 

Miljöstation 
Insamlingsställe för farligt avfall från hushåll. Miljöstationen består av en container som man 
kan gå in i för att lämna sitt farliga avfall. Miljöstationen i Knivsta kommun är placerad vid 
kommunens återvinningscentral. 

Nyttjanderättshavare  
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, 
har rätt att bruka eller nyttja fastighet, t.ex. hyresgäst.  

Producent 
Med producent avses  
1. Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller en förpackning, 
eller 
2. Den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder 
av renhållnings- eller miljöskäl (Miljöbalken 15 kap. 4 §). 

Producentansvar 
Med producentansvar menas skyldighet för producent att se till att avfall samlas in, 
transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas (Miljöbalken 15 kap. 6 §). 
Producentansvar finns för förpackningar, returpapper, elavfall, batterier, läkemedel, bilar och 
däck.  
 
Avfall som omfattas av producentansvar ska sorteras ut och lämnas i de insamlingssystem 
som producenterna tillhandhåller. Avfallen omfattas inte av kommunens ansvar, med 
undantag för elavfall och batterier som utgörs av hushållsavfall och som inte lämnats direkt 
till producenternas insamlingssystem. Samarbete mellan kommuner och producenter om 
insamling förekommer bl.a. för elavfall och batterier. 

Renhållningsordning  
Kommunens avfallsföreskrifter och avfallsplan utgör tillsammans kommunens 
renhållningsordning. Den ska fastställas av kommunfullmäktige för att gälla. 

Returpapper 
Tidningar, journaler, kataloger, skriv- och reklampapper som kan materialåtervinnas. 
Omfattas av producentansvar. De ska lämnas i producenternas insamlingssystem. Returpapper 
ingår inte i kommunens ansvarsområde när det har sorterats ut. 
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Rötning 
Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt lättnedbrytbart avfall 
utan närvaro av syre. Humus, näringsämnen och energi i form av biogas återvinns. 

Slamavskiljare 
Anordning som används för att fånga upp slam i enskilda avloppsanläggningar. 

Sluten tank 
Behållare som kan användas för att samla upp avloppsvatten. 

Småhus  
Bostad med en eller två lägenheter för permanentboende. 

Sopsug (stationär eller mobil) 
Insamlingssystem som innebär att avfallet sugs från ett sopsuginkast till en avfallsbehållare 
genom rör som är nedgrävda i marken. Sopsug finns i olika varianter. Det finns stationär 
sopsug där allt avfall sugs till en stor container som transporteras bort för tömning. Vid mobil 
sopsug sugs avfallet till en eller flera mindre uppehållstankar. Vid tömning sugs avfallet från 
alla uppehållstankar med hjälp av ett speciellt mobilt sopsugfordon som kopplas till en eller 
flera dockningspunkter. För närvarande (2014) finns det inte någon sopsug i kommunen.  

Sorterat brännbart avfall 
Avser avfall som samlas in i avfallsbehållare vid den vanliga sophämtningen i kommunen. 
Det är det hushållsavfall som blir över sedan allt annat avfall (farligt avfall, grovavfall, 
matavfall och ej brännbart avfall samt förpackningar och returpapper) har sorterats ut. 
Avfallet behandlas genom förbränning. 

Sällskapsdjur  
Kommunen kan ge råd om hantering av döda sällskapsdjur. 

Tillsyn 
Kontroll från myndighet över att lagar och bestämmelser uppfylls vid boende och 
verksamhetsutövning. 

Trädgårdsavfall 
Som trädgårdsavfall räknas komposterbart och flisbart växtavfall som uppkommer vid normal 
trädgårdsskötsel i småhus, däremot inte fällda träd eller avfall som uppstår vid större 
anläggningsarbete i en trädgård.  

Verksamhetsutövare 
Den som driver yrkesmässig verksamhet. Verksamhetsutövaren är ansvarig för 
avfallshanteringen i verksamheten och är antingen fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavare av en fastighet eller lokal. I en verksamhet kan både hushållsavfall 
(jämför definitionen av hushållsavfall) och annat avfall (verksamhetsavfall) uppkomma.  

Återanvändning 
En åtgärd som innebär att en produkt eller komponent som inte är avfall används igen för att 
fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd för. 
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Återvinning 
Med återvinning avses bl.a. materialåtervinning, energiutvinning, kompostering och annan 
biologisk omvandling. 

Återvinningscentral (ÅVC) 
En bemannad central där hushåll kan lämna grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, farligt avfall 
och annat återvinningsbart avfall. Företag kan lämna motsvarande avfall mot avgift. 
Avfallslämnaren sorterar själv avfallet i olika behållare. Kärl- och säckavfall får inte lämnas 
på en ÅVC. Särskilda öppettider gäller.  

Återvinningsstation (ÅVS) 
En obemannad station för returpapper och förpackningar, anordnad av producenterna. 
Avfallet sorteras i olika behållare av den som lämnar det.
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BILAGA 2 
SORTERINGSANVISNINGAR   
Anvisningar ges i två steg, dels att avfallet ska sorteras och dels hur det ska avlämnas. Det 
kan finnas flera möjligheter att avlämna avfall. Det kan t.ex. hämtas av kommunen eller 
lämnas av fastighetsinnehavaren på återvinningscentral. Närmare bestämmelser om hantering 
av olika typer av avfall finns i föreskrifterna. 
 
Avfall från HUSHÅLL ska sorteras enligt följande: 
 
Typ av avfall 
som ska sorteras 

Komposteras 
om egen 
kompost finns 

Måste 
hämtas i 
anslutning 
till bostad 

Kan 
hämtas 
vid 
bostad 

Kan 
lämnas 
på 
ÅVS 

Kan 
lämnas 
på 
ÅVC 

Lämnas 
på 
annat 
ställe 

Avfall med kommunalt ansvar – kommunens insamlingssystem  

Matavfall Ja1 Nej1  Ja Nej Nej Nej  

Sorterat brännbart 
avfall  

Nej Ja - Nej Nej Nej 

Ej brännbart 
hushållsavfall 

Nej Nej 
 

Nej Nej Ja Nej 

Farligt avfall Nej Nej Nej Nej Ja Nej  

Grovavfall Nej Nej Nej Nej Ja Nej 

Trädgårdsavfall Ja Nej Nej  Nej Ja Nej 

Förbrukade 
kanyler 

Nej Nej Nej Nej Nej Ja2 

Latrin Ja1 Nej1 Ja Nej Nej Nej 

Slam m.m. från 
enskild 
avloppsanläggning 

Ja, eller tas 
omhand på 
annat sätt1  

Nej1 Ja Nej Nej Nej 

Avfall med producentansvar – producenternas insamlingssystem  

Returpapper Nej Nej Ja3 Ja Ja Nej  

Förpackningar Nej Nej Ja3 Ja Ja Nej 

Elavfall Nej Nej Ja3 Nej Ja Ja6 

Bärbara batterier Nej Nej Nej  Ja Ja Ja4, 6 

Bilbatterier Nej Nej Nej Nej Ja Ja5 

Läkemedelsavfall Nej Nej Nej Nej Nej Ja2 

Övrigt 

Bygg- och 
rivningsavfall 

Nej Nej Ja3 Nej Ja7 Nej 

 



 Förslag till avfallsföreskrifter för Knivsta kommun  

Råd och anvisningar finns i ”Handbok för avfallsutrymmen” som tagits fram av branschorganisationen 
Avfall Sverige 

1 Förutsätter att godkänd kompost, eller annan av kommunen godkänd hantering, finns. 
2 Lämnas till apotek. 
3  Fastighetsinnehavaren anlitar själv en entreprenör för att beställa hämtning. Det ingår inte i 

kommunens skyldigheter att hämta sådant avfall. 
4  Kan lämnas till försäljningsställe för bärbara batterier. 
5  Lämnas till försäljningsställe för bilbatterier. 
6  Bärbara batterier och smått elavfall kan lämnas i Samlaren. 
7  Maximal volym motsvarande en enkelaxlad släpkärra eller lätt lastbil med maximal 

totalvikt 3,5 ton per tillfälle. 
 
Avfall från VERKSAMHETER ska sorteras enligt följande: 
 
Typ av avfall Måste hämtas 

av kommunen 
Kan hämtas av 
kommunen 

Kan lämnas på 
ÅVC  

Matavfall jämförligt med 
avfall från hushåll 

Ja - 

 

Nej 

Sorterat brännbart avfall i kärl 
och säck jämförligt med 
avfall från hushåll 

Ja  - Nej 

Latrin Nej1 Ja Nej 

Slam m.m. från enskilda 
avloppsanläggningar 

Nej1 Ja Nej 

Fett från fettavskiljare Ja  - Nej 

Övrigt avfall Nej Nej Ja2 

 
1  Förutsätter att godkänd kompost, eller annan av kommunen godkänd hantering, finns.  
2  Vissa typer av avfall från verksamheter kan lämnas på ÅVC mot avgift. Verksamhets-

utövaren måste kontrollera i förväg vilka typer av avfall som tas emot och hur betalning 
ska ske. 
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FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING 

Bemyndigande 
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 
74-75 §§ avfallsförordningen (2011:927) meddelar kommunfullmäk-
tige dessa föreskrifter för avfallshantering i Knivsta kommun.  

Inledande bestämmelser 
Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och inform-
ation 
2 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 
kap 20 § Miljöbalken, för hanteringen av hushållsavfall i kommunen, 
med särskilt ansvar för att hushållsavfall som utgörs av farligt avfall 
samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. Hantering 
av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av kommu-
nens avfallsorganisation och upphandlade entreprenörer. 
 
3 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och 
enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den 
tillsynsansvariga nämnden. 
 
4 § Kommunens avfallsorganisation informerar hushållen om krav 
och hantering avseende förpackningar, tidningar/returpapper och 
elavfall i enlighet med gällande producentansvar.  
 

Fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares ansvar 
5 § Fastighetsinnehavare är ansvarig gentemot kommunen för hante-
ring av avfall som uppkommer eller av andra skäl förekommer inom 
fastigheten och för att dessa föreskrifter följs.  
 
Vad som stadgas i dessa föreskrifter gällande fastighetsinnehavares 
ansvar ska i samma utsträckning gälla nyttjanderättshavare. 
 
6 § Ändring av ägandeförhållanden eller annan ändring som berör av-
fallshanteringen ska utan dröjsmål anmälas till kommunens avfallsor-
ganisation.  

 
7 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i behövlig omfattning infor-
mera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten 
om gällande regler för avfallshantering. 
 
8 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och 
bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i 
enlighet med avfallstaxa som kommunen har antagit med stöd av 27 
kap. 4 § miljöbalken. 
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Sortering, emballering och överlämning av hushålls-
avfall 
Sortering av avfall 
9 § Fastighetsinnehavare ska sortera ut avfallsslag enligt bilaga 2 
och hålla det skilt från annat hushållsavfall. 
 
10 § Fastighetsinnehavare ska säkerhetsställa möjligheter att sortera ut 
och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som ska sorteras ut enligt  
bilaga 2.  
 
11 § Verksamheter, där det inte uppstår matavfall och där mängden 
restavfall ryms inom abonnemanget 140 liters kärl, undantas från krav 
på att lämna matavfall i separat behållare utan krav på ansökan om 
undantag.   
 
I sådan livsmedelsanläggning som avses i livsmedelslagen och där livs-
medel tillhandahålls konsumenter, kunder, elever, patienter eller lik-
nande, ska matavfall alltid sorteras ut. 
 

Emballering och vikt 
12 § Fastighetsinnehavare samt hushåll och verksamheter har an-
svar för att emballera och överlämna avfall enligt bilaga 2. Avfall 
ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller olägen-
het för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. 
 
13 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall 
för vilket behållaren och utrymmet är avsedd.  
 
Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas helt. Den får inte 
heller vara så tung att det kan bli svårigheter att flytta den eller att ar-
betsmiljökrav inte kan tillgodoses. Mer information om dragmot-
stånd och maxvikter för behållare ges av kommunens avfallsorgani-
sation. 
 
Avfall som samlas in i behållare får inte packas så hårt att det blir 
svårt att tömma den. 
 
14 § Fastighetsinnehavare med en- och tvåbostadshus eller fritidshus 
med egna abonnemang och som tillfälligt har för mycket restavfall kan 
använda extra säck, mot avgift, som ställs ut bredvid ordinarie behål-
lare. Hämtning sker i samband med nästkommande ordinarie hämt-
ningstillfälle. 
 
Fastighetsinnehavare med flerbostadshus, gemensamhetslösning el-
ler verksamhet och som tillfälligt har för mycket restavfall kan be-
ställa extra tömning av ordinarie behållare, mot avgift. 
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Skyldighet att överlämna hushållsavfall 
15 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till kommu-
nens insamlingssystem om inte annat sägs i dessa föreskrifter. 
 
Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen el-
ler anvisad plats enligt § 39 eller lämnas på plats som anvisas i  
bilaga 2.  
 
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för 
människors hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervallet, stor-
lek och antal behållare ska motsvara behovet av borttransport av hus-
hållsavfall från fastigheten.  
 
Fastighetsägare eller verksamhetsutövare får beställa hämtning av fett 
från fettavskiljare från annan utförare än kommunen. 

Anskaffande, ägande och skötsel av behållare, anord-
ning och anläggning 
Anskaffande och ägande 
16  § I kommunen får endast de behållare användas som anges i avfall-
staxan och som kan tömmas med de insamlingsfordon som används i 
kommunens insamlingssystem.  
 
17  § Fastighetsinnehavaren ska beställa de behållare, enligt 16 §, och 
det hämtningsintervall, enligt 49 §, som motsvarar fastighetens behov, 
i sådan utsträckning att bestämmelser om sortering, fyllnadsgrad och 
vikt följs.  
 
Om avfallsmängden som uppstår på fastigheten inte ryms i behållare 
med befintligt abonnemang får avfallsansvarig nämnd besluta om änd-
ringar av antal behållare, storlek på behållare eller intervall för hämt-
ning.  
 
18  § Kärl och andra behållare som tillhandahålls av kommunens av-
fallsorganisation ägs också av kommunen. Övriga behållare anskaffas 
och ägs av fastighetsinnehavaren eller av entreprenören.  
 
Små avloppsanläggningar och fettavskiljare anskaffas, ägs och installe-
ras av fastighetsinnehavaren.  
 
Andra behållare och anordningar för avfallshantering ska godkännas 
av kommunens avfallsorganisation innan installation. Fastighetsinne-
havare ansvarar för och bekostar sådana installationer. 
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Skötsel och tillsyn 
19 § Behållare, anläggningar, anordningar och utrymmen för avfalls-
hantering ska underhållas och ges regelbunden service. Det är viktigt 
för att kraven på god arbetsmiljö ska uppfyllas och för att risken för 
skada eller olycksfall ska minimeras. Det är även viktigt för att undvika 
buller, lukt och skadedjur. 
 
20 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för, och bekostar, underhåll och 
service för anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshante-
ringen inom fastigheten.  
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för underhåll och service av alla be-
hållare som fastighetsinnehavaren själv äger, eller hyr från annan än 
kommunens avfallsorganisation. 
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att anläggningar för små avlopp 
och fettavskiljare sköts och att åtgärder vidtas, så att anläggningen 
uppfyller kraven på funktion och säkerhet. Vid ändrade omständig-
heter behöver det skriftligt redovisas till tillsynsansvarig nämnd. 
 
21 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för rengöring, åtgärder vid 
nedskräpning och tillsyn av samtliga behållare i avfallsutrymmen, eller 
vid annan plats där behållare som hör till fastigheten står. Missköts 
rengöringen, och fastighetsinnehavaren inte heller rengör efter att ha 
fått en uppmaning, får kommunens avfallsorganisation rengöra behål-
laren. Det sker på fastighetsinnehavarens bekostnad till självkostnads-
pris eller en avgift som bestäms av avfallstaxan. 
 
22 § När kommunens avfallsorganisation ska utföra underhåll eller 
byte av behållare ska dessa vara tillgängliga. 

 
23 § På behållare som är märkta för identifiering, får markeringarna el-
ler utrustning för elektronisk avläsning inte tas bort, förstöras eller gö-
ras oläsliga. 

Ny- och ombyggnation, installation och anläggande 
Planering 
24 § Vid ny- och ombyggnation ska bygglovshandläggare, tillsynsmyn-
digheten och kommunens avfallsorganisation kontaktas tidigt i plane-
ringsskedet för samråd om placering och utformning.  
 
Det är särskilt viktigt vid ny- och ombyggnation av, eller som påverkar: 

• Avfallsutrymme, miljöhus och liknande 
• Gemensam avfallslösning för flera fastigheter 
• Små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för mat- och fett-

avfall, eller dylikt 
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I det fall det berör det kommunala avloppsnätet ska också VA-organi-
sationen underrättas. 
 
Vid utformning och placering av avfallsutrymme, anläggning eller be-
hållare ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämt-
ning av avfall. Platsen där hämtningsfordonet stannar ska anpassas till 
den typ av behållare som ska hanteras på platsen, eller vilken anlägg-
ning som ska tömmas, samt storleken på hämtningsfordonet. 

Bestämmelser som särskilt ska tas hänsyn till är:  
• 9-11 §§ om sortering 
• 16-18 §§ om anskaffande och ägande av anläggning och behål-

lare 
• 25-30 §§ om anläggning och installation 
• 32-37 §§ om åtgärder inför hämtning  
• 39-41 §§ om hämtningsplats och dragväg 
• 44-47 §§ om transportvägar  

 
Ytterligare riktlinjer finns i Avfall Sveriges ”Handbok om avfallsut-
rymme”, www.avfallsverige.se. 
 

Avfallsutrymmen 
25 § Avfallsutrymme ska svara mot fastighetens behov av förvaring, 
källsortering och borttransport. Avfallsutrymmen ska vara väl till-
tagna, med marginal för eventuella förändringar i hur fastigheten an-
vänds samt förändrade krav på sortering.  
 
Följande gäller vid dimensionering av avfallsutrymme för mat- och 
restavfall: 

• Flerbostadshus eller verksamhet ska vara dimensionerat för 
minst en veckas avfallsmängd. 

• En- och tvåbostadshus ska vara dimensionerat för minst två 
veckors avfallsmängd. 

 
När kärl används ska det finnas tillräckligt med plats runt varje kärl 
för att kunna hantera dessa. Den fria gången mellan rader av kärl ska 
vara minst 1,5 meter och avståndet mellan varje kärl minst 6 cm på 
vardera sida.  
 
26 § Avfallsutrymmen ska placeras och utformas så att risken för skada 
och olycka begränsas, både för den som ska lämna och hämta avfall. 
 
Avfallsutrymmen får inte placeras så att avfall måste transporteras ge-
nom utrymmen där livsmedel hanteras. 
 
Vid nybyggnation ska dragväg för kärl mellan avfallsutrymmet och 
platsen där hämtningsfordonet stannar vara högst 10 meter om det 

http://www.avfallsverige.se/
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inte finns särskilda skäl. Se även 40 § om avstånd mellan avfallsut-
rymme eller kärl och hämtningsfordon. 
 
27 § Trappsteg och trösklar ska inte förekomma. I undantagsfall kan 
tröskel vara kvar om den förses med ramp på båda sidor. Om trösklar 
behövs ska de vara så låga som möjligt för att underlätta för rullstols-
burna samt vid hämtning av avfall. 
 
Det ska finnas uppställningsanordning för dörrar som enkelt kan akti-
veras. Dörrar ska kunna öppnas inifrån utan nyckel.  
 
God belysning ska finnas i rum för kärl och andra behållare samt 
utanför avfallsutrymmen. Belysningsarmaturer ska placeras så att de 
inte döljs av dörrar eller portar.  
 
28 § Avfallsbehållare ska vara tydligt skyltade med uppgift om vilken 
typ av avfall som ska läggas i respektive behållare. 
 
Fastighetsinnehavare ansvarar för att skyltning och information är 
tydlig både för avfallslämnare och hämtningspersonal. 
 
29 § Kommunens avfallsorganisation och entreprenören ska ha till-
träde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, 
portkoder och dylikt ska tillhandahållas till kommunens avfallsorgani-
sation. 
 

Små avloppsanläggningar, anläggning med sugbart fosforfil-
termaterial och fettavskiljare  
30  § Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutnings-
punkt för tömning ska inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda 
skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats 
och botten på anläggningen ska vara mindre än 6 meter, om inte sär-
skilda skäl föreligger.  
 
Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd 
med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggning-
ens beskaffenhet och belägenhet, men enkel att öppna för den som ska 
tömma.  
 
31 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd av-
loppsanläggning, som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska 
sluttömning ske. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att sluttömning 
utförs. 
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Åtgärder inför hämtning 
Tömning av kärl  
32 § Behållare ska placeras enligt instruktioner från kommunens av-
fallsorganisation så att hämtning kan ske med de fordon som används 
i kommunens insamlingssystem och att hämtning underlättas.  
 
Behållare ska placeras väl synligt senast klockan 06.00 på hämtnings-
dagen, om inte annat har överenskommits med kommunens avfallsor-
ganisation.  
 
33 § Behållare ska vara fri från snö och is vid hämtningstillfället. 
 
34 § Dragvägen, som kärlet eller slangen för slamtömning behöver dras 
av den som utför hämtningen, ska inför hämtning hållas fri från hin-
der, röjas från snö och hållas halkfri. 
 
35 § Transportvägen för hämtningsfordon ska inför hämtning ha fri 
sikt, hållas fri från hinder, såsom grenar över vägområdet, fordon som 
blockerar hämtstället och liknande, samt röjas från snö och hållas 
halkfri. 

 
36 § Fastighetsinnehavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra 
den på utsidan innan hämtning sker. 
 

Tömning av små avloppsanläggningar och fettavskiljare  
37  § Inför tömning ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen 
så att tömning kan ske med det fordon som används. Slanganslutning 
ska ha en klokoppling av den typ som används i kommunen.  
 
Små avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lätt tillgängliga 
för tömning. Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara 
övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock eller manlucka får 
väga högst 15 kg, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen eller 
tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 
35 kg, om inte särskilda skäl föreligger.  
 
Tydliga instruktioner som behövs i samband med tömning ska tillhan-
dahållas av fastighetsinnehavaren i god tid innan tömning och ska fin-
nas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen 
är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som 
anger till vilken fastighet anläggningen tillhör. 
 
Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att 
skydda sin anläggning från skador vid tömning. 
 
Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter 
vattentillförsel. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfäl-
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lor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsinne-
havarens försorg. 
 
 
38 § Vattenfasen får lämnas kvar i slamavskiljare vid tömning om 
avvattningsteknik tillämpas vid tömning av avloppsanläggning. 

Hämtningsplats, gemensam plats, drag- och trans-
portvägar  
Hämtningsplats och dragväg 
39 § Hämtning av hushållsavfall sker:  
 

- vid fastighetsgräns vid väg som är farbar enligt § 44, 
- vid en med kommunens avfallsorganisation överenskommen 

plats eller  
- vid en av kommunen anvisad plats.  

 
Anvisning av plats görs av avfallsansvarig nämnd. 
 
40 § Platsen där kärlet eller kärlen ställs upp inför hämtning ska vara 
belägen så nära platsen där hämtningsfordonet stannar som möjligt. 
Bestämmelser om avstånd för kärl gäller för alla avfallsslag som läm-
nas i kärl och som omfattas av kommunens ansvar. 
 
För slangdragning vid tömning av små avloppsanläggningar och fett-
avskiljare gäller 30 §. 
 
När hämtningsfordonet inte kan köras fram intill kärlet, eller avfallsut-
rymmet för kärl, debiteras avgift för dragväg enligt kommunens avfall-
staxa i följande fall:  
 

• För en- och tvåbostadshus och fritidshus om avståndet översti-
ger 1,5 meter. Avståndet får inte överstiga 10 meter, om inte 
särskilda skäl föreligger. 

 
• För flerbostadshus, verksamheter samt en- och tvåbostadhus 

som ingår i gemensamhetslösning, om avståndet överstiger 10 
meter. Avståndet får inte överstiga 30 meter, om inte särskilda 
skäl föreligger. 

 
Om det finns särskilda skäl kan avfallsansvarig nämnd, efter ansökan, 
besluta att avstånd får vara längre. 
 
41 § Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet eller 
slangen för slamtömning behöver dras av den som utför hämtningen 
hålls i sådant skick att kärl/slang utan svårighet kan förflyttas. Dragvä-
gen ska vara jämn, hårdgjord och utan trappsteg.  
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Gemensamma behållare och gemensamhetslösning 
42 § Två eller flera fastighetsinnehavare med en- och tvåbostadshus el-
ler fritidshus, som bor nära varandra och som har samma typ av abon-
nemang, får dela ett abonnemang för fyrfackskärl och använda gemen-
samma avfallsbehållare under förutsättning att:  
 
1. Ett normalt abonnemang med fyrfackskärl för en- och tvåbostads-

hus eller fritidshus är tillräckligt för att samla in avfall från samt-
liga fastigheter som avser att dela abonnemang. 

2. Fastighetsinnehavarna delar båda fyrfackskärlen som ingår i ett 
abonnemang. 

3. Det är högst 500 meter mellan ordinarie uppställningsplatser för 
behållare vid egna abonnemang.  

4. Kraven om fyllnadsgrad och vikt i de här föreskrifterna uppfylls. 

5. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställ-
ningsplatsen för behållarna. 

 
Beställning görs hos kommunens avfallsorganisation. 
 
43 Fastighetsinnehavare som ingår i samfällighetsförening får använda 
en eller flera gemensamma avfallsbehållare under förutsättning att:  

1. Bestämmelserna i dessa föreskrifter om farbar väg, fyllnadsgrad 
och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller 
miljö inte uppstår. 

2. Samfällighetsföreningen är betalningsansvarig för avfallshante-
ringen. 

3. Samfällighetsföreningen ansvarar för uppställningsplats för, och 
skötsel av, behållare. 

 
Beställning görs hos kommunens avfallsorganisation. 
 

Transportvägar 
44 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den 
uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart skick.  
 
Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så 
dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje 
hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i 
hämtningsområdet. 
 
Riktlinjer för utformning av transportväg finns i Avfall Sveriges hand-
bok för avfallsutrymmen, www.avfallsverige.se. 
 
45 § Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,5 meter. Träd och växtlighet 
får inte inkräkta på den fria höjden eller på den fria bredden. 
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46 § Backning måste alltid kunna ske på ett betryggande sätt och end-
ast i undantagsfall samt i samband med vändning. Backning ska sär-
skilt undvikas intill gång- och cykelbanor, lekplatser, bostadsområden, 
skolor, förskolor eller äldreboende. 
 
47 § Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren av-
lämna avfallet på plats som överenskommes med kommunens avfalls-
organisation eller anvisas enligt 39 §. 

Hämtningsområde och hämtningsintervall 
48 § Kommunen utgör ett hämtningsområde. 
 
49 § Avfall ska transporteras bort från fastighet så ofta att olägenhet för 
människor hälsa och miljön inte uppstår. Hämtning av hushållsavfall 
sker med de intervall som framgår av bilaga 3. 

Åtgärder om föreskrifter inte följs 
50 § Fastighetsinnehavare är skyldig att rätta sig efter dessa föreskrifter 
och instruktioner från kommunens avfallsorganisation om hantering av 
hushållsavfall som uppkommer inom fastighet, så att kommunen kan full-
göra sin bortforslingsskyldighet. 
 
51 § Om föreskrifterna inte följs, exempelvis vid felsortering, dåligt el-
ler felaktigt emballerat avfall, felplacerad, överfull eller för tung behål-
lare har kommunens avfallsorganisation rätt att lämna kvar avfallet för 
att fastighetsinnehavaren ska rätta till felet eller att hämta avfallet på 
annat sätt än det ordinarie, mot särskild avgift enligt avfallstaxan. 
 
Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren eller an-
nan som använder fastigheten hämtas antingen vid nästa ordinarie 
hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.  
 
52 § Om transportväg inte är framkomlig vid hämtningstillfället uteblir 
hämtningen. Nedan anges exempel på tillfälliga hinder och hur det på-
verkar avfallshämtningen: 

• Om vägen inte är farbar på grund av dålig väderlek, snö eller 
halka, utförs hämtning så snart som möjligt efter att väghålla-
ren snöröjt eller halkbekämpat vägen. 

• Om vägen inte är farbar på grund av hinder som fastighetsinne-
havaren råder över, kan fastighetsinnehavaren beställa extra 
hämtning mot avgift enligt kommunens avfallstaxa, när hindret 
har undanröjts. 

• Om vägen inte är farbar på grund av hinder som fastighetsinne-
havaren inte råder över, utförs hämtning så snart som möjligt 
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efter att hindret är undanröjt och entreprenören har fått känne-
dom om att vägen är farbar. 

 
53 § Vid upprepade tillfällen när föreskrifterna inte följs kan avfallsan-
svarig nämnd besluta att abonnemanget ska ändras. 

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter 
54 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall 
än hushållsavfall. För hushållsavfall från verksamheter gäller 5–68 §§ 
och bilaga 1-3 om ej annat anges i dessa föreskrifter. 

Annat avfall än hushållsavfall från verksamheter 
Uppgiftsskyldighet 
55 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen 
som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall, ska på begäran 
lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller han-
teringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens renhåll-
ningsordning. 
 
Enligt 24 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn 
lämna uppgift om behovet av avfallshantering enligt 23 § avfallsförord-
ningen till kommunen. Uppgifterna ska lämnas till kommunens av-
fallsorganisation.  

Undantag 
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 
56 § Undantag från dessa föreskrifter kan medges under förutsättning 
att särskilda skäl föreligger och att det inte medför risk för olägenhet 
för människors hälsa eller miljön. 
 
Anmälan eller ansökan om undantag från avfallsföreskrifterna hand-
läggs av tillsynsansvarig nämnd om inte annat anges i 60-68 §§. 
 
57 § Anmälan eller ansökan om eget omhändertagande av avfall, enligt 
60-61 §§ på den egna fastigheten ska vara skriftlig och innehålla upp-
gifter om vilka avfallsslag och de beräknade avfallsmängderna som av-
ses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhänderta-
gandet ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors 
hälsa kan bedömas. 
 
58 § Beviljade undantag är personliga och upphör att gälla: 

- vid ägarbyte av fastigheten 
- om avfallet inte omhändertas på det sätt som angivits 
- om förutsättningarna inte längre är uppfyllda 
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- efter tidsperiod som anges i beslut från tillsynsmyndigheten 
- om olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår 

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av 
visst hushållsavfall 
59 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten 
utan särskild anmälan. 
 
60 § Fastighetsinnehavare som själv avser att kompostera matavfall 
och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta 
till tillsynsansvarig nämnd. 
 
Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i 
skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för männi-
skors hälsa eller miljön inte uppstår.  
 
61 § Eget omhändertagande av avloppsfraktioner som till exempel 
kompostering av latrin, uppsamling av urin eller eget omhänderta-
gande av slam får, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd, ske i sär-
skild därför avsedd anläggning på fastigheten. Omhändertagandet ska 
ske på sådant sätt att näringsämnen kan tillgodogöras samt att olägen-
het för människors hälsa eller miljön, eller näringsläckage, inte upp-
står. 
 
Ansökan ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen. 
 
62 § Installation av matavfallskvarnar regleras av tillsynsansvarig 
nämnd. 
 

Undantag för gemensamma behållare och gemensamhets-
lösning 
63 § Denna paragraf gäller fastighetsinnehavare som inte kan använda 
gemensamma behållare eller gemensamhetslösning enligt 42 § eller 
43 §. 
 
Fastighetsinnehavare, med närliggande fastigheter, kan efter ansökan 
till avfallsansvarig nämnd medges rätt att använda gemensamhetslös-
ning med gemensamma avfallsbehållare under förutsättning att:  
 
1. Kraven om fyllnadsgrad och vikt i de här föreskrifterna uppfylls. 

2. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställ-
ningsplatsen för behållarna. 

 
Ansökan ska undertecknas av samtliga fastighetsinnehavare och läm-
nas till den avfallsansvariga nämnden. 
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Utsträckt hämtningsintervall 
64 § För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare, efter an-
sökan till tillsynsansvarig nämnd medges utsträckt hämtningsintervall 
för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan medges under för-
utsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anlägg-
ningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte be-
höver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för män-
niskors hälsa eller miljön. Det är fastighetsinnehavarens ansvar att 
hämtning anpassas till anläggningens behov. 
 
Ansökan ska vara nämnden tillhanda minst 2 månader innan förlängt 
hämtningsintervall kan börja gälla. 
 
Medgivandet gäller i högst 5 år, därefter måste en ny ansökan lämnas 
in. 
 
65 § För fettavskiljare kan fastighetsinnehavare, efter ansökan till kom-
munens VA-huvudman medges utsträckt hämtningsintervall för avfall 
från anläggningen. Förlängt intervall kan medges under förutsättning 
att det utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning 
och beskaffenhet kan bedömas att hämtning inte behöver utföras med 
ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för människors hälsa eller 
miljön och utan risk för att hämtning försvåras. Det är fastighetsinne-
havarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. 
 
Ansökan ska vara VA-huvudmannen tillhanda minst 2 månader innan 
förlängt hämtningsintervall kan börja gälla. 
 
Medgivandet gäller i högst 5 år, därefter måste en ny ansökan lämnas 
in. 

Uppehåll i hämtning 
Mat- och restavfall samt förpackningar  
66 § Uppehåll i tömning av fyrfackskärl eller andra behållare för mat- 
och restavfall kan medges efter ansökan till avfallsansvarig nämnd. 
Ansökan ska ha inkommit senast en månad före den avsedda uppe-
hållsperiodens startdatum. Uppehåll i hämtning kan medges för högst 
5 år i taget. Medgivande till uppehåll i hämtning innebär inte befrielse 
från debitering av grundavgift i enlighet med fastställd avfallstaxa. 
 
Uppehåll i hämtning från permanentbostad kan efter ansökan medges 
fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under 
en sammanhängande tid om minst sex månader. 
 
Uppehåll i hämtning från fritidsbostad kan medges fastighetsinneha-
vare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela hämtnings-
säsongen. 
 
Uppehåll i hämtning från verksamhet kan medges om verksamhet inte 
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kommer att bedrivas under en sammanhängande tid om minst sex må-
nader. 
 
Slam  
67 § Uppehåll i hämtning av slam från små avloppsanläggningar kan 
medges efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd. Ansökan ska ha in-
kommit senast en månad före den avsedda uppehållsperiodens start-
datum. Uppehåll i hämtning kan medges för högst 5 år i taget.  
 
Uppehåll kan tillåtas under förutsättning att fastigheten inte kommer 
nyttjas under en sammanhängande period av minst tolv månader. 
 
En förutsättning för uppehåll är att fastigheten inte har använts sedan 
förra tömningen eller att tömning sker innan uppehållet inleds för att 
det inte ska finnas avfall i anläggningen när uppehållet börjar gälla. 

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att 
överlämna hushållsavfall till kommunen 
68  § Kommunen får efter ansökan till den tillsynsansvariga nämnden, 
om det finns särskilda skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare 
från förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken om den som ska hantera 
avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och miljö-
mässigt godtagbart sätt. 
 
Ansökan ska innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses. Om 
ansökan omfattar allt avfall som uppstår på fastigheten får fastighets-
innehavaren inte använda kommunens återvinningscentral eller andra 
avfallstjänster under tiden som undantaget gäller. 
 

Ikraftträdande 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 2020-10-16 då föreskrifter för av-
fallshantering för Knivsta kommun beslutade 2015-10-20 upphör att 
gälla. 
 
 



 
 

Bilaga 1 Definitioner 
 
Med hushållsavfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det 
vill säga avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall 
från annan verksamhet. 
 
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den 
som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses 
som fastighetsägare, till exempel tomträttsinnehavare och samfällig-
hetsförening. 
 
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begrep-
pet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 
 
Med den avfallsansvariga nämnden avses Samhällsutvecklingsnämn-
den i Knivsta kommun. 
 
Med den tillsynsansvariga nämnden avses Bygg- och Miljönämnden i 
Knivsta kommun. 
 
Med kommunens avfallsorganisation avses Samhällsbyggnadskontoret 
som kommunen har gett i uppdrag att sköta det kommunala avfallsan-
svaret. 
 
Med entreprenör avses den eller dem som kommunen anlitar för han-
tering av hushållsavfall.  
 
Med behållare avses kärl, säck, latrinbehållare, fettavskiljare eller an-
nan anordning för uppsamling av hushållsavfall. 
 
Med gemensamhetslösning avses en eller flera behållare som omfattar 
större volym än ett normalt abonnemang för en- och tvåbostadshus 
och som används av avfallslämnare för flera fastigheter.  
 
Med små avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, fos-
forfälla, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som 
ger upphov till hushållsavfall. Oljeavskiljare, fettavskiljare och latrin-
kärl innefattas inte i detta begrepp. 
 
Med återvinningscentral (ÅVC) eller kretsloppspark avses en beman-
nad plats där hushåll får lämna grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall 
och farligt avfall. Avfallslämnaren sorterar själv avfallet i olika behål-
lare, enligt instruktioner på plats. Restavfall och matavfall får inte läm-
nas på Kretsloppsparken. 
Verksamheter kan lämna mindre mängder grovavfall mot särskild av-
gift.  
 
För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa fö-
reskrifter hänvisas till 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen.  
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Ytterligare information om avfallshantering finns i kommunens av-
fallsplan och på kommunens hemsida. 



 
 

Bilaga 2 Anvisningar om sortering, emballering och överlämning 
 
Krav på sortering 
Fastighetsinnehavare ska sortera ut avfallsslag enligt tabellen nedan och hålla det skilt från varandra. Hur avfallet ska emballeras 
och var det ska lämnas framgår i tabellen. 
 
Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  

lämning/hämtning 
Elavfall Med elavfall avses apparater 

med sladd och/eller batterier, 
det vill säga detsamma som i 
13 § förordningen (2014:1075) 
om producentansvar för elut-
rustning. 
 

 El- och elektronikavfall och små batterier kan 
lämnas vid återvinningscentral eller i Samlaren 
som finns vissa butiker.   

Farligt avfall Med farligt avfall avses ett 
ämne eller föremål som är av-
fall och som är markerat med * 
i bilaga 4 till avfallsförord-
ningen, till exempel kemikalier, 
målarfärger, spillolja, lösnings-
medel, asbest och bekämp-
ningsmedel. 
 

Farligt avfall ska vara tydligt märkt 
med uppgift om innehåll eller läm-
nas i uppmärkt behållare. Olika ty-
per av farligt avfall får inte blandas 
inom samma kolli eller i samma 
flaska. 
 

Farligt avfall lämnas till kommunens återvin-
ningscentral. Vissa typer av farligt avfall, spray-
burkar, kan även lämnas i Samlaren som finns i 
vissa butiker.   

Förpackningar 
och tidningar/ 
returpapper 

Förpackningar är en produkt 
tillverkad för att skydda, han-
tera, leverera och presentera en 
vara. Förpackningar som avses 
här är gjorda av papp, papper, 

Varje materialslag ska sorteras ut 
för sig. Avfallet som lämnas i behål-
lare eller i avsett fack får inte packas 
så hårt att det blir svårt att tömma.  
 

Förpackningar och tidningar/returpapper som 
läggs i behållare vid fastigheten ska läggas i av-
sett fack eller behållare, enligt anvisning från den 
som tillhandahåller insamlingssystemet. 
Större förpackningar eller om förpackningar och 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

kartong, wellpapp, hård- och 
mjukplast, glas, metall eller 
aluminium. 
 
Returpapper är tidningar, tid-
skrifter, direktreklam, katalo-
ger och liknande produkter av 
papper. Kuvert är inte retur-
papper bland annat eftersom 
klistret på kuvert är ett pro-
blem vid återvinningen. 
 

Förpackningar och tidningar/retur-
papper ska läggas löst i behållare el-
ler fack. Förpackningar av plast får 
packas i plastpåse. 
 

tidningar/returpapper av annat skäl inte kan 
lämnas i behållare nära fastigheten ska detta 
lämnas vid återvinningsstation eller annan plats 
som producentorganisation tillhandahåller. 

Förbrukade 
sprutor och ka-
nyler 

 Förbrukade sprutor och kanyler 
ska läggas i särskilda behållare som 
tillhandahålls av apotek.  
 

Lämnas till apotek 

Grovavfall Med grovavfall avses hushålls-
avfall som är så tungt eller 
skrymmande eller har egen-
skaper som gör att det inte är 
lämpligt att samla in tillsam-
mans med restavfall. 
 

Grovavfall ska förses med märkning 
som klargör att det är fråga om 
grovavfall. 

Grovavfall lämnas på återvinningscentral.  
 

Latrin Blandning av urin och exkre-
menter från människor. 

Latrin ska samlas upp i täta behål-
lare. 
 

Latrin får komposteras på den egna fastigheten 
efter ansökan enligt 61 §. 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

Matavfall Med matavfall avses allt biolo-
giskt nedbrytbart avfall som ut-
görs av hushållsavfall och som 
uppstår i livsmedelshantering. 
Det är avfall från hushåll, re-
stauranger, storkök och lik-
nande.   
 

Matavfall från hushåll och verksam-
heter ska läggas i matavfallspåsar 
som tillhandahålls eller godkänts av 
kommunens avfallsorganisation. 
Påsen ska vara väl försluten så att 
avfallet inte kan spridas. 

Påse med matavfall läggs i behållare eller fack av-
sett för matavfall. 
Det är även möjligt att kompostera matavfall på 
den egna fastigheten. Kompostering av matavfall 
ska anmälas enligt 60 §. 
 

Matfett, flytande 
 

Med flytande matfett avses till 
exempel frityroljor och annat 
flytande fett som används i 
samband med matlagning, när 
den mängd som ska kastas är 
mer än vad som kan torkas upp 
med hushållspapper. 
 

Flytande matfett samlas i genom-
skinlig, uppmärkt, behållare med 
tättslutande lock, till exempel PET-
flaska eller dunk. 

Behållaren lämnas på återvinningscentral. 

Restavfall Med restavfall avses det avfall 
som återstår när förpackningar, 
matavfall, farligt avfall, tid-
ningar/returpapper, el-avfall 
och annat avfall som omfattas 
av producentansvar, har sorte-
rats ut. Exempel på restavfall är 
diskborstar, blöjor, utslitna 
skor eller dammsugarpåsar.  
 
Nedan anges några avfallsslag 

Restavfall ska läggas i påse eller pa-
ket av lämpligt material och storlek. 
Det paketerade avfallet ska vara väl 
förslutet så att avfallet inte kan spri-
das.  
 

Restavfallet ska hålla skilt från material som kan 
återanvändas eller återvinnas. 
 
Restavfall lämnas i behållaren för restavfall eller i 
facket för restavfall i ett flerfackskärl. Avfallet 
hämtas och borttransporteras genom kommu-
nens försorg.  
Restavfall får inte lämnas på återvinningscentral 
eller återvinningsstation. 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

som får lämnas tillsammans 
med restavfall efter särskild 
emballering. 
 

 Döda sällskapsdjur Små sällskapsdjur och mindre 
mängder avfall från husbehovsjakt 
kan lämnas i behållare för restavfall 
om det är väl förpackat och ingen 
misstanke om smitta förekommer.  
 

Små sällskapsdjur får lämnas i behållare för 
restavfall. Större sällskapsdjur ska lämnas till ve-
terinär, särskild djurkremeringsanläggning eller 
annan godkänd verksamhet för kremering. 
Mindre sällskapsdjur kan även grävas ner på den 
egna fastigheten, förutsatt att graven är så djup 
att djur hindras från att gräva upp kroppen, att 
ingen misstanke om smitta föreligger samt att 
det kan ske utan risk för olägenhet för männi-
skors hälsa eller miljön. Gällande föreskrifter 
från Jordbruksverket ska beaktas. 
 

 Askor, dammande avfall och 
dylikt 

Askor, dammande avfall och dylikt 
ska hanteras och emballeras på så-
dant sätt att avfallet inte kan föror-
saka störningar i omgivningen, till 
exempel genom att damma. 

Lämnas väl förpackat i behållare för restavfall. 
 
Glödande avfall får inte lämnas till kommunens 
avfallshantering. Aska och dylikt ska släckas, så 
att det inte fattar eld, och sedan emballeras or-
dentligt. 
 

 Stickande och skärande avfall, 
till exempel kasserade kökskni-
var, trasigt glas och porslin 
 

Ska förpackas i ett skyddande hölje 
så att ingen kan skadas 

Lämnas väl förpackat i behållare för restavfall. 
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Avfallsslag Beskrivning Krav på emballering Instruktion för  
lämning/hämtning 

Trädgårdsavfall Med trädgårdsavfall avses  
biologiskt avfall som uppstår i 
hushåll vid normalt nyttjande 
av trädgård vid bostadsfastig-
heter. 

För abonnemang med hämtning av 
trädgårdsavfall i kärl, ska avfallet 
läggas löst i kärlet och inte packas 
så hårt att tömningen försvåras.  
Vid återvinningscentral ska avfallet 
vara oemballerat. 

Lämnas löst på återvinningscentral enligt in-
struktioner från kommunens avfallsorganisation.  
 

 

Övrigt avfall som 
omfattas av pro-
ducentansvar* 
 

Till exempel däck och läke-
medel. 

 Det ska sorteras, emballeras och lämnas en-
ligt mottagarens instruktioner. 

 
 



 
 

 
Bilaga 3 Hämtningsintervall  
I tabellerna nedan presenteras hämtningsintervall och hämtningspe-
riod för avfall från respektive kundgrupp. 
 
Tabell 1  Hämtningsintervall en- och tvåbostadshus eller fritidshus. 

Gäller fastighetsinnehavare som har eget abonnemang el-
ler som delar ett abonnemang. 

Avfallsslag Behållare  Hämtningsintervall 
för en- och tvåbo-
stadshus samt fri-
tidshus1 

Förpackningar, 
tidningar/returpapper, 
matavfall och restavfall 

Fyrfackskärl 12 Varannan vecka 

Förpackningar Fyrfackskärl 2 Var fjärde vecka 

Matavfall och restavfall Tvåfackskärl Varannan vecka 

Restavfall  Enfackskärl, 190 
liter 

Varannan vecka 

   

1. Hämtning från fritidshus sker under perioden vecka 16 till vecka 41. 
2. Fyrfackskärl 1 kan hämtas var fjärde vecka om matavfall komposteras 

och anmälan har gjorts enligt 60 §. 
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Tabell 2  Hämtningsintervall för flerfamiljshus, verksamheter och ge-
mensamhetslösningar för en- och tvåbostadshus eller fri-
tidshus 

Avfallsslag och 
behållare 

Ordinarie hämtning Hämtning ska 
ske minst 

Hämtning 
sker som 
oftast 

Restavfall    

Kärl En gång per vecka Var fjärde vecka för 
verksamheter 

Varannan vecka för 
flerbostadshus 

Tre gånger per 
vecka 

Matavfall    

Kärl Ska normalt hämtas med 
samma hämtningsinter-
vall som för restavfall  

Varannan 
vecka 

Tre gånger 
per vecka 

 
Säsongshämtning förekommer för verksamheter och gemensamhets-
lösningar. Sommarsäsong är från och med vecka 16 till vecka 41. Vin-
tersäsong är från vecka 49 till och med vecka 14. 
 
 
Tabell 3  Hämtningsintervall slam- och fettavfall samt fosforfilter-

material. 
Avfallsslag Anläggning  Hämtningsintervall  

Slam Slamavskiljare med 
ansluten WC 

Minst en gång per år 

 Slutna tankar och 
urintankar 

Minst en gång per år 

 Slamavskiljare med 
anslutet bad-, disk- och 
tvättavloppsvatten (BDT) 

Minst vartannat år 

 Minireningsverk  Minst en gång per år eller 
enligt tillverkarens 
rekommendation 

Filtermaterial Fosforfällor och andra 
jämförbara anordningar 

Enligt tillverkarens 
rekommendation 

Fettavfall Fettavskiljare Minst 4 gånger per år. 
 



  
 

 

Bilaga 1. Föreslagna ändringar i avfallsföreskrifterna 

 

Nedan listas ändringarna i de nya föreskrifterna. Paragrafnummer som anges här hänvisar 
till de nya föreskrifternas skrivningar.  

I vissa fall har innehållet i en tidigare paragraf delats upp på flera nya paragrafer eller 
tvärtom. Om innebörden är densamma som tidigare tas ändringen inte upp i denna 
förteckning. 

 

Sortering, emballering m.m. 

11 § Verksamheter med små mängder avfall undantas från kravet på matavfallssortering. 
Förtydligat om krav på matavfallssortering i restauranger, storkök etc. 

Emballering och vikt 

14 § Vid tillfällen med extra mycket avfall kan fastighetsinnehavare med småhus ställa ut 
extra säck som, mot avgift och efter beställning, tas med vid nästa ordinarie hämtning. För 
övriga kunder gäller att extra tömning av ordinarie behållare kan beställas, mot avgift.  

Skyldighet att överlämna avfall till kommunen 

15 § Fastighetsägare eller verksamhetsutövare får beställa hämtning av fett från 
fettavskiljare från annan utförare än kommunen. 

Anskaffande, ägande m.m. 

18 § Andra behållare för avfall än de som tillhandahålls av kommunen ska godkännas av 
kommunen innan de tas i bruk. Detta ger större flexibilitet och möjlighet till styrning än 
tidigare, då tillåtna behållare listades i föreskrifterna.  

19–23 §§ Förtydligat om fastighetsinnehavarens ansvar för skötsel och tillsyn beträffande 
behållare, utrymmen etc. för avfall.  

Ny- och ombyggnation m.m. 

24 § Ny skrivning om att relevanta kommunala aktörer ska kontaktas för samråd inför ny- och 
ombyggnation, installation och anläggande. Här har kompletterats med hänvisning till Avfall 
Sveriges ”Handbok om avfallsutrymme”. 

25–27 §§ Utförligare skrivningar om regler för dimensionering, placering och utformning av 
utrymmen.  

30 § För nya anläggningar som töms med sugbil får avståndet inte vara mer än 10 m mellan 
tömningsfordonets uppställningsplats och anläggningen, och höjdskillnaden får inte vara mer 
än 6 m mellan. I tidigare föreskrifter angavs max 20 m avstånd och max 5 m höjdskillnad. 

31 § Krav på sluttömning då små avloppsanläggningar tas ur bruk. 

Åtgärder inför hämtning 



  
 

32 § Specificerat att behållare ska vara tillgänglig för tömning kl. 06.00 på hämtningsdagen. 
Ingen sluttid finns längre angiven. Tidigare gällde 06.30-21.00.  

33 § Förtydligat att kärlet ska vara snö- och isfritt vid hämtning. 

37 § Lock eller manlucka på små avloppsanläggningar får väga max 35 kg om de öppnas 
genom att dras åt sidan, i övriga fall max 15 kg (tidigare endast 15 kg). 

38 § Vattenfasen får lämnas kvar i slamavskiljaren om sådan teknik används. Om avvattning 
inte kommer att användas kommer denna paragraf inte att behöva tillämpas. 

Hämtningsplats m.m. 

39 § Förtydligat om kommunens lagstadgade rätt att, i de fall hämtning vid fastighetsgräns 
inte är möjlig och överenskommelse inte kan träffas med fastighetsinnehavaren, anvisa en 
plats för hämtning av avfall. 

40 § Debitering för dragväg (om kärl inte placeras nära hämtningsfordonets 
uppställningsplats) finns med även i gällande föreskrifter, men gränsen för när avgift tas ut 
ändras.  

För en- och tvåbostadshus och fritidshus ingår 1,5 m i ordinarie avgift, istället för tidigare 
10 m, med möjlighet till undantag om särskilda skäl föreligger.  

För flerbostadshus, verksamheter samt en- och tvåbostadhus som ingår i 
gemensamhetslösning ingår fortfarande 10 meter i ordinarie avgift. 

Längre avstånd än 10 respektive 30 m ska inte förekomma, men det finns fortfarande 
möjlighet till undantag om särskilda skäl föreligger. 

42–43 §§ Förtydligat vad som krävs för en enkel anmälan om gemensamma behållare för 
närboende. Även förutsättningarna för samfällighetsföreningars gemensamma kärl regleras.  

Transportvägar 

44–47 §§ Förtydligat om framkomlighet, fri höjd ovanför vägen, backning m.m. Hänvisning 
ges till Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen. 

Åtgärder om föreskrift inte följs 

52 § Här beskrivs vad som sker då transportväg inte är farbar, beroende på typ av hinder 
och fastighetsinnehavarens rådighet över hindret. Förenklat kan sägas att om 
fastighetsinnehavaren inte har rådighet över hindret sker hämtning då hindret är undanröjt, 
medan i andra fall kan extra hämtning beställas (mot betalning) när hämtning är möjlig. 

Undantag  
Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst hushållsavfall  

62 § Förenkling att alla eventuella ansökningar om matavfallskvarnar hanteras av 
tillsynsansvarig nämnd.  

Undantag för gemensamma behållare och gemensamhetslösningar 

63 § Gemensam hämtning kan i vissa fall beviljas även om grundkraven i 42–43 §§ inte 
uppfylls. Ansökan görs till avfallsansvarig nämnd. 

Utsträckt hämtningsintervall 



  
 

64–65 §§ Utsträckt hämtningsintervall reglerades tidigare inte i föreskrifterna. Utsträckt 
hämtningsintervall kan vara aktuellt för små avloppsanläggningar och fettavskiljare och gäller 
i max 5 år, varefter en ny bedömning görs. Ansökan görs hos tillsynsansvarig nämnd för små 
avloppsanläggningar och till VA-huvudmannen för fettavskiljare. 

Uppehåll i hämtning 

66 § Uppehåll i tömning av små avloppsanläggningar reglerades inte i de tidigare 
föreskrifterna. Uppehåll kan ges i minst 1, max 5 år. Anläggningen får inte innehålla avfall när 
uppehållet inleds. 

 

Övrigt i huvudtexten 

Tidigare skrivning om kommunens rätt att göra stickprovskontroller och plockanalyser har 
tagits bort, då detta är en ren upplysning och inte något som behöver föreskrivas.  

I tidigare föreskrifter gavs möjlighet att söka undantag beträffande avfallsbehållarens 
placering på hämtningsdagen, med hänvisning till fastighetsinnehavares sjukdom, 
funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl. Den som har särskilda behov av den här 
typen är normalt berättigad stöd från andra kommunala instanser. Därför tas denna möjlighet 
bort och likställighetsprincipen gäller.  

Tidigare angavs att försöksverksamhet inom avfallshanteringen kunde tillåtas utan hinder av 
avfallsföreskrifterna, om det godkänts av Bygg- och miljönämnden och om det skedde utan 
risk för människors hälsa eller miljön. Denna skrivning är borttagen. 

Tidigare angavs att brott mot bestämmelserna i avfallsföreskrifterna beivras enligt 29 kap. 
miljöbalken. Även detta är en upplysning som inte behöver föreskrivas och har därför tagits 
bort. Däremot behålls andra skrivningar om följder då fastighetsinnehavare inte följer 
föreskrifterna, såsom att avfallsansvarig nämnd i vissa fall har rätt att ändra abonnemang 
eller ta ut extra avgift. 

Hämtningsintervall har för tydlighetens skull flyttats ut till bilaga 3. 

 

Bilaga 1: Definitioner  

Definitioner av olika typer av hushållsavfall har flyttats till bilaga 2.  

Vissa andra begrepp har tagits bort då de antingen förklaras på annan plats, inte längre 
anses kräva förklaring eller inte längre används.  

Listan har kompletterats med begreppen avfallsansvarig nämnd, tillsynsansvarig nämnd, 
kommunens avfallsorganisation, gemensamhetslösning samt små avloppsanläggningar. 

Bilaga 1 har kompletterats med en hänvisning till ytterligare definitioner och information i 
kommunens avfallsplan och kommunens hemsida.  

 

Bilaga 2: Anvisningar om sortering, emballering, och överlämning 



  
 

Utseendet är nytt men innehållet i stort sett detsamma. En beskrivning av respektive 
avfallsslag ges här istället för i bilaga 1 Definitioner, medan hämtningsintervall istället flyttats 
till en egen bilaga (bilaga 3 Hämtningsintervall). Avfallsslagen listas i bokstavsordning. 

Ändringar eller förtydliganden i det nya förslaget till föreskrifter: 

• Elavfall: kan även lämnas i insamlingsbehållare som kallas Samlaren och som finns 
på vissa allmänna platser. 

• Farligt avfall: visst farligt avfall kan lämnas i Samlaren. 

• Förpackningar och returpapper: lämnas i första hand, om möjligt, i behållare vid 
fastigheten. 

• Restavfall: kallades tidigare ”sorterat brännbart avfall”. Restavfall är ett vedertaget 
begrepp som används i de flesta svenska kommuner. Restavfall inrymmer även döda 
sällskapsdjur, askor och dammande avfall samt stickande och skärande avfall. 

• Annat avfall under producentansvar (bilar, däck, läkemedel m.m.) hänvisas till 
mottagarens instruktioner, då kommunen inte ansvarar för denna hantering. 

 

Bilaga 3: Hämtningsintervall 

1. En- och tvåbostadshus samt fritidshus 

• Förpackningar och returpapper: hade tidigare inget hämtningsintervall. Nu anges att 
förpackningar hämtas varannan eller var fjärde vecka beroende på typ av material. 
Hämtning från fritidshus sker vecka 16–41 (tidigare 1 maj – 30 september, ungefär 
v. 18/19–39/40). 

• Mat- och restavfall hämtas varannan vecka, oavsett om fyrfackskärl eller enskilda kärl 
används. Om allt matavfall komposteras på den egna fastigheten kan hämtning av 
restavfall ske var fjärde vecka. Hämtning av restavfall var åttonde vecka är inte längre 
möjligt.  
Hämtning från fritidshus sker vecka 16–41 (tidigare 1 maj – 30 september, ungefär 
v. 18/19–39/40). 

2. Flerfamiljshus, verksamheter och gemensamhetslösningar 

• Säsongshämtning erbjuds för verksamheter och gemensamhetslösningar. 
Sommarsäsong är vecka 16–41. Vintersäsong v. 49–14. 

• Restavfall: För verksamheter kan restavfallet även tömmas var fjärde vecka. I övrigt 
inga ändringar. 

• Matavfall: Inga ändringar.  

3. Slam- och fettavfall samt fosforfiltermaterial 

• Specificerat att slamavskiljare för endast bad- disk- och tvättvatten (BDT) endast 
behöver tömmas vartannat år (tidigare varje år för samtliga slamavskiljare, vid längre 
intervall krävdes medgivande från tillsynsansvarig nämnd). 

• Filtermaterial: enligt tillverkarens rekommendation (tidigare ej angivet). 
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Samhällsutvecklingsnämnden  

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för 
samhällsutvecklingsnämnden 2019 
 
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 på 4 749 tkr för verksamhetsåret 
2019. Verksamhetsberättelse och årsbokslut, se bilaga. 
 
Bakgrund 
Nämnden är ålagd att redovisa verksamhetsberättelse och årsbokslut per december månad.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Samhällsutvecklingsnämndens budgetavvikelse per sista december var ett överskott på 
4 749 tkr och nettokostnaden uppgick till 39 562 tkr vilket är en minskning jämfört med 
förgående år med 9 %. Överskottet för nämnden innebär att det ekonomiska betinget från 
kommunstyrelsen på 400 tkr uppnås.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Samhällsutvecklingsnämnden 2019 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelse 
Revisorer 
Ekonomichef 
 
 

Emma Lundbergh  
Samhällsbyggnadschef  
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Alla kommunens invånare påverkas av kommunens ekonomi. Aktuellt ärende redovisar dock 
enbart utfallet för 2019. 
 
 
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 



 

 

 

 

 

 
 
Verksamhetsberättelse årsbokslut 
för samhällsutvecklingsnämnden 
2019 
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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 park och natur, 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.  
 
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 Plankontoret ansvarar enheten för utveckling av ekosystemtjänster i 
stadsbyggnadsprojekt, där det är möjligt.  
 
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.  
 
Plankontoret ansvarar för kommunens översikts- och detaljplanering samt till detta kopplat 
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.  

Omvärldsbevakning 

Året som gått och framtiden 
Park- och naturenheten har arbetat med en ”strategi för tätorternas utemiljöer”. Strategin är en del av 
grönstrukturplanens handlingsplan. Årets barmarkssäsong var en utmaning för driftpersonalen och nu 
pågår ett internt arbete för att på längre sikt hitta nya driftmetoder och  göra hårdare prioriteringar i 
driftuppdraget. 

Gatuenheten inledde året med en vinterväghållning som blev mer omfattande än genomsnittet de 
senaste åren. Detta innebar bland annat ökade kostnader för snöbortforsling. Året avslutades dock 
med en mer normal säsong gällande vinterväghållning. Under året har problem med det nu gällande 
ramavtalet gällande beläggning- anläggnings och driftarbeten gjort att planerade 
underhållsinvesteringar inte utförts.  

Problemet med ramavtalet har också påverkat parkenheten som inte kunnat utföra planerade 
underhållsarbeten med hjälp av entreprenör under året. 

Då kommunen växer och dess anläggningar i form av parker, grönytor och gator i och med det också 
växer krävs ett allt mer omfattande drift och underhållsbehov. En effektivare drift skulle på sikt kräva 
en utökning både i form av personella och maskinella resurser. Detta skulle kunna medföra en större 
flexibilitet, en effektivare drift och en högre kvalitet på anläggningarnas skötsel. 



Planenheten har tillsammans med exploatering arbetat intensivt med program för västra Knivsta och 
Alsike, inom ramen för fyrspårsavtalet. Arbetet kommer att fortlöpa under 2020 för att vara klart till 
årsskiftet 2020/2021. 

Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner har samverkat avseende ny systemlösning för 
bostadsnära hämtning av förpacknings och tidningsmaterial. Planerad avtalsstart/införande är 
2020-10-16. Då avfallsenheten har genomfört nya upphandlingar under året och utökar tjänsterna 
gentemot medborgarna under 2020 har taxan justerats. 

  



Mål och uppdrag 

Kommunfullmäktiges mål 
 

Mål 3: Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas tillvara. 
 

Målet bedöms som uppnått 

Resultatindikatorer Utgångsläge Jämförvärde Målsättning Nuvärde Trend 
Medarbetarengagemang (HME) – 
motivationsindex 1  

80,4 82 (Uppsala 
län) 

Bibehållas 81   

Medarbetarengagemang (HME) – 
ledarskapsindex 2 

79,6 79 (Uppsala 
län) 

Bibehållas  80 
(2018) 

 

Sjukfrånvaro 3  4,4% 
(2018)
  

 6,9 % 
(Uppsala län) 

Ska minska 5,4 %  

 

Måluppfyllelse och analys 

Samhällsbyggnadskontoret har arbetat mycket med att utveckla och bygga upp verksamheten under 
de senaste tre åren. Sett ur ett tre till fyraårsperspektiv har medarbetarengagemang och 
ledarskapsindex ökat markant, för att under de senaste åren planats ut något, men med en fortsatt 
god trend. Kontoret arbetar dagligen med utveckling av medarbetare, ledare och arbetsprocesser. 
Inför framtiden är det viktigt att fortsätta med detta arbete för att klara av nämndens och kommunens 
uppdrag.  
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Bo och trivas 
Knivsta kommun ska verka för en attraktiv närmiljö och välmående invånare 

Mål 4: I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och åsikter tas 
tillvara i samhällsbyggandet 
Målet bedöms som uppnått 

Resultatindikatorer Utgångsläge Jämförvärde Målsättning Nuvärde Trend 
Nöjd Inflytande-Index – 
Helheten 4 

40 39       
(Uppsala län) 

Ska öka 38 (2019)  
Kvinnor 
38 

Män  
42 

Kvinnor 
37 

Män 
39 

Valdeltagande i senaste 
kommunvalet 5 

87,3 % 84,4 %    
(Uppsala län) 

Ska 
bibehållas 

88,7 % (2018)  

Nöjd kund index (NKI) 
kommunens 
myndighetsutövning 6 

61  71 
(genomsnittligt 
resultat) 

Ska öka 68  

Idéburet-offentliga partnerskap 
antal 

Egen mätning  Ska öka 4  

Andelen unga som anser att de 
har mycket stora eller stora 
möjligheter att föra fram åsikter 
till de som bestämmer i 
kommunen7 

Flickor åk 9           
20 % 

Flickor åk 9 
(Uppsala län) 
14,3 % 

Ska 
bibehållas 

Flickor åk 9           
13,7 % (2019) 

 

Pojkar åk 9        
30,2 % 

Pojkar åk 9 
26,3 % 

Pojkar åk 9        
24,7 % (2019) 
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Värna 
Knivsta kommun ska växa hållbart och vara ett föredöme inom miljöområdet. 

Mål 10: Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och ekologisk hållbarhet 
optimeras.  
Målet bedöms som uppnått 

Resultatindikatorer Utgångsläge Jämförvärde Målsättning Nuvärde Trend 
Nöjd Region-Index – Bostäder 8 56 51     

(Uppsala län) 
Ska 
bibehållas 

56  
Kvinnor 
56 

Män 
57 

Kvinnor 
57 

Män 
56 

Cykelväg i kommunen meter/inv 
9 

1,8 m 1,5 m    
(Uppsala län) 

Ska öka 1,7 m (2018)  

Färdigställda bostäder i 
flerfamiljshus under året, 
antal/1000 inv.10 

9,2 3,2     
(Uppsala län) 

Ska 
bibehållas 

17,1 (2018)  

Färdigställda bostäder i småhus 
under året, antal/1000 inv. 11 

6,4 2,8 Ska minska 3,3 (2018)  

Hushållsavfall som samlats in 
för materialåtervinning, inkl. 
biologisk behandling 12 

42 % 43 % 
(Uppsala län) 

Ska öka 37 % (2018) 
 

 

 

Måluppfyllelse  

Andelen cykelväg per invånare har inte ökat under året. Detta beror på att vid förtätning i befintliga 
utbyggda områden finns redan en färdig infrastruktur. 

. 
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Nämndens egna mål 

Mål 1: Sjöar och vattendrag i Knivsta kommun ska ha god vattenkvalitet   
 
 
Målet bedöms som delvis uppnått 

Resultatindikatorer Utgångsläge Resultatet mäts 
genom 

Målsättning Nuvärde Trend 

Vattenkvaliteten i Knivstaån ska 
förbättras 

Saknar uppgift Antal genomförda 
vattenvårdande 
åtgärder. 

Ska 
bibehållas 

2  

Tätortens påverkan på 
Knivstaåns vattenkvalitet ska 
minska 

Saknar uppgift Antal detaljplaner 
där 
dagvattenstrategin 
implementerats.  

Ska öka 7 
(100%) 

 

Vattenkvaliteten i Storån ska 
förbättras 

Saknar uppgift Antal genomförda 
vattenvårdande 
åtgärder. 

Ska 
bibehållas 

0  

Vattenkvaliteten i Valloxen ska 
förbättras 

Saknar uppgift Antal genomförda 
vattenvårdande 
åtgärder. 

Ska minska 1  

 

 

1. Inledning 

All exploatering i Knivstaåns avrinningsområde påverkar vattenkvaliteten. Nya hårdare krav på god 
vattenkvalitet är en avgörande faktor för framtida exploatering av tätorterna. För verksamheterna 
innebär det en stor utmaning i detaljplanearbetet, med delvis nya uppdrag och behov av 
kompetensutveckling. 

2. Måluppfyllelsen  

Målet är delvis uppnått. Åtgärder som förbättrar vattenkvalitet genomförs kontinuerligt. Att nå målet 
helt är ett långsiktigt arbete.  

3. Analys 

Det är ett stor arbete där många funktioner måste samverka för att nå resultat. Utmaningar är bland 
annat organisationsstruktur, kommunikation mellan kommunen, roslagsvatten och externa parter, 
samt kunskapsinhämtning och omvärldsbevakning. 

Under året startade ett projekt för kunskapsinhämtning och nätverkande med andra kommuner och 
företag kring skötsel och anläggande av dammar och våtmarker. 

 

  



Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd 
 

Uppdrag Målbild Styrelse / nämnd 
Förändringsarbete – 
organisation och arbetssätt 
ligger i fokus liksom att integrera 
målen från Agenda 2030 i beslut 
och arbete. 

Knivsta kommun ska arbeta för 
att uppnå målen i Agenda 2030. 
Förändringsarbetet ska leda till 
effektivare arbetsprocesser och 
ökat användande av ny teknik. 

Kommunstyrelsen och 
nämnder 

Under året har fokus på agenda 2030 ökat markant. Ett nytt arbetssätt kring dagvattenhantering och 
ekosystemtjänstanalyser i samtliga detaljplaner har införts. En ny GIS-plattform har möjliggjort tillgång 
till bättre underlag och analyser, samt möjlighet att till plattformen koppla verksamhetssystem. 

 

Uppdrag Målbild Styrelse / nämnd 
Cykelvägar är prioriterade, 
cykelväg mellan Alsike och 
Uppsala ska bevakas i 4-
spåravtalet 

Hållbar stadsplanering Samhällsutvecklingsnämnden 

I det arbete som under året pågått med ny Transportplan för hållbar mobilitet får cykel ett större fokus. 
Cykelväg mellan Alsike och Uppsala bevakas fortsatt. 

 

Uppdrag Målbild Styrelse / nämnd 
Plan för parkeringslösningar och 
stimulera ett minskat 
bilberoende  

Hållbar stadsplanering Samhällsutvecklingsnämnden 

I det arbete som under året pågått med ny Transportplan för hållbar mobilitet är fokus att planera för 
ett transportsystem som stimulerar minskat bilberoende. 

Uppdrag Målbild Styrelse / nämnd 
Modern energiteknik och 
kretsloppsanpassad teknik för 
VA-hantering, ska övervägas vid 
nybyggnation och planering av 
nya områden 

Hållbar stadsplanering Samhällsutvecklingsnämnden 

  



Nämndens ekonomi 

Verksamhetsförutsättningar 
Samhällsutvecklingsnämnden har tilldelats ett internt kommunbidrag som ska täcka nämndens 
verksamheters nettokostnader. Det tilldelade kommunbidraget har indexuppräknats med 0-1% inför 
året 2019. Utöver indexuppräkningen har en miljon  tillförts nämnden för arbetet med området Västra 
Knivsta, samt har anslaget till verksamheten Bredband tagits bort. Nämnden är tilldelat ett 
effektiviseringsbeting på 80 tkr för verksamhetsåret 2019. Under året har kommunstyrelsen beslutat 
om ett ekonomiskt åtgärdspaket, vilket för samhällsutvecklingsnämnden innebar att nämndens 
verksamheter skulle vissa ett överskott på 400 tkr. 

Drift 
Samhällsutvecklingsnämndens budgetavvikelse per sista december var ett överskott 4 749 tkr och 
nettokostnaden uppgick till 39 562 tkr, vilket är en minskning jämfört med förgående år med 9%. 
Förändringen av nettokostnaden beror främst på att verksamheterna gator och vägar och exploatering 
redovisar lägre nettokostnader. En ökning av exploateringsbidrag har medfört att nettokostnaden har 
minskat för gator och vägar medan exploateringsverksamheten har minskat sina kostnader. Under 
2018 hade verksamheten höga kostnader för sanering vilket inte är fallet för 2019. Nämndens största 
kostnadsposter 2019 är personalkostnader 27%, köp av huvudverksamhet 21% samt 
kapitaltjänstkostnader 20%.  

Avfallsverksamhetens redovisar en budgetavvikelse på -664 tkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 
18 450 tkr, vilket motsvarar en ökning med 5% jämfört med 2018. Kostnaderna har ökat med 10,4% 
jämfört med förgående år och uppgick till 19 113 tkr. Verksamhetens underskott och stor del av de 
ökade kostnaderna är en direkt effekt av fördyringar för hämtning av hushållsavfall under de sista 
månaderna 2019. Bostadsanpassning är en lagstyrd verksamhet och ekonomin påverkas av antalet 
ärenden och dess storlek. Verksamhetens kostnader har minskat med 28,3% 2019 jämfört året innan. 
Kostnader för ärendena 2019 överstiger dock den tilldelade budgetramen och således redovisar 
verksamheten ett underskott på 261 tkr. 

Exploateringsverksamhetens budgetavvikelse uppgick till 426 tkr. Jämfört med den budgeterade nivån 
har verksamhetens intäkter ökat med ca 550 tkr till följd av ökade arrendeintäkter och ersättning för 
tidigare upparbetade kostnader vid planläggning. Teknisk planering och Miljöutveckling redovisar 
budgetavvikelser på 186 tkr  respektive 201 tkr . Anledningen till överskotten beror lägre 
personalkostnader, för teknisk planering är det interna tjänsterna från andra kontor i kommunen som 
påverkar budgetavvikelsen positivt. För miljöutveckling är det en kombination av lönekostnader och 
lägre analyskostnader vid provtagning som genererat överskottet. Parker och Naturvård som 
tillsammans utgör parkenheten redovisar en budgetavvikelse per sista december på -139 tkr 
respektive 289 tkr och den sammanvägda avvikelsen är 150 tkr . Anledningen till parkenhetens 
överskott är lägre personalkostnader samt generellt lägre kostnadstryck av de övriga kostnaderna 
inom verksamheten.   

Gator och vägar redovisar en budgetavvikelse per sista december på 4 789 tkr , verksamhetens totala 
kostnader uppgår till 30 622 tkr  vilket motsvarar en ökning på 2,4% jämfört med förgående år. 
Verksamhetens kapitaltjänstkostnader utgör 47,2% av de totala kostnaderna 2019. Under året har 
verksamheten erhållit 175 tkr  extra i anslag från aktiv personalpolitik och en bokslutsreglering. 
Kostnaderna för vinterväghållningen 2019 uppgick till 4 362 tkr  och det översteg snittet för de tre 
senaste åren och således har verksamheten erhållit 145 tkr  i bokslutsreglering. Den nya 
kommunallagen har medfört att i redovisningen av exploateringsbidrag från och med 2019 ska intäkt 
föras i den takten intäkten uppstår eller under utbyggnad av investeringarna. Det innebär att 
exploateringsbidraget inte ska matchas längre gentemot avskrivningskostnaderna som 
exploateringsinvesteringarna generar. Enligt den gamla principen skulle verksamheten erhållit en 
intäkt på 4 999 tkr  2019 och efter tillämpning av den nya redovisningsprincipen uppgår intäkten till  
redovisningssättet uppgår intäkten istället till 5 829 tkr. Ökningen av intäkterna från 
exploateringsbidrag och arrenden har bidragit till överskottet. Även verksamhetens kostnader påverkar 
resultatet positivt personalkostnader är 530 tkr lägre än den budgeterade nivån och det beror på att 



nyrekryteringar tagit längre tid än förväntat. Ett generellt lägre kostnadstryck av entreprenadkostnader 
så som underhållskostnader bidrar även till överskottet. 

Trafikövervakning / Parkeringsavgifter var 2019 tilldelat ett negativt kommunbidrag på -1 957 tkr  och 
de förväntade kostnaderna uppgick 1 122 tkr . Budgetavvikelsen för verksamheten uppgick till -268 tkr  
och det beror på att intäkter från avgifter inte täcker det negativa kommunbidraget och verksamhetens 
kostnader. Intäkterna uppgick till 2 507 tkr  vilket är en ökning med 17% jämfört med 2018. Den största 
förändringen har skett på felparkeringsavgifter som uppgick till 822 tkr  och ökat med 51,8% jämfört 
med 2018.  

 

Årsbokslut utfall och avvikelse (tkr) 

Nämndens verksamheter 

Netto-
kostnad  
2018 

KF 
Budget  
2019 

Tillägg 
och  
avdrag,   
2019 

Netto-
kostnad  
2019 

Budget- 
avvikelse 
2019 

 Nämndkostnader 906 1 543  1 494 49 
 Gator, vägar 23 840 25 423 175 20 808 4 789 
 
Trafikövervakning/Parkeringsavgifter -1 340 -1 957  -1 689 -268 
 Parker 4 992 5 022 17 5 178 -139 
 Naturvård 462 963  674 289 
 Teknisk planering  2 563 2 786 -72 2 528 186 
 Översiktsplanering (planprogram) 1 357 1 430 1 000 2 434 -4 
 Detaljplanering 359 1 608 -1 000 554 54 
 Miljöutveckling 207 515  314 201 
 Bostadsanpassning 2 959 1 859  2 120 -261 
 Exploatering - verksamhet* 7 603 5 000  4 574 426 
 Avfallsverksamhet -268 0  664 -664 
 Vindkraftverk -483 0  -90 90 
 Effektiviseringsbeting - 0,5% 0 -80 80 0 0 
Summerat 43 489 44 112 200 39 562 4 749 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringar 
Samhällsutvecklingsnämndens investeringsram är uppdelad i två delar, ena delen är 
driftsinvesteringar och den andra delen är investeringar med anknytning till exploatering. Sammanvägt 



var Samhällsutvecklingsnämnden beviljade 86,2 mnkr investeringsmedel 2019 vilket har utökats under 
året efter äskande av medel hos kommunstyrelsen, ytterligare 1 585 tkr  beviljades för projektet 
ureahygieniseringsanläggning. Investeringsutgiften uppgick till 27 829 tkr  och det motsvarar en 
nyttjandegrad på 31,7%, vilket motsvarar en avvikelse på 59 951 tkr.  Flertalet av projekteten löper 
under flera år och det kan innebära fluktration i investeringsutgiften mellan åren.  
 

Investering 

KF  
investering-
ram 2019 

Tillägg 
investerings-
ram 2019 

Utgift 
investering 
2019 

Avvikelse 
investering 
2019 

TRP 
Gredelbyleden/Boängsvägen 8 000  1 473 6 527 

Underhållsasfaltering bef. 
gatunät 4 000  0 4 000 

Reinvestering belysning 1 500  367 1 133 
Förtätning belysning 800  323 477 
TSHÅ 
(Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder) 

2000  692 1 308 

Reinvestering GC-nät 1 000  0 1 000 
Parkvägen och ombyggnad 
av Södervägen 15 000  9 991 5 009 

GC-väg Kölängens förskola 7 500  5 188 2 312 
Cykelvägvisning  1 000  0 1 000 
friluftsåtgärder Kölängen 1 000  0 1 000 
Renovering bef anläggningar 1 000  0 1 000 
information och 
tillgängliggörande av natur 100  0 100 

Järnvägsparken 2 000  0 2 000 
Lokalt åtgärdsprogram 
Knivstaån 2 000  0 2 000 

Parken ospecificerad maskin 
och utrustningsinvest. 500  330 170 

Återvinningscentral löpande 
ospecificerat 200  0 200 

Ureahygieniseringsanläggning 0 1 580 0 1 580 
Reinvestering ÅVC 800  119 681 
IT utrustning, ospecificerat 300  0 300 
Nämndens ofördelade 
investeringsmedel* 1000  0 1 000 

     
SUMMA 
Samhällsutvecklingsnämnd 49 700 1 580 18 483 32 797 

  



Investering 

KF  
investering-
ram 2019 

Tillägg 
investerings-
ram 2019 

Utgift 
investering 
2019 

Avvikelse 
investering 
2019 

Sågen/Centrum   
 

 
Sågen - Infastruktur 3 000  855 2 145 

 
  

  

Västra Knivsta     
Ängby IP 2 000  0 2 000 
Centrala Ängby - 
Infrastruktur 10 000  3 489 6 511 

     
Alsike     
Vrå 1:392 Genova 2 500  1 422 1 078 

     
AR/Brunnby     
AR - Infrastruktur 5 000  0 5 000 

     
Inköp av mark och 
fastigheter för 
exploatering 

10 000 
 

3 580 6 420 

Ofördelade medel 
exploatering* 4 000  0 4 000 

     
SUMMA 
EXPLOATERING - 
Samhällsutvecklingsn. 

36 500 0 9 346 27 154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ordlista 
 
Anläggningstillgångar Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. 
 
Budgetavvikelse Budgetavvikelsen är skillnaden mellan verksamhetens budgeterade 

nettokostnad och faktiska eller prognostiserade nettokostnaden. 
 
Drift Driftredovisningen, vad används skatter, bidrag och 

kommunalekonomisk utjämning till. 
 
Exploatering Förädling av kommunens markinnehav genom exempelvis framtagande 

av detaljplaner och infrastruktur för områden. 
 
Exploateringsbidrag Infrastruktur som finansieras av exploatörer görs normalt genom 

exploateringsbidrag. 
 
Investering Inköp av anläggningstillgångar som har en nyttjandeperiod på 3 år eller 

längre. 
 
Nettokostnad Bruttokostnader för nämndens verksamheter minus intäkter. Budgeterat 

nettokostnad motsvarar tilldelat kommunbidrag. 
 
Periodisering Fördelning av intäkter och kostnader på den redovisningsperiod till vilken 

de hör. 
 
Prognos Prognos är en bedömning av utfallet vid årets slut. 
 
Självfinansieringsgrad Flera verksamheter är avgiftsfinansierade, men självfinansieringsgrad 

menas hur stor del av verksamheten som är finansierad av 
avgiftsintäkter. 

 
Verksamhet Kommuner har 100 tals olika verksamheter, stor som smått och alla 

verksamheter följs upp och rapporteras både internt och externt. 
  

Volym Kommunens verksamheter levererar kommunal service, välfärd, när fler 
invånare flyttar till kommunen ökar behovet av kommunal service, vilket 
menas volym. 
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Samhällsutvecklingsnämnden  

Ekonomisk uppföljning per februari för 
samhällsutvecklingsnämnden 2020 
 
Förslag till beslut 
1. Samhällsutvecklingsnämnden tar emot den ekonomiska uppföljningen för 

samhällsutvecklingsnämnden per februari 2020. 
2. Beslutet anmäls till kommunstyrelsen för kännedom.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsutvecklingsnämndens helårsprognos för 2020 indikerar på en negativ 
budgetavvikelse på 575 tkr. Anledningen till den negativa prognosen är verksamheterna 
Trafikövervakning/Parkeringsavgifter samt Park/Naturvård som redovisar 500 tkr respektive 
75 tkr i underskott för 2020. Gator och vägar prognostiseras med en intäkt på ca 5 mnkr i 
form av exploateringsbidrag i denna prognos. Per sista januari har inga exploateringsbidrag 
tillfallit verksamheten och skulle intäkterna utebli under 2020 kommer nämndens ekonomi 
försämras med motsvarande belopp, 5 mnkr. Samhällsutvecklingsnämndens verksamheter 
är under 2020 beviljade en investeringsram på 82,6 mnkr. Den prognostiserade 
investeringsutgiften uppgår till 51,9 mnkr, vilket motsvarar en nyttjandegrad på 62,8%. 
 
Bakgrund 
I den av kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2020 fastställdes uppföljningsplanen 
för 2020. I uppföljningsplanen uppdras samhällsutvecklingsnämnden till att motta ekonomisk 
uppföljning sex gånger under 2020 med start per februari och med sista per oktober. 
Uppföljningstillfällena innefattar även ett delårsbokslut per augusti.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Trafikövervakning/Parkeringsavgifter har fått ett ökat negativt kommunbidrag för 
verksamhetsåret 2020 på 1 020 tkr. För att verksamheten ska nå en ekonomi i balans skulle 
verksamhetens intäkter behöva uppgå till 3 808 tkr, vilket motsvarar en ökning jämfört med 
förgående år på ca 52%. Det prognostiserade underskottet kommer till följd av att intäkterna 
förväntas uppgå till 3 355 tkr, vilket motsvarar en ökning med ca 34% jämfört med 2019. En 
förutsättning för att verksamhetens intäkter ska öka med 34% är att de nuvarande taxorna 
och områdena med parkeringsavgift ses över, prognosen bygger på en halvårseffekt med 
ökade avgiftsintäkter.   
 
Park/Naturvårds prognostiserade underskott på 75 tkr är en följd av att verksamheten under 
2020 kommer ha ökade personalkostnader. Nämndens övriga verksamheter indikerar ingen 
avvikelse, utan följer budget.  
 
Investeringsprognosen för samhällsutvecklingsnämnden uppgår till 51,9 mnkr och det är en 
avvikelse jämfört med den beviljade investeringsramen på 30,7 mnkr. Främsta anledningen 
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till avvikelsen är att det i dagsläget inte finns några planerade inköp av mark och att 
medfinansiering av gång och cykelväg inte förväntas genera en utgift under 2020. Enbart 
dessa poster är en avvikelse på 25 mnkr. Investeringsutgiften på 51,9 mnkr förväntas 
generera ökade kapitaltjänstkostnader för nämndens verksamheter på ca 2,7 mnkr 2021. 
Investeringsprojekteten med anknytning till exploatering kommer även medföra ökade 
driftkostnader i form av vinterväghållning och underhåll av grönytor.  
 
Utbyggnaden av Parkvägen som förväntas att färdigställas under 2020 prognostiseras med 
en utgift på 13 mnkr, vilket överstiger den beviljade ramen med 7 mnkr. Verksamheten har 
ansökt om att få utöka ramen för detta investeringsprojekt med outnyttjade medel från 2019, 
slutgiltigt beslut är ännu inte fattat och ärendet är hos kommunstyrelsen. Ärendet innefattar 
även projektet TRP Gredelbyvägen / Boängsvägen (gata) samt ureaanläggning (avfall).  
 
En förutsättning för att den prognostiserade investeringsutgiften ska uppgå till 51,9 mnkr är 
att avtal med entreprenörer för beläggning och asfaltarbeten finns på plats. De nuvarande 
avtalen upphör 31/3-20 och upphandlingen av nya entreprenörer är överklagad. Skulle 
överklagandeprocessen dra ut på tiden kommer sannolikt investeringsutgiften minska.   
 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Nettokostnadsuppställning per februari 
Investeringsprognos per februari 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
 

 
 
 
 

 

Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Beslutet kring ekonomisk uppföljning handlar om att samhällsutvecklingsnämnden mottar 
rapporten. Ett negativt prognostiserat resultat ska leda till att en handlingsplan för ekonomi i 
balans tas fram. En handlingsplan kan i teorin påverka barn, men det gäller inte detta 
ärende.  
 
 
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 



DRIFTBUDGET 

Nettokostnad i tkr 

Samhällsutvecklingsnämnd 

 Nämndkostnader 1 494 1 558 103 1 558 0

 Gator, vägar 20 808 25 744 -130 1 845 25 614 0

 Trafikövervakning/Parkeringsavgifter -1 689 -2 977 11 -2 477 -500

 Parker 5 852 6 346 -25 -1 828 6 396 -75

 Teknisk planering 2 528 2 769 -81 182 2 688 0

 Översiktsplanering (planprogram) 2 434 1 044 1 000 318 2 044 0

 Detaljplanering 554 1 624 -1 000 -692 624 0

 Miljöutveckling 314 520 92 520 0

 Bostadsanpassning 2 120 1 878 70 1 878 0

 Exploatering - verksamhet 4 574 5 000 -25 397 4 975 0

 Avfallsverksamhet 664 0 -756 0 0

 Vindkraftverk -90 0 279 0 0

 Effektiviseringsbeting - 0,5% 0 -261 261 0

Summa Samhällsutvecklingsnämnd 39 563 43 245 0 21 43 820 -575

Budget

2020

Prognos

2020

Tillägg / 

avdrag

2020

Utfall 

202001

Avvikelse

2020

Utfall 

2019



Samhällsutvecklingsnämnd - 

driftinvesteringar

Beviljade 

investeringsmedel 

MoB 2020

Beviljad utökning av 

investeringsmedel

Prognostiserad 

utgift

Effekt 

kapitaltjänst-

kostnader 

2021

TRP Gredelbyleden/Boängsvägen 12 000 11 500 540

Underhållsasfaltering bef. gatunät 4 000 4 000 249

Reinvestering belysning 1 500 1 500 93

Förtätning belysning 800 800 50

TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder) 2 000 2 000 124

GC-väg landsbygd, medfinans Vassunda-Uppsala 15 000 0 0

Parkvägen och ombyggnad av Södervägen 6 000 13 000 610

Renovering bef anläggningar 1 000 1 000 112

Information och tillgängliggörande av natur 100 100 34

Lokalt åtgärdsprogram Knivstaån 1 000 0 0

Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest. 500 300 63

Återvinningscentral löpande ospecificerat 200 200 42

Summa - driftinvesterngar 44 100 0 34 400 1 918

Samhällsutvecklingsnämnd - 

exploateringsinvesteringar

Beviljade 

investeringsmedel 

MoB 2020

Beviljad utökning av 

investeringsmedel

Prognostiserad 

utgift

Effekt 

kapitaltjänst-

kostnader 

2021

Sågen/Centrum 5 000 3 000 141

Västra Knivsta 20 000 14 000 657

Östra Knivsta 500 500 23

AR / Brunnby 3 000 0 0

Inköp av mark och fastigheter för exploatering 10 000 0 0

Summa - exploateringsinvesteringar 38 500 0 17 500 822

Totalsumma Samhällsutvecklingsnämnden 82 600 0 51 900 2 740
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Samhällsutvecklingsnämnden 

Uppföljning av internkontrollplan för kvalitet 2019 för 
samhällsutvecklingsnämndens verksamheter 
 
Förslag till beslut 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar 
att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan 2019 för samhällsutvecklingsnämnden 
samt 
att anmäla uppföljningen av intern kontrollplan 2019 till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Uppföljningen av internkontrollplanen för 2019 visar att ett av tre kontrollområden som skulle 
utföras under 2019 har genomförts. På grund av implementering av styr- och ledningssystem 
samt översyn av internkontrollprocessen har två kontrollområden inte genomförts. I bifogad 
tabell finns en redovisning av vad som genomförts enligt plan. 
 
Bakgrund 
Samhällsutvecklingsnämnden har i sin interna kontrollplan för 2019 tagit beslut om 
uppföljningar för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett sätt så att den är 
ändamålsenlig, effektiv och följer lagar och regler. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
 

 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Uppföljningen av nämndens interna kontrollplan för 2019 syftar till att säkerställa 
ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, att 
lagar, regler och beslut efterlevs och att allvarliga brister upptäcks. Beslutet om att godkänna 
uppföljningen av nämndens interna kontrollplan för 2019 bedöms inte påverka barn på ett 
direkt sätt, utan handlar om att vidmakthålla ett fungerande kontrollsystem 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   
 
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 



 
  SUN-2020/36 
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Uppföljning av internkontrollplan för kvalitet 2019 för samhällsutvecklingsnämndens verksamheter 
 

 
Särskilda utvecklingsprojekt, granskningar och uppföljningar 

 
 

Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Kommentar 
Planering av 

samhällsservice 
 

Att samhällsbyggnadskontoret 

tillsammans med mark och 
exploatering samt lokalförsörjning 

har tillräckligt med kapacitet, 
framförhållning och en fungerande 

process för att säkerställa att 
erforderliga funktioner för 

samhällsservice kommer med i 
detaljplanearbetet. 

 

Dokumentationsstudier och 
analys 

Verksamhetscontroller 

Ej genomfört 
 

På grund av implementering av styr- 
och ledningssystem samt översyn av 

internkontrollprocessen utförs 

kontrollområdet i mån av tid.  

Planering av 
programområde 

västra Knivsta och 
Alsike 

 

Att samhällsbyggnadskontoret har 
förutsättningar att på ett kvalitativt 

sätt bedriva programarbetet för 
västra Knivsta och Alsike. 

 

Enkätundersökning och analys 

 

Verksamhetscontroller 
 

 
Genomfört  

 

Slutförs i januari 2020 och redovisas 
till nämnd i mars 2020.  

 
 

Dialog 
samhällsbyggande 

 Att samhällsbyggnadskontoret har 
förutsättningar att bedriva 

dialogarbete på ett kvalitativt sätt 
så att samhällsbyggandet förankras 

väl hos Knivstas invånare. 
 

 Dokumentationsstudier och 
analys 

 

Verksamhetscontroller 
 

 

Ej genomfört 
 

På grund av implementering av styr- 
och ledningssystem samt översyn av 

internkontrollprocessen utförs 
kontrollområdet i mån av tid. 
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Årligen återkommande aktiviteter för att följa upp kvalitet, nöjdhet och måluppfyllnad 

 
Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Kommentar 

Mål och budget 

 

Att planering och utförande i 
verksamheterna sker enligt angivet 
uppdrag samt ekonomiska ramar. 

 

 

Uppföljning och analys av 
resultat utifrån mål, 
uppdrag och budget 

 

Samhällsbyggnads-
chef 

 
Avrapportering per augusti i samband med 

delårsbokslut och i 
verksamhetsberättelsen i samband med 

årsbokslutet. 

 

Kvalitets-
redovisning för 

verksamhetsåren 
2017-2018 

Att verksamheten håller god 
kvalitet utifrån kommunens styr- 

och kvalitetssystem samt 

kommunfullmäktiges 
kvalitetsuppdrag. 

 

 
Sammanställning av 

jämförelser, resultat av 
granskningar, 

brukarundersökningar 
mm. och analys utifrån 

det. 
 

Verksamhetscontroller 

 

Avrapportering på 
samhällsutvecklingsnämndens 

sammanträde 30 september 2019. 

 
 



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: 2020-01-01 Till: 2020-01-31 Utskrift: 2020-02-03

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2019-054 Bifall 2020-01-13 Annika Rönnberg 22 938 kr

BAB 2019-064 Bifall 2020-01-07 Annika Rönnberg -  1 kr

BAB 2019-065 Bifall 2020-01-13 Annika Rönnberg 38 638 kr

BAB 2020-002* Bifall 2020-01-28 Annika Rönnberg 1 880 kr

Summa: 63 455 kr

Antal poster: 4 st

Total summa: 63 455 kr

Totalt antal poster: 4 st
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* = 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: 63 455 kr

Totalt antal poster: 4 st
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