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   Kommunstyrelsen 
 
 
 

Markanvisning Gredelby 7:78 
KS-2013/753 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att upphäva markanvisningen till Mojjen i Knivsta AB avseende fastigheten Gredelby 7:78. 
 
Sammanfattning  
Kommunen och Mojjen i Knivsta AB träffade 2013-07-02 avtal om markanvisning rörande del 
av fastigheten Gredelby 7:78. Avtalet innebär att bolaget har option att inom sex månader 
ensam förhandla med kommunen om köp av området.  
 
Den pågående utvecklingen inom Sågenområdet kommer att leda till en relativt tätbebyggd 
stadskärna där den övervägande delen av husen är fyra våningar eller högre. Förvaltningen 
gör bedömningen att hela den aktuella fastigheten, Gredelby 7:78 bör reserveras och 
planläggas för utveckling som står i samklang med den som för övrigt pågår inom 
Sågenområdet.  
 
Markanvisningen bör således inte fullföljas. I stället bör alternativa lösningar för Mojjen 
sökas. 
 
 
Bakgrund 
Kommunen och Mojjen i Knivsta AB träffade 2013-07-02 avtal om markanvisning rörande del 
av fastigheten Gredelby 7:78. Avtalet innebär att bolaget har option att inom sex månader 
ensam förhandla med kommunen om köp av området. Enligt avtalet ska den blivande 
bebyggelsen inom Sågenområdet bl a möta högt ställda krav på gestaltning och god 
funktion.  
 
I november meddelade bolaget sin vilja att köpa det anvisade området. Inget material som 
visar på gestaltning etc eller beskrivning i övrigt av den avsedda bebyggelsen medföljde 
meddelandet. Vid möte med Mojjen den 4 februari i år överlämnades en serie skisser etc 
daterade 2011.05.02. Såvitt kan bedömas är detta material framtaget som bilaga till en 
bygglovsansökan med sikte på en placering av Mojjen på Järnvägstorget. 
 
Ett huvudtema i Vision 2025 är att Knivsta är en starkt växande kommun. Den pågående 
utvecklingen inom Sågenområdet kommer att leda till en relativt tätbebyggd stadskärna där 
den övervägande delen av bebyggelsen omfattar fyra våningar eller högre. Förvaltningen gör 
bedömningen att dels som ett led i ambitionen att skapa en tät och välfungerande tätort och 
dels som ett bidrag till att leva upp till visionens mål om 20 – 25 000 invånare år 2025, bör 



 
 

hela den aktuella fastigheten, Gredelby 7:78 reserveras och planläggas för utveckling som 
bättre står i samklang med den som för övrigt pågår inom Sågenområdet än vad som skulle 
bli fallet om Mojjen placerades på den aktuella platsen.  
 
Markanvisningen bör således inte fullföljas. I stället bör alternativa lösningar för Mojjen 
sökas. 
 
 
Lena Fransson  
kommunchef  
 



Knivsta 2013-11-19 

 

    Knivsta kommun 

    Markexploateringsansvarig  

 

Ang. köp av tomt 

 

 

Knivsta kommun har erbjudit mig att köpa en tomt på Sågenområdet till ett pris av 720000 kr. 

Jag är beredd att tacka ja till erbjudandet och möjligheten att flytta min verksamhet dit. 

Jag har idag ett arrende som löper ut i 1 sep 2015. 

Mitt förslag är att jag betalar en handpenning om 10% av köpeskillingen vid avtalets tecknande. 

Resterande köpeskilling erläggs månaden efter att mitt arrende är avslutat. 

Jag ser fram emot en snabb handläggning av detta och hoppas att vi kan vara överens senast 31 november. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Staffan Vikström 
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