
                                               PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
Handläggare: Datum: Diarienummer: 
Elin Eriksson 2015-09-08 PBN 2014-003206 
018-727 46 74                            
 
 
 
SAMRÅDSHANDLING 
 
Ändring genom tillägg till stadsplan för sydvästra Sunnersta, PL 83, avseende 
Sunnersta 82:9 
Standardförfarande 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har beslutat att upprätta förslag till detaljplan för Sunnersta 82:9, 
för ändring genom tillägg till stadsplan för sydvästra Sunnersta. Beslutet att upprätta 
detaljplanen har fattats enligt delegation för plan- och byggnadsnämnden, 2015-04-15.  
 
Fastighetsägare och boende i anslutning till planområdet, myndigheter samt övriga som 
bedöms ha väsentligt intresse av förslaget ges tillfälle till samråd. Plan- och 
byggnadsnämnden förutsätter att fastighetsägare informerar sina hyresgäster. 
 
Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt på plan- och byggnadsnämnden 
webbplats, www.uppsala.se/stadsplanering. 
 
Detaljplanen innebär i korthet att den gällande fastighetsindelningen för kvarteret Ringduvan 
upphävs för fastigheten 82:9. Detta för att möjliggöra en avstyckning, så att två fastigheter 
kan bildas. Inga andra planbestämmelser ändras, tillkommer eller tas bort. 
 
Upplysningar i ärendet lämnas av handläggare. 
 
Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagens regler för standardförfarande. Den som 
inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget under samrådet kan förlora rätten att senare 
överklaga beslutet att anta detaljplanen.  
 
Fyll i ditt yttrande på bifogad blankett och återsänd till plan- och byggnadsnämnden. Om 
samtliga i samrådskretsen godkänner förslaget till kan detaljplanen antas i plan- och 
byggnadsnämnden utan att först ställas ut på granskning, se planprocess sid 2. 
 
 
 
 
Yttranden ska vara inlämnade senast 1 oktober 2015 till: 
Uppsala kommun, Plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala 
 
Plan- och byggnadsnämnden 
 
Uppgifter som du lämnar i yttrandet kommer att användas av plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun vid behandling av ärendet. Vi 
behandlar personuppgifter om dig enligt personuppgiftslagen (PUL). Enligt §§ 26 och 28 i samma lag har du rätt att, på skriftlig begäran, få 
information om och rättelse av de uppgifter som behandlas

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen• 753 75 UPPSALA •  
Besöksadress: Stationsgatan 12. Telefon: +46 18 - 727 87 00  • 

E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Planprocessen - standardförfarande 
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