
upPnlia PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-28 

Plats och tid: Bergius, Stationsgatan 12, Uppsala ldockan 15:00 — 17:30 

Beslutande: Erik Pelling (S), Ordförande 
Trond Svendsen (MY), 1:e vice 
ordförande 
Therez Olsson (M), 2:e vice 
ordförande 
Kia Solid (S) 
Helena Olsson (S) 
Susanne Engström (ATP) 
Lars Tufvesson (M) 
Florian Burmeister (V) 
Sture Blomgren (L) 
Karin Ericsson (C) 
Rolf Kroon (M) ersätter Simon 
Westberg (KD) 

Övriga 
deltagare: 

Utses att justera: 

Ersättare: Peter Bunnan (S) 
Håkan Tribell (M) 
Kerstin Lundberg (MF') 
Andrea Kamekvist (V) 

Mats Norrbom stadsbyggnadsdirektör, Elisabet Jonsson plan- och byggchef, 
Christian Blomberg bygglovchef, Yvonne Fredriksson chef bygglovshandläggning, 
Jenny Bjömström chef bostadsanpassning, Claes Larsson stadsarkitekt. Deltar vid 
föredragning: Dan Thunman stadsantikvarie, Anneli Sundin planarkitekt, 
Ingrid Anderbjörk verksamhetsutvecldare näringsliv, Peter Hedenström 
bygglovshandläggare. Jonas Bengtsson nämndsekreterare. 
Nyanställd: Matilda Eriksson ekonom. 

Lars Tufvesson (M) Paragrafer: 154 - 190 

Stationsgatan 12, 29 juni 2018 

Erik Pelling, or orande 

Jonas Bengtsson, se creterare 

Lars Tufvess n, justerare 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Plan- och byggnadsnämnden 
2018-06-28 Sista dag att överklaga: 2018-06-28 
2018-07-02 2018-07-23 

Stationsgatan 12, Uppsala 

 3101\f"   
Jonas Bengtsson 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift: 
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UREN PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-28 

§ 159 

Detaljplan för Årsta torg 
2015-003611 

Beslut 
Plan- och byggnadsnämnden beslutar 

att anta detaljplanen för Årsta torg inom Årsta, på delegation enligt kommunfullmäktiges beslut den 
26 mars 2012 § 84 

Särskilt yttrande 
Karin Ericsson (C) anmäler ett särskilt yttrande (bilaga § 159). 

Sammanfattning 
Planens syfte är att möjliggöra utveckling av bostadsbebyggelse, kommersiell och offentlig service 
samt att tillskapa ett nytt torg vid Årsta centrum. Torget planeras utgöra den mest centrala platsen i 
Östra Sala backe som en viktig målpunkt och en handels- och mötesplats i den nya stadsstrukturen 
som växer fram i området. Torget ska fungera som ett lokalt centrum för hela Östra Sala backe och de 
befintliga områdena Sala backe och Årsta. Det nuvarande centrumet byggs till och förlängs västerut 
för att därigenom möta Fyrislundsgatan och ansluta till den planerade bebyggelsen i det tidigare 
kraftledningsstråket. Utvecklingen av Östra Sala backe ska ske med människan i centrum och med ett 
starkt fokus på långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse 2018-06-07 
Utlåtande 
Plan- och genomförandebeskrivning 
Plankarta 
Arbetsutskottet föreslår att anta detaljplanen 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
Länsstyrelsen 
Uppsala Kommun 
Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Bilaga § 159 

Ärende 4 

Detaljplan för Årsta torg 

Särskilt yttrande 

Centerpartiet 

Centerpartiet är starkt kritiskt till att gång- och cykeltunneln under Fyrislundsgatan tas bort, till 
förmån för trafiksignalstyrda korsningar i gatuplan, vilket vi tidigare påtalat och också reserverade 
oss emot när detaljplanen antogs för Östra Salabacke etapp 2a. Den bebyggelse som föreslås i 
området i kombination med Uppsalas tillväxt i övrigt kommer med stor sannolikhet leda till en 
betydande ökning av mängden trafik på Fyrislundsgatan. Att i det läget ta bort en bra och säker 
tvåplanskorsning anser Centerpartiet är en utveckling i helt fel riktning. 

I det samråd som hölls med invånarna i Årsta inför utbyggnationen kring Årsta torg framkom med all 
önskvärd tydlighet att de boende vill ha gång- och cykeltunneln kvar, inte minst för att många barn 
måste passera Fyrislundsgatan dagligen för att ta sig till skolan eller förskolan. För Centerpartiet är 
demokratin mer än fria och hemliga val. Demokrati innebär att förtroendevalda tar hänsyn till 
medborgarnas synpunkter också mellan valen, och det anser vi inte görs i detta fall. 

Karin Ericsson (C) 

NÄRODLAD 
P01.111( 

Centerpa rtik 


