
Uppsala 
kommun 

Sida 1 (80) 

Plan- och byggnadsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-01-28 

Plan- och byggnadsnämndens protokoll 
torsdagen den 28 januari 2021 

Plats och tid 

Bergius, Stationsgatan 12, klockan 15:00-17:20 

Paragrafer 

1-27 

Justeringsdag 

Tisdagen den 2 februari 2021 

Underskrifter 

Ylva SUidell, ordförande 

Therez Almerfors, justerare 

Peter Jernber ekreterare 

ANSLAG: Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla. 

Protokollet anslås: 2021-02-02 Sista dag att överklaga: 2021-02-23 

 

Postadress: Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: plan-byggnadsnamndenPuppsata.se  
www.uppsala.se  



Uppsala 
kommun 

Sida 2 (80) 

Plan- och byggnadsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-01-28 

Närvarande 

Beslutande 

Ylva Stadell (S), ordförande 
Anders AAronsson (L), närvarar på distans 
Therez Almerfors (M) 
Ingela Ekrelius (V), närvarar på distans 
Erik Dagnesjö (S), närvarar på distans 
Kia Solid (S), närvarar på distans 
Sebastian Siren (S), närvarar på distans 
Lars Friberg (MP), närvarar på distans 
Lars Tufvesson (M), närvarar på distans 
Victor Zhao-Jansson (C), närvarar på distans 
Ingemar Virsen (KD), närvarar på distans 
Magne Björklund (V), närvarar på distans 
Peter Bytar (SD), närvarar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Kijan Karimi (S), §§ 16-27, närvarar på distans 
Peter Burman (S), närvarar på distans 
Matts Löllmaa (L), närvarar på distans 
Kerstin Lundberg (MP), närvarar på distans 
Lars-Gunnar Sjö (M), närvarar på distans 
Anders Dahlin (C), närvarar på distans 
Kjell Haglund (V), närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Anna Axelsson, bitr. stadsbyggnadsdirektör, närvarar på distans 
Elisabet Jonsson, avdelningschef, närvarar på distans 
Områdes- och enhetschefer och handläggare vid föredragning, närvarar på distans. 

Närvarorätt 

Plan- och byggnadsnämnden beviljar Fredrik Sören, mätningsingenjör, närvarorätt 
undersammanträdet. Fredrik närvarar på distans. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 53 (80) 

Plan- och byggnadsnämnden Datum: 
Protokoll 2021-01-28 

§20 

Upphävande av tomtindelning Sunnersta 79:5 

PBN 2019-002991 

Beslut 

Plan- och byggnadsnämnden beslutar 

1. att anta Upphävande av tomtindelning Sunnersta 79:5, på delegation enligt 
kommunfullmäktiges beslut den 26 mars 2012 § 84, samt 

2. att ett genomförande av detaljplanen inte antas medföra risk för betydande 
miljöpåverkan. 

Sammanfattning 

Planändringen syftar till att möjliggöra en förändrad fastighetsindelning genom att 
tomtindelningen för fastigheten Sunnersta 79:5 upphävs. Efter upphävandet kan 
fastigheten avstyckas till två fastigheter. Planändringen handläggs med förenklat 
förfarande enligt 5 kap. 38 c § plan- och bygglagen. 

Samråd har hållits med Länsstyrelsen, kommunala lantmäterimyndigheten och 
berörda sakägare inom planområdet. Länsstyrelsen och KLM har yttrat sig under 
samrådet. 

Detaljplanen har varit ute på samråd hösten 2020 och sammanlagt inkom 4 yttranden 
varav en med erinran som berörde ett redaktionellt fel. Planbeskrivningen har 
redigerats i enlighet med Lantmäteriets yttrande. 

Planförslaget bedöms vara förenlig med översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 29 november 2020 
• Bilaga 1, Planbeskrivning 
• Bilaga 2, Samrådsredogörelse 

Arbetsutskottet föreslår antagande. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 54(80) 

Plan- och byggnadsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-28 

§ 20, forts. 

Expediering 

Protokollet expedieras till 

• Sten Ivar Herlitz 

• Akten 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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