
                                                  PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen• 753 75 UPPSALA •  
Besöksadress: Stationsgatan 12. Telefon: +46 18 - 727 87 00  •  Fax: +46 18 - 727 87 10  •   

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

 
 

Handläggare: Datum: Diarienummer: 
Sofie Andersson Rosell 2016-05-13 PBN 2015-003611 
018-727 47 85                           
sofie.andersson-rosell@uppsala.se 
 Enligt sändlista 
SAMRÅDSHANDLING 

Detaljplan för Årsta torg , Uppsala kommun 
Normalt planförfarande 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-04-21att sända förslag till 
detaljplan för Årsta torg för yttrande. Fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och 
boende samt övriga som bedöms ha väsentligt intresse av förslaget ges tillfälle till samråd. 
Plan- och byggnadsnämnden förutsätter att fastighetsägare informerar eventuella hyresgäster. 
Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt på kommuninformationen, Stadsbygg-
nadsförvaltningen, stadsbiblioteket och Brantingsbiblioteket. Planförslaget finns även på 
kommunens webbplats, www.uppsala.se/stadsplanering. 
 
Planens syfte är att möjliggöra utveckling av bostadsbebyggelse, kommersiell och offentlig 
service samt att tillskapa ett nytt torg. Torget planeras utgöra den mest centrala platsen i Östra 
Sala backe samt utgöra en handels- och mötesplats i den nya stadsstrukturen som växer fram. 
Området ska fungera som ett lokalt centrum för hela Östra Sala backe och de befintliga områ-
dena Sala backe och Årsta. Det nuvarande centrumet byggs till och förlängs västerut för att 
därigenom möta Fyrislundsgatan och ansluta till den planerade bebyggelsen på 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. 
 
Upplysningar i ärendet lämnas av handläggaren. 
 
Informationsmöte, öppet hus  
Tid: Den 8/6 kl 14:00-18:00 
Plats:Årsta Centrum  
Välkomna! 
 
Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagens regler för normalt planförfarande, se in-
formationsblad om planprocessen. Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget 
under samråd och/eller granskning kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta 
detaljplanen. 
 
 
Yttranden skall vara inlämnade senast 2 september 2016 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 in-
formation om och rättelse av de uppgifter som behandlas. 
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Planprocessen - normalt planförfarande 

 
 
 


