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Detaljplan för Bälinge skola m.fl.,  
Standardförfarande 
 
finns utställd för granskning fr.o.m.  26 februari t.o.m. 18 mars 2020 
Planförslaget med diarienummer 2015–0000306 är upprättat i februari 2020.     
 
Planområdet ligger i Bälinge tätort, drygt en mil norr om Uppsala stad. 
 
Planen syftar till att ändra markanvändningen så att Uppsala kommun Skolfastigheter AB ska kunna 
utveckla skolverksamheten i Bälinge. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra en om- och tillbygg-
nad av Bälinge skola. Detaljplanen innebär en effektivare markanvändning för Bälinge skola genom 
att högre bebyggelse i den norra delen av skolområdet tillåts.  
 
Intill Bälinge skola finns det två äldre skolhus, uppförda på 1840-talet respektive 1920-talet, som är 
kulturhistoriskt värdefulla. Detaljplanen syftar till att bevara de två äldre skolbyggnadernas karaktärer. 
Detaljplanen syftar vidare till att genom varsamhetsbestämmelser bevara karaktärsdragen för Hagmar-
kens skola och att bevara naturmarken på området. 
 
Byggnadsnämnden/Plan- och byggnadsnämnden tog 2018-12-19 beslut om att genomförande av aktu-
ell detaljplan inte medför betydande miljöpåverkan enligt MB 6:11. Behovsbedömningen i sin helhet, 
nämndens beslut samt länsstyrelsens yttrande finns att ta del av på granskningsplatserna och på kom-
munens webbplats, www.uppsala.se/stadsplanering. 
 
Planhandlingarna finns tillgängliga hos: 
- Kommuninformation, Stationsgatan 12 
- Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17  
- Bälingebiblioteket 
 
Planförslag visas även på Uppsala kommuns webbsida, www.uppsala.se/stadsplanering 
 
Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om planförslaget. 
 
Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 18 mars 2020 till: 
Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA eller via formuläret på 
webbplatsen www.uppsala.se/stadsplanering 
 
Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden, kan förlora rätten att överklaga ett 
eventuellt beslut att anta detaljplanen. 
 
 
Uppsala 24 februari 
Plan- och byggnadsnämnden 
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Dina personuppgifter behandlas och skyddas av plan- och byggnadsnämnden i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR). Ändamålet 
med behandlingen är handläggning av plan- och byggnadsnämndens ärenden. Vi samlar in uppgifter för att kunna handlägga ditt ärende och rättslig 
grund för detta är myndighetsövning. Uppgifterna sparas i enlighet med plan- och bygglagen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.  
Vi delar dina uppgifter med andra myndigheter och underleverantörer som regleras via biträdesavtal (PUB). 
Läs mer om Uppsala kommuns hantering av personuppgifter och dina rättigheter som uppgiftslämnare på www.uppsala.se/gdpr. 

 
     
      
    
    
 

 
Planprocessen – standardförfarande  
 

 
 


