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Handläggare: Datum: Diarienummer: 
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Detaljplan för Börjetull,  
Utökat förfarande 
 
finns utställd för granskning fr.o.m. 27 juni t.o.m. 3 september 2018 
Planförslaget med diarienummer 2017-287 är upprättat i juni 2018. 
 
Planområdet ligger i nordvästra Uppsala cirka 2,5 kilometer från resecentrum. Det avgränsas av 
Börjegatan, Librobäcken, Fyrisån och Fyrisvallsgatan.  
 
Planen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse i kombination med utbyggnad av befintlig industri. 
En utbyggnad med flerbostadshus i 4–7 våningar kan ge ett tillskott på cirka 1 500 lägenheter. I områ-
det planeras även förskolor och en kvarterspark. De bottenvåningar som vetter mot de större gatorna 
ska innehålla verksamhetslokaler. Den befintliga industrin, Galderma, planerar en viss utbyggnad för 
att utöka och effektivisera verksamheten. Det stora kontorshuset Skeppet kommer även fortsättnings-
vis att användas som kontor. Seminariegatan kommer att förlängas till Börjegatan för att göra området 
mer tillgängligt och det tillkommer mindre kvartersgator samt gång- och cykelvägar. Längs med 
Librobäcken och Fyrisån finns grönområden som kan utvecklas när området blir bebyggt med en stor 
andel bostäder. Nya gång- och cykelbroar bidrar till att knyta ihop planområdet med omgivningen. 
Planen är en del av den pågående omvandlingen av industriområdet Librobäck där kvarteren Klocka-
ren, Cementgjuteriet och Gimo byggs om till bostadsområden. Denna del av staden ska få ett tydligare 
sammanhang med innerstaden och på sikt utvecklas till ett lokalt centrum med ett rikt utbud av ser-
vice. 
 
Planförslaget är förenligt med intentionerna i översiktsplanen. 
 
Del av fastighet Librobäck 1:41, 7:1-7:5, 9:2, 10:5-10:7, 13:1-13:4 samt 14:1-14.3 övergår till allmän 
plats enligt detaljplanen. Tillkommande allmän plats kan regleras in i lämplig kommunal gatufastighet 
vid genomförandet av detaljplanen. 
  
På Librobäck 1:41 finns ett arrende (f.d. industrispår) på Librobäck 1:41. Arrendeavtalet gäller mellan 
Aktiebolaget Uppsala Kommuns Industrihus och Uppsala kommun och sägs upp i samband med laga 
kraftvunnen detaljplan. Del av spåret blir allmän plats och övrig del av spåret förblir kvartersmark.  
 
Strandskyddet längs med Fyrisån och Librobäcken upphävs inom all kvartersmark med en administra-
tiv bestämmelse. Inom allmän plats upphävs strandskyddet på alla gator men ligger kvar inom park. 
Detta innebär att det krävs strandskyddsdispens för t. ex anläggning av nya gångvägar och lekplatser. 
Inom vattenområdet upphävs strandskyddet inom två områden för planerade gång- och cykelbroar. I 
övrigt ligger strandskyddet kvar på vattenområdet. 
 
Till planförslaget finns en upprättad Miljökonsekvensbeskrivning daterad 2018-04-16. Miljökonse-
kvensbeskrivningen samråds under granskningsskedet och finns också att ta del av på granskningsplat-
serna och kommunens webbplats. 
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Planhandlingarna finns tillgängliga hos: 
- Kommuninformation, Stationsgatan 12 
- Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17  
 
Planförslag visas även på Uppsala kommuns webbsida, www.uppsala.se/stadsplanering 
 
Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om planförslaget. 
 
Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 3 september 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 juni 2018 
Plan- och byggnadsnämnden 
 

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. 
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Planprocessen – utökat förfarande 

 
 


