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     Diarienummer 
                          PLA 2012-020130                                                                                

Detaljplan för Garverigatan                                                                           
(före detta del av Börje-Hässelby 1:2 med flera) 
Normalt planförfarande  
 
Planen finns utställd för granskning mellan 2016-11-23 och 2016-12-21. 
 
Planförslaget med diarienummer PLA 2012–20130 är upprättat i november 2016. Planområdet ligger 
omedelbart nordväst om Librobäcks industriområde på den nordöstra sidan om Gysingevägen (väg 
272). Detaljplanen syftar till att utöka Librobäcks verksamhetsområde samt skapa gång- och cykelvä-
gar inom området.  
 
Plan- och byggnadsnämnden tog 2012-07-05 beslut om att genomförande av aktuell detaljplan inte 
medför betydande miljöpåverkan enligt MB 6:11. Behovsbedömningen, nämndens beslut samt läns-
styrelsens yttrande finns att ta del av på utställningsplatserna och på kommunens webbplats, 
www.uppsala.se/stadsplanering. 
 
Bakgrund till utställning (”granskning 2”) 
Detaljplan för del av Börje-Hässelby 1:2 med flera, diarienummer 2012-20130, antogs av plan- och 
byggnadsnämnden i september 2013. Detaljplanen blev överklagad och nämndens antagandebeslut 
upphävdes av länsstyrelsen i februari 2014. Länsstyrelsen påpekade även vid detta tillfälle att planen 
skulle hanteras enligt ÄPBL 1987:10 grundat på tidpunkt när beslut om planuppdrag gavs. Mot bak-
grund av detta föreslogs att planförslaget skulle revideras och planområdet minskas. Innan planen kan 
antas igen gjorde stadsbyggnadsförvaltningen bedömningen att planförslaget behövde ställas ut på nytt 
och föreslog även att planen skulle byta namn till detaljplan för Garverigatan. Plan- och byggnads-
nämnden beslutade 28 januari 2015 att ställa ut detaljplan för Garverigatan, tidigare namngiven som 
detaljplan för Börje-Hässelby 1:2 med flera.  
 
Planförslag, behovsbedömning, eventuella utredningar, samrådsredogörelse samt fastighetsför-
teckning finns även tillgängliga hos: 
- Kommuninformation, Stationsgatan 12 
- Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17  
 
Planförslag och behovsbedömning visas även på Uppsala kommuns webbsida, 
www.uppsala.se\stadsplanering 
 
Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om planförslaget. 
 
Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 2016-12-21 till: 
Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA. 
 
Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden, kan förlora rätten att överklaga ett 
eventuellt beslut att anta detaljplanen. 
 
Uppsala november 2016 
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 
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