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Förtydligande i yttrande om förslag till detaljplan för Sävja 
Tennisklubb, Uppsala kommun, Uppsala län

Redogörelse för ärendet
I sitt samrådsyttrande, med dnr 402-6612-14 daterat den 5 december 2014, skrev 
Länsstyrelsen att Länsstyrelsen inte kunde, utifrån de handlingar som då fanns i 
samrådsärendet, ta ställning till om rubricerad plan kunde antas medföra sådan 
betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken med beaktande av 
kriterierna i bilaga 4 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). 
Detta eftersom det under samrådsskedet var oklart om Sävjaån och Natura 2000 
område SE02103545 berördes av dagvattenhanteringen i planområdet. 
I sitt granskningsyttrande, med dnr. 402-980-18, daterat den 16 mars 2018, ansåg 
Länsstyrelsen att det var positivt att kommunen tagit fram dagvattenutredning och att 
det planeras lokalt omhändertagande av dagvatten inom planområdet, vilket är en 
förutsättning för att miljökvalitetsnormer för Sävjaån inte ska inte påverkas negativt. 
Länsstyrelsen tog dock inte ställning till om planen kunde anses innebära betydande 
miljöpåverkan. 
Kommunen har den 18 december 2018 inkommit med en begäran om förtydligande 
om Länsstyrelsen anser att rubricerad plan anses innebära betydande miljöpåverkan 
eller inte.

Behovsbedömning 
Länsstyrelsen bedömer, med beaktande av kriterierna i bilaga 4 till förordningen 
om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), att rubricerad detaljplan inte kan antas 
medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken (MB).

Deltagare
Chef för plan- och bostadsenheten Annika Israelsson har beslutat i detta ärende. 
Planhandläggare Katja Saranka har varit föredragande. 

Ärendet har hanterats med digital signering och har därför ingen underskrift.

Annika Israelsson
Katja Saranka
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