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Upphävande av del av detaljplan för Skölsta,  
Standardförfarande 
 
finns utställd för granskning fr.o.m.  28 maj t.o.m. 11 juni 2018 
Planförslaget med diarienummer PBN 2017–001584 är upprättat i maj 2018. 
 
Planområdet ligger i Skölsta, beläget öster om Uppsala, en dryg kilometer från stadsdelen Årsta. Det 
aktuella området ligger i den västra delen av Skölsta. Området omfattar 4 574 kvadratmeter.  
 
Planen syftar till att upphäva en mindre del av detaljplan för Skölsta (dnr 2012–20025, akt 0380-
P2014/22). Motiv till upphävandet är att nuvarande detaljplanebestämmelser hindrar åtkomsten till 
marken öster och söder om planerade lokalgator och det område där detaljplanen upphävs.  
 
Planförslaget är förenligt med intentionerna i översiktsplanen. 
 
Upphävandet innebär i huvudsak inga förändringar från nuvarande markanvändning. Med utgångs-
punkt från ovanstående gör kommunen bedömningen att ett genomförande av upphävandet av detalj-
planen i det aktuella området inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan och att en miljö-
bedömning enligt MB 6 kap. inte krävs. Det bedöms inte finnas skäl att genomföra en särskild och 
separat behovsbedömning. Länsstyrelsen tog ställning till kommunens bedömning under samrådet och 
delar bedömningen. Plan- och byggnadsnämnden tar beslut om att genomförandet av upphävandet inte 
medför betydande miljöpåverkan enligt MB 6 kap vid beslut om antagande. 
  
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 11 juni 2018 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 maj 2018 
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 dataskyddsförordningen (GDPR). Enligt §§ 26 och 28 i samma lag har du rätt att, på skriftlig begäran, få 
information om och rättelse av de uppgifter som behandlas 
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Planprocessen – standardförfarande  
 

 
 


