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Detaljplan för Vänge 4:1,  
Standardförfarande 
 
finns utställd för granskning fr.o.m.  1 oktober t.o.m.  22 oktober 2019 
Planförslaget med diarienummer 2018-000691 är upprättat i september 2019 
 
Planområdet ligger i södra delen av Vänge, ca 12 kilometer väster om Uppsala stad. Planområdet 
avgränsas i norr av Gamla Salavägen och i söder av Vängeån. Planområdet följer fastighetsgränsen 
för Vänge 4:1.  
 
Planen syftar till att möjliggöra en ny byggnad, Kyrkans hus, som ska rymma samlingslokaler, loka-
ler för barn- och ungdomsverksamhet och kontorsrum. Vidare möjliggörs komplementbyggnader 
inom området. Syftet är också att säkra områdets kulturmiljö- och naturvärden.  
 
Del av fastighet Vänge 4:1 tas i anspråk som allmän plats i samband med detaljplanens genomförande.   
 
Plan- och byggnadsnämnden tog 19 december 2018 beslut om att genomförande av aktuell detaljplan 
inte medför betydande miljöpåverkan enligt MB 6:11. Nämndens beslut samt länsstyrelsens yttrande 
finns att ta del av på granskningsplatserna och på kommunens webbplats, 
www.uppsala.se/stadsplanering. 
 
Strandskydd (MB 7 kap) gäller 100 meter från Vängeån. Förslaget innebär att strandskyddet upphävs 
inom kvartersmarken. 
 
Planhandlingarna finns tillgängliga hos: 
- Kommuninformation, Stationsgatan 12 
- Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17  
- Biblioteket i Vänge 
 
Planförslag visas även på Uppsala kommuns webbsida, www.uppsala.se/stadsplanering 
 
Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om planförslaget. 
 
Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 22 oktober 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 30 september 2019 
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  

 

 
 


