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Utställd detaljplan för sydöstra Fullerömotet 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  avge skrivelse till byggnadsnämnden enligt bilaga 1 
 
 
Ärendet 
Byggnadsnämnden har översänt förslag till detaljplan för sydöstra delen av området kring 
Fullerö trafikplats för yttrande (bilaga 2, för samtliga dokument tillhörande planförslaget, se 
http://kartor.uppsala.se/scripts/hsrun.exe/extwebb/dynamiskt2/MapXtreme.htx;start=HS_detal
jplandetalj?diarieNR=20066&diarieAR=5&diarieDL=1 ). Kommunstyrelsens tidigare 
godkännande av programmet för Östra Fullerö (§ 97, 2009), samrådsversionen av 
föreliggande planförslag (§ 132, 2010) samt över samråds- och utställningsversioner (§ 306, 
2008 respektive §121, 2011) av fördjupad översiktsplan (FÖP) för Storvreta har bäring på 
ärendet. 
 
Kommunstyrelsen godkände det av byggnadsnämnden upprättade programmet för Östra 
Fullerö med vissa villkor, bland annat att de överordnade strukturfrågorna måste lösas inom 
ramen för arbetet med den fördjupade översiktsplanen och att detaljplanen ska gå till 
kommunfullmäktige för antagandeprövning samtidigt som FÖP:en. I sitt samrådsyttrande 
anförde kommunstyrelsen att vissa vägvalsfrågor kring den överordnade strukturen som blivit 
tydliga i planarbetet bör hanteras inom FÖP-arbetet. 
 
Kommunstyrelsens yttrande över utställningsversionen av FÖP Storvreta fokuserar därför på 
klimatkompensation till följd av den relativt omfattande ökning av klimatutsläpp som 
beräknas ske på grund av transporterna till temapark och handelsplats i det område som 
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föreliggande planförslag täcker. Yttrandet understryker att fler kompensatoriska åtgärder 
måste skissas och att villkor om klimatkompensation eller andra åtgärder kan skrivas in för 
det aktuella området att hanteras i samband med detaljplaneläggning. 
 
Den fördjupade översiktsplanen har efter utställning ännu inte kommit till kommunstyrelsen 
för beredning av antagandeprövning i kommunfullmäktige. 
 
Föredragning 
Planförslaget innebär att strukturfrågan kring hur Fullerömotets kapacitet ska hanteras 
avgjorts så att en utveckling av ett möjligt arbetsområde mot söder kräver ytterligare en 
trafikplats, som då måste belasta den exploateringen. Det är ett ställningstagande som bör 
göras på översiktsplanenivå, varför det fortfarande är rimligt att FÖP:en antagandeprövas före 
föreliggande detaljplan. 
 
Ett genomförande av projektet med temapark och handelsplats kommer att öka kommunens 
attraktivitet som destination. Samtidigt finns målkonflikter med kommunens klimatmål. 
Planförslaget skisserar olika möjligheter till klimatkompensation, men säkerställer inte att 
åtgärder vidtas. Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till yttrande som fokuserar 
på just detta. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Kenneth Holmstedt 
Stadsdirektör 






























































