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Förslag till beslut: 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta 
 
att   överlämna yttrande till plan- och byggnadsnämnden enligt bilaga 1 
 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inga synpunkter på detaljplaneförslaget. Syftet med 
planen är att fastighetsindelningsbestämmelser upphävs samt att befintlig markanvändning 
(idrott och skola) fastställs så att de nya markägarna ska kunna fastighetsbilda för den mark de 
förvärvat.  

Ärendet 
Planområdet ligger i stadsdelen Sunnersta. Inom planen finns en skola för elever från 
förskoleklass till årskurs fem, sammanlagt ca 570 elever går på skolan. Detaljplanen omfattar 
även en fotbollsplan för 11-mannaspel som huvudsakligen används för föreningsverksamhet. 
Inom planområdet finns även gång- och cykelvägar som sträcker sig genom kvarteret. 
 
I den befintliga detaljplanen för området är marken planlagd som Allmänt ändamål och 
Idrottsändamål. Inom detaljplan finns en yta planlagd som teknisk anläggning men som idag 
saknar denna funktion eftersom den tekniska anläggningen är borttagen. Den yta som är 
avgränsad för idrottsändamål stämmer inte överrens med den yta som fotbollsplanerna tar i 
anspråk. 
 
Syftet med detaljplanen är att upphäva fastighetsindelningsbestämmelser samt att fastställa 
befintlig markanvändning (idrott och skola) så att de nya markägarna, Uppsala kommun 
Sport- och rekreationsfastigheter AB och Uppsala kommun Skolfastigheter AB, ska kunna 
fastighetsbilda för den mark de har förvärvat. Detaljplanens genomförande innebär även att 
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byggnadshöjden ändras för att fastställa de befintliga byggnadernas skala. Det finns inga 
planer på att uppföra någon ny byggnad. 
 
 
 
Anna Axelsson 
miljödirektör 
 

Bilagor 
Bilaga 1: Yttrande över detaljplan för Sunnersta 80:7 och 51:61, samråd 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inga synpunkter på detaljplaneförslaget. 
 
 
För miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 
 
 
Bengt Fladvad Anna Axelsson 
ordförande  miljödirektör 


