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Uppsala kommun
SBF.planadministrator@uppsala.se

Granskning av förslag till detaljplan för kv. 
Bredablick, Uppsala kommun, Uppsala län

Kommunen har översänt rubricerat detaljplaneförslag för en andra 
granskning enligt 5. kap 18 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Länsstyrelsens synpunkter i samrådsskedet framgår av yttrande dnr 
402-5739-13, daterat den 20 december 2013.

Länsstyrelsens synpunkter i första granskningsskedet framgår av 
yttrande 402-4847-14 daterat den 19 september 2014.

Länsstyrelsens yttrande i antagandeskedet framgår av yttranden med 
dnr 404-8-15 daterade den 23 januari 2015 och 28 juni 2017.

Kommunens beslut att anta detaljplanen för kv. Bredablick 
överklagades av privatperson till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens fattade 
den 7 december 2018 beslut om att upphäva detaljplanen för kv. 
Bredablick beslutet finns i ärende med dnr 403-479-15.

Syftet med planförslaget
Detaljplanens syftar till att komplettera kv. Bredablick med ett 
flerbostadshus där även centrumverksamhet medges. Detaljplanen 
syftar även till att säkerställa att byggnaden håller en hög arkitektonisk 
kvalitet. 

Överensstämmelse med översiktsplan
Sedan samrådet och den första granskningen har Uppsala kommun 
tagit fram en ny översiktsplan. Länsstyrelsen finner att detaljplanen 
överensstämmer med Översiktsplan för Uppsala 2016 samt med den 
till översiktsplanen hörande innerstadsstrategin.

Yttrande

Datum
2022-01-28

 

Ärendebeteckning 
402-8992-2021
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Yttrande 2 (2)Länsstyrelsen 
Uppsala län 2022-01-28 402-8992-2021

Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt                 
11 kap 10 § PBL 
Länsstyrelsen har inga synpunkter utifrån de frågor som bevakas 
enligt 11 kap 10 § PBL.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av t.f. chef för plan- och bostadsenheten Asmah 
Ismaal med planhandläggare Märta Alsén som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till:
Trafikverket Region Öst, eskilstuna@trafikverket.se

Lantmäterimyndigheten Uppsala kommun, 
lantmaterimyndigheten@uppsala.se

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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