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Ang. överklagande i fråga om detaljplan för Sydöstra Fullerö i Uppsala kommim (Mål nr P
5840-14)
Uppsala kommun har beretts tillfälle att slutföra sin talan i målet samt att yttra sig över vad Föreningen Vårda Uppsala i skrivelse daterad den 26 december 2014 har anfört. Med anledning av
detta får kommunen anföra följande.
Kommunen vidhåller sin inställning såsom den tidigare redovisats i kommunens yttrande till domstolen daterat den 5 december 2014.

Kommunstyrelsens ordförande
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Ang. överklagande i fråga om detaljplan för Sydöstra Fullerö i Uppsala kommun (Mål nr P
5840-14)
Uppsala kommun (Kommunen) har beretts tillfälle att yttra sig dels med anledning„av ett yttrande
från Riksantikvarieämbetet, dels över vad klaganden anfört.
Kommunen har följande
Inställning
Kommunen medger att detaljplanen för Sydöstra Fullerö upphävs såvitt avser de delar av planområdet som har skrafferats på bilagd plankarta och som omfattar Fullerö Park-området och befintligt
vegetationsområde. Kommunen bestrider att detaljplanen i övrigt står i strid med miljöhalkens och
plan- och bygglagens bestämmelser varför överklagandet i dessa delat- bör avslås. Kommunen
medger dock i andra hand att även området för Trafikantservice (G) upphävs om det skulle visa
sig nödvändigt för att inte äventyra de för Kommunen så viktiga vägavsnitten.
Påtaglig skada på riksintresse K30, Gamla Uppsala samt Fyrisåns och Björklingeåns dalgångar
Uppsala kommun har i sitt beslut att anta aktuell detaljplan i likhet med Länsstyrelsen i Uppsala
län och Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt bedömt att ifrågavarande exploatering enligt detaljplanen går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av marken enligt
bestämmelserna i miljöbalken och med hänsyn till aktuellt riksintresse. Av Riksantikvarieämbetets
yttrande framgår dock att ämbetet bedömt att ett genomförande av detaljplan för Sydöstra Fullerö
skulle medföra påtaglig skada på riksintresset Gamla Uppsala samt Fyrisåns och Björklingeåns
dalgångar. Ämbetet har vidare anfört att trafikanläggningen (E4) har anpassats till landskapets
topografi och därför i sig inte bedömts orsaka påtaglig skada på riksintresset. Ämbetet har också
anfört att även en exploatering med mindre omfattning än vad som föreslås i aktuell detaljplan
skulle, tillsammans med befintlig trafikanläggning, kunna medföra påtaglig skada på riksintresset.
Det sista vill kommunen rikta kraftiga invändningar emot. Kommunen menar i stället att det fortfarande måste gå att genomföra åtgärder i området utan att det därigenom nödvändigtvis behöver
medföra påtaglig skada på riksintresset. Sådana åtgärder kan t.ex. vara de återstående delarna av
detaljplanen som Kommunen inte lämnar något medgivande för, utan Kommunen i stället bestrider. Ett genomförande av de aktuella vägavsnitten (INFART, GENOMFART, HUVUDGATA:
allmänna platser) samt området för trafikantservice (kvartersmark) är mycket viktig och i stora
delar en nödvändig fömtsättning för att Kommunen ska kunna genomföra andra detaljplaner i
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BETECKNINGAR
Fnallghotagrännorituft
Traktgräns
Focttghols gräns
FUittlghalsdot (Serv=sorvltiÄ, ga:-gom on ska psan läggning)
Gränsor enligt detalj pin n
Anvandnlngngrilna Dnmmonfollando modfastighetsgrå i
Användnings gräns Övriga fnll

PLANBESTAMMELSER
Följande gäller Inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller Inom hela
området.

n

i

Skyltar får Inte placeras Inom området.

n

2

Skyddsptanlcring med stfidscgröna växter som har en sluthöjd på
minst 20 meter, med hänsyn till landskapsbild.

GRANSBETECKNINGAR
Dataljplancgräns
—

—

Anvflndningsgrflns

n

s

Område för fördröjning av dagvatten.

n

4

Ett tråd per B parkeringsplatser ska finnas.
Träden placeras med fördel I grupp.

Egenskapsgräns

Byggnadar

6te

MARKENSANORDNANDE
Mark och vegetation

Inom området får 2 reklampyioner med högsta
höjd av 15 m uppföras.
s

tyh

En för området gemensam 6kylt för uppföras med on maximal höjd på
15 meter. Ett samordnat uttryckssätt eftarsträvas. Skyltan får Inte ha
rörliga eller blinkande delar. Belysning ska varariktadneråt.

fe— - — 9 — - Al Körbarutfartfårlnteanordnas, tväratrcekmed pil markerar
förbudets slut
Max. antal p-platsor på kvarteramark får oj överatiga 2600 st, exkl. bensinstation och
vägreslaurang.

UTFORMNING

HögslafotalhöjdI meterAkatlraktlcnor får anordnas ulöver angiven lakhöjd
förutsatt en begränsad påverkan på det öppna landskepeL

i tri! dsanrådo. områdo I5r lonaoark.
Natur/skydd. Trä:förhtoföllas.Gäller e'förutövandet av
r

tecnirgsägarens rättig etor.
j Parkering. Vid matkparkortng ska otjeavEMJora Unnas. Kundvagnsgarage
och väderskydd lör cykelparkering får uppföras.

Minsta resp, största taklutning I grador. Ffir onvinlngs- byggnader 1 mindre
enheter kan lakvinkeln avvika.

<3
I, VII

Högsta totalhöjd 1 meter över nollplanoL
Antal våningar. Dåiutöver får soulerrängvänlng eller vindsvåningar
anordnas.
Byggnader ska ha fasader i trä, sten, tegel eller puts.

pi

Fasader ska färgsältas I dova kulörer.

Pa

Tak ska utföras i matta, mörka material och vara fria frän huvar ocb aggregat.
Soipaneler får anordnas på lek mot söder.

Fasad i sollcnvånir.g får utföras i glas.

UTNYTTJANDEGRAD
^

0 0 0 0
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Största sammanlagda byggnadsarea I kvm.
Största sammanlagda bruttoarea i kvm för handel med dagligvorar.

Tak ska utformas som kupol I malorial som Into ger reltexor.
Största sammanlagda bruttoarea I kvm för handöl mod
sällanköpsvaror.

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
1 Marken får Inte bebyggas. Bullarplank får uppföras. Bensinpump får ej
uppföras.
Förekomst av bgskyddod fomlämnlng.
Morklngropp får Inte ske utan Länsstyrelsens tillstånd, cntlgt
Kulturminnasli:
Marken skall vara Ullgänglig fur allmän lufllcdnlng
Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar.
Markområde om minst 3 m bredd ska vara
tillgängligt för utryckningsfordon.

Ps
Skyltar placeras samordnat på husfasader. Skyltar synliga från aTglvando vägar och landskap får
inte ha rörliga eller blinkande delar.
Belysning synlig från omgivande vägar och landskap ska varariktadnsråt och får inte vara rörlig
•Hor blinkande.

Inlillratlon av dagvallen tillåts ondost från takytor soml vegetationsytor i område tJ. Maxflödst till
kommunal ledning får vara 1001 persokund. Samråd ska ske med kommunal VA-huvudman vid
bygglovsprövning.

STÖRNINGSSKYDD
Bullervall / plank

Bullervall ska anordnas Ull an höjd av minst 2 maler Över
angränsande marknivå inom användningsområdet
Ovanpå bullervallen ska bullerplank till en höjd av minst 1,5 metar
anordnas.
Bullen/allén ska planteras med buskar och träd som år typiska för
landskapet

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Gcnomförandotldcn är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
MarWov krävs för trädlällning Inom N 2 .
Utökad lovplikt förändring av handelsinriktning mellan sällanköp- och dagllgvoruhandel.

HANVISNING
Hänvisnings pilar, pilen anger bestämmelsens yttersta gräns.

Redaktionella ändringar genomförda 1 plan beskrivning och gcnomlörandcbcskrivnlng
inför samråd 2 och antagando 2
samtrevideringav plankartan avsoonda komplottoring avu-områdo Infor antagande 2.
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Antagande 2

Detaljplan för

Sydöstra Fullerö
Upprättad i april 2012, reviderad i augusti 2013
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Normalt planförfärando

Mark som kommunen medger

Smirid
201304-15 BN
UbiiWwj 201UD-22 BN
GodUlnd
2012-04-10 PON
AnlnoBfido 2012^15-03 KF
Anbuondoboilutot upphiM
2D13M03 UI
Somräd2 201004-11 P8N
L--;
2C13CB-13 PON
Godklnd2 2013054)3 PBN
AnU>i]DndD2 2013OB-2( KF
Lago kntt ,
,

undantas från lagakraft.
Genomlä remJiibottofvnlng

SKALA 1:2000{A1), 1:4000 (A3)

Ulla-Britt Wickström
Planeringschef

Pomllla Hessling
Planarkitekt

Malja Tammola Arvidsson
Planarkllokt
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