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Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anta detaljplan för Bäcklösa. 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmári Waldau 
(V) reserverar sig till förmån för att kommun-
fullmäktige ska uppdra till gatu- och samhälls-
miljönämnden att anpassa parkmiljön i området 
så att det anläggs en damm för större vatten-
salamander, eftersom detta område ingår i sala-
manderns spridningsområde. 
 
Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) avger 
särskilt yttrande enligt bilaga A. 
 
Ilona Szatmári Waldau (V) avger särskilt ytt-
rande enligt bilaga B. 
 
Uppsala den 10 september 2014 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Ceci-
lia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch Thor (KD), 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmári Waldau 
(V). 
 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Simone 
Falk, Louise Landerholm Bill (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Bengt Westman, Irene Zetter-
berg, Milischia Rezai (alla S) och Rickard 
Malmström (MP). 
 
Ärendet 
Plan- och byggnadsnämnden har 3 juli 2014 
(bilaga) med hänvisning till planhandlingarna, 

miljökonsekvensbeskrivningen samt samråds-
redogörelsen och granskningsutlåtandet över-
lämnat detaljplan för Bäcklösa till kommun-
fullmäktige för antagande. Antagandehand-
lingarna omfattar plan- och genomförande-
beskrivning, plankarta med bestämmelser, miljö-
konsekvensbeskrivning, samrådsredogörelse 
samt utlåtande efter granskning.  
 
Reservation har avgivits av (MP). 
 
Exploateringsavtal ska vara tecknat innan detalj-
planen antas. Det beräknas ske vid MEX-utskot-
tets sammanträde den 16 september 2014.  
 
Samrådsyttranden utsänds ej digitalt. Finns i 
akten. 
 
Föredragning 
Planen syftar till att möjliggöra nya bostäder och 
lokaler för verksamhet i ett attraktivt läge. Detalj-
planen möjliggör byggande av 550 till 600 
bostäder i form av flerfamiljshus i mellan två och 
sex våningar. Syftet med detaljplanen är också att 
skapa ett nytt parkområde med höga kvaliteter 
samt förskola i bostadsnära läge. Utmed Gott-
sunda allé ges möjlighet att ha lokaler för verk-
samhet i bottenvåningen på bostadsbebyggelsen. 
 
Detaljplanen överensstämmer med översikts-
planens intentioner, där Dag Hammarskjölds-
stråket pekas ut som ett område som bör koppla 
samman universitetsverksamheter och andra 
institutioner med tät stadsbebyggelse och parker. 
Det är särskilt viktigt med en sammanlänkning i 
söder mellan Gottsunda, Ultuna och Sunnersta. 
Enligt översiktsplanen bör områdets utveckling 
läggas fast i ett eller flera områdesprogram eller i 
en fördjupad översiktsplan. Detta programarbete 
pågår, men är inte slutfört.  
 
Föreliggande detaljplan har utformats så att den 
strukturellt kan kopplas ihop med en större helhet 
och bedöms inte försvåra en ändamålsenlig struk-
tur i det större sammanhanget som utvecklas i 
programarbetet för Dag Hammarskjöldsstråket. 
Plan- och byggnadsnämndens delegation att anta 
planer som är förenliga med översiktsplanen 
gäller inte i detta fall, eftersom programarbetet 
ännu inte är färdigställt. Ärendet tillställs därför 
kommunfullmäktige.  
 



2 (2) 
 

 
Bilaga A 
Särskilt yttrande av MP  
 
Det är självklart mycket klokt att bygga fler 
studentbostäder i närheten av Ultuna. Det är dock 
inte helt nödvändigt att förlägga dessa på denna 
åker. Ny bostadsbebyggelse i Gottsunda skulle i 
lika stor utsträckning kunna vara SLU till gagn. 
 
Miljöpartiet har, när detaljplanefrågan varit uppe 
i plan och byggnadsnämnden, förespråkat en 
återremiss för att ytterligare belysa och behandla 
de argument som SLU-forskare framhållit dels i 
samrådet och dels senare i processen angående 
exploatering åkermarken. Detaljplaneförslaget 
för Bäcklösa, medför en exploatering av ett 
åkermarksområde vilket inte är lämpligt enligt 
Miljöbalken, vilket vi också framhöll i PBN. 
 
Uppsala har ingen strategi för att bevara värdefull 
åkermark i enlighet med svensk lagstiftning. En 
sådan strategi anser vi behöver ligga till grund för 
framtida planering. 
 
Utöver detta anser Miljöparitet att det är förlegat 
att planera in stora ytor med bilparkeringsplatser 
vid byggnation som kommer ske i ett kollektiv-
trafikstarkt läge. Parkmiljön måste utformas så 
att den större vattensalamanderns livsvillkor tas 
tillvara. Starka hänsyn måste visas till nära-
liggande Natura 2000-område 
 
Bilaga B 
Särskilt yttrande av (V) 
 
Vänsterpartiet anser att jordbruksmark inte ska 
bebyggas. Att vi säger ja till detta ärende innebär 
inte att vi ändrat oss i den principiella frågan. 



Bilaga










































































































































