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Kommunfullmäktige 

Återtagande av uppdrag om alternativa lokaliseringar av nytt 
avloppsreningsverk 
KSN-2014-1327 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att återta uppdraget till kommunstyrelsen att i samverkan med berörda nämnder och bolag ta 
fram ett förslag till lokaliseringsprogram för framtida avloppshantering för beslut hösten 
2015, med hänvisning till föredragningen 

Anmäls vidare att kommunstyrelsen för egen del beslutat 

att under tiden 2015-09-15 t.o.m. 2015-11-15 samrådsbehandla förslaget till ny översiktsplan 
för Uppsala kommun, inklusive milj ökonsekvensbeskrivning, samt 

att avsluta uppdraget att ta fram en fördjupad översiktsplan för en trafikförbindelse över 
Fyrisån, och fortsättningsvis hantera frågeställningen i den kommuntäckande översiktsplanen 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt, Marta Obminska, Therez Olsson (alla M), Mohamad Hassan (FP), Stefan 
Hanna (C), Simon Alm (SD) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig enligt bilaga A. 

I ärendet deltagande: 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Caroline Andersson, Ulrik Wärnsberg, Rahima Ortac 
(alla S), Rickard Malmström, Linda Eskilsson (båda MP), hona Szatmåri Waldau (V), 
Fredrik Ahlstedt, Marta Obminska, Therez Olsson (alla M), Mohamad Hassan (FP), Stefan 
Hanna (C), Simon Alm (SD) och Jonas Segersam (KD). 

Dessutom närvarande: 
Gustaf Lantz, Eva Christiernin (båda S), Johan Lundqvist (MP), Hanna Mörck, Daniel 
Rogozinski (båda V), Mats Gyllander, Louise Landerholm Bill (båda M), Anna Manell 
(FP) och Anne Lennartsson (C) 

Uppsala den 26 augusti 2015 
Marlene Burwick/Ingela Persson 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala. se  
www.uppsala.se  



Ärendet 
Kommunstyrelsen gav i maj 2013 (§ 76) kommunledningskontoret i uppdrag att driva 
arbete med aktualitetsförklaring och revidering av kommunens översiktsplan (ÖP), med 
målet att en ny ÖP ska kunna prövas för antagande i Kommunfullmäktige under 2016. I 
uppdraget ingår att pröva en högre befolkningstillväxt. Kommunfullmäktige beslutade i 
maj 2014 (§ 135) om en aktualitetsförklaring av gällande översiktsplan, ÖP2010. 
Aktualitetsförklaringen ger också anvisningar för revideringen av översiktsplanen. 

Föredragning 
Utgångspunkten för planförslaget är att gällande översiktsplan i sina huvuddrag, i enlighet 
med aktualitetsförklaringen, är fortsatt aktuell. Samtidigt följer av den längre plan-
horisonten (2050) krav på högre kapacitet exempelvis i transportsystemet. 

Planförslaget har arbetats fram med stöd av en bred tjänstemannagrupp och med 
kontinuerliga avstämningar i kommunstyrelsens planeringsutskott. Under mars svarade 
drygt 1000 personer på en webbenkät, som handlade om Uppsala i dag och i framtiden och 
vars resultat har används i planarbetet. 

Planförslaget rymmer flera möjliga utvecklingsvägar. Slutligt ställningstagande till plan-
förslaget kommer att avvakta resultatet av samrådet och den fortsatta processen. Två nya 
ståndpunkter redovisas i förslaget som båda rör transportinfrastruktur: reservatet i ÖP2010 
för sydväst-länken har strukits och en föreslagen kollektivtrafiklänk över Fyrisån mellan 
Gottsunda/ Ultuna och en kommande station vid Bergsbrunna har markerats med inrikt-
ningen att trafikering i första hand bör ske med spårtaxi, av hänsyn till den känsliga miljön 
i Årike Fyris. 

Flera underlagsutredningar har tagit fram som ett led i arbetet med samrådsförslaget. De 
mer omfattande kommer att publiceras på kommunens webbplats under samrådet. 

En av slutsatserna från underlagsutredningarna om tekniska försörjningssystem som energi, 
vatten och avfall är att nuvarande reningsverkstomt i Kungsängen bedöms kunna klara 
befolkningsutvecklingen nästan ända fram till 2050. Av bland annat resursskäl föreslås 
därför att uppdraget från fullmäktige, om att under 2015 ta fram ett lokaliseringsprogram 
för framtida avloppshantering, återtas. Uppdraget gavs i samband med godkännandet av 
aktualitetsförklaringen. De nämnda tekniska systemen bör istället, efter antagandet av 
översiktsplanen, behandlas tillsammans i en större studie om långsiktiga lösningar 
inldusive lokalisering. 

Utredningar och slutsatser från det tidigare arbetet med en fördjupad översiktsplan för en 
trafikförbindelse över Fyrisån i höjd med Ultuna har arbetats in i föreliggande förslag till 
översiktsplan, i planbeskrivningen och genom att reservat för ändamålet markerats på 
plankartan. Den formella FÖP-processen föreslås därför avbrytas och frågan fortsättnings-
vis hanteras inom arbetet med översiktsplan 2016. 
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Utställning av planförslaget planeras under två månader till våren/sommaren 2016. 
Därefter kan ett planförslag nå fullmäktige för antagandeprövning under senhösten samma 
år. 

Det utskickade materialet utgör koncept till planförslag. Efter beslut om samråd kommer 
förslaget att layoutas och förses med ytterligare illustrationer och kartor. 

Ekonomiska konsekvenser 
Arbetet med översiktplanen genomförs inom den ekonomiska ramen. Planens ekonomiska 
konsekvenser redovisas i en särskild underlagsutredning. 

Bilaga A 
Reservation 
M, FP, C och KD 

Vi reserverar oss till förmån för vårt eget förslag. 

att avslå förslaget till beslut att avbryta arbetet med den fördjupade översiktsplanen för en 
trafikförbindelse över Fyrisån. 

att i förslaget gällande förbindelser över Fyrisån inte binda sig till något trafikslag. 

att avslå förslaget till kommunfullmäktige att återta uppdraget om att ta fram alternativa 
lokaliseringar för ett nytt avloppsreningsverk i Uppsala 

Vi anser inte att arbetet med den fördjupade översiktsplanen för en trafikförbindelse över 
Fyrisån bör avbrytas eller att uppdraget om att ta fram alternativa lokaliseringar för ett nytt 
avloppsreningsverk bör återtas. 

Skrivningarna kring trafikeringsslag, exempelvis spårtaxi eller light rail, bör tas bort i detta 
skede. Det är viktigt att förbindelserna över Fyrisån ses som en del i förbindelsen mellan 
sydöstra och södra staden och att arbetet med den fördjupade översiktsplanen fortsätter. 

Syftet med samrådet är att hitta möjliga utvecklingsvägar för översiktsplanen och vi anser att 
det därför är viktigt att man inte redan i inriktningen tar ställning till några förslag. Den 
fortsatta processen inväntas istället. 

Översiktsplanen syftar till att dra upp riktlinjer för hur framtidens Uppsala ska utvecklas. 
Eftersom översiktsplanen sträcker sig över flera mandatperioder är det viktigt att nå en 
överenskommelse över blockgränsema. Utan en sådan överenskommelse finns det ingen 
långsiktighet i översiktplanen. Det är inte en önskvärd utveckling eftersom det försvårar 
planeringen och minskar incitamenten för alla som vill vara med och bygga framtidens 
Uppsala. 

Fredrik Ahlstedt (M), Mohamad Hassan (FP), Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD) 
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