PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Handläggare:

Datum:

Diarienummer:

Teresia Erixon

2019-02-26

PLA 2012-20217

Enligt sändlista

SAMRÅDSHANDLING
Detaljplan för Sävja Tennisklubb
Enkelt planförfarande
Kontoret för samhällsutveckling har, vid plan- och byggnadsnämndens sammanträde
2012-10-09, fått i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Sävja Tennisklubb. Fastighetsägare och boende i anslutning till planområdet, myndigheter samt övriga som bedöms ha
väsentligt intresse av förslaget ges tillfälle till samråd. Plan- och byggnadsnämnden förutsätter
att fastighetsägare informerar sina hyresgäster.
Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt på plan- och byggnadsnämnden, Stadshuset, Vaksalagatan 15. Planförslaget finns även på kommunens webbplats, www.uppsala.se.
Planens syfte är att möjliggöra nybyggnad av enbostadshus med fristående garage samt tennisbanor, klubbhus och parkering på bland annat fastigheten Sävja 2:8 som ägs av Sävja Tennisklubb. Även fastigheten 8:17 ägd av Uppsala kommun förvaltningsfastigheter och två små
remsor av fastigheten Sävja 11:1, ägd av Uppsala kommun ingår i planområdet. Sökanden har
i samarbete med Götenehus tagit fram ett förslag med 8 enbostadshus i suterräng.
Upplysningar i ärendet lämnas av handläggaren.
Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagens regler för enkelt planförfarande, se informationsblad om planprocessen. Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget
under samrådet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Observera att detta är det enda tillfället att lämna synpunkter på förslaget.
Yttranden skall vara inlämnade senast 1 december 2014 till:
Uppsala kommun, Plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala
Plan- och byggnadsnämnden

Uppgifter som du lämnar i yttrandet kommer att användas av plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun vid behandling av ärendet. Vi
behandlar personuppgifter om dig enligt personuppgiftslagen (PUL). Enligt §§ 26 och 28 i samma lag har du rätt att, på skriftlig begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas.
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