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Samråd om detaljplan för Hindsgavl Uppsala kommun, Uppsala län

Redogörelse för ärendet 
Kommunen har översänt rubricerat detaljplaneförslag för samråd enligt 5 kap 11 § plan- 
och bygglagen (2010:900), PBL, samt samråd om undersökning enligt 6 kap 6 § 
miljöbalken. 

Syftet med detaljplaneförslaget
Syftet med detaljplanen är att utveckla kvarteret Hindsgavl med ny bebyggelse för 
bostäder och centrumverksamhet i bottenvåningen. Syftet är att skapa ett tryggt, trivsamt 
och levande torg som länkar samman viktiga målpunkter och stråk i omgivningen. 
Detaljplanen möjliggör en nybyggnad av cirka 80 bostäder och cirka 1 000 kvadratmeter 
lokalyta för centrumändamål.  

Överrensstämmelse med översiktsplanen
Markanvändningen överensstämmer med översiktsplanens intentioner för området. 

Planprogram
Länsstyrelsen kan inte utläsa av planhandlingarna om ett planprogram finns för området. 

Undersökning
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att rubricerad detaljplan inte kan antas 
medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 3 § miljöbalken. 

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 chef för plan- och bostadsenheten Annika Israelsson med 
planhandläggare Asmah Ismaal som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till:
Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se
Lantmäterimyndigheten Uppsala kommun, lantmaterimyndigheten@uppsala.se 
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