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Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Larsson Sten 	 2016-02-22 	IFN-2016-0034 

Idrott- och fritidsnämnden 

Detaljplan för Norra Bäcklösa granskning. Dnr 2014-000032 

Förslag till beslut 
Idrotts-  och fritidsnämnden föreslås besluta 

att anta förvaltningens förslag till yttrande, samt 

att sända detsamma till plan-och byggnadsnämnden 

Sammanfattning 
Idrotts- och fritidsnämnden har ombetts att yttra sig över granskningshandlingen för 
detaljplanen för Norra Bäcklösa. Även om området inte medger planlagd idrottsmark 
innehåller förslaget en särskild beskrivning av planens konsekvenser för idrott och fysisk 
aktivitet och de möjligheter som ändå medges i det kommande parkområdet. Planprocessen 
har beaktat idrotts- och fritidsnämndens ansvarsområde. 

Ärendet 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutade 2015-11-11, § 87, om remissyttrande över detaljplanen 
för Norra Bäcklösa. Nu är planen utsänd för granskning tom. 2016-02-26. Planens syfte är att 
möjliggöra omkring 550 bostäder i flerfamiljshus, ett parkområde samt en förskola. 

Förvaltningen har begärt förlängd remisstid för att nämnden ska kunna hantera ärendet vid sitt 
ordinarie sammanträde i mars. 

I sitt yttrande 2015-11-11 sade nämnden: I förslaget till detaljplan för norra Bäcklösa finns 
ingen planlagd idrottsmark. Behoven av anläggningar och platser för ftsisk aktivitet måste då 
säkerställas på mark som planlagts för andra ändamål. Idrotts- och fritidsnämndens anser 
att i första hand ska anläggningar för egenorganiserad spontan idrott och ftsisk aktivitet 
iordningställas inom detaljplanens parkmark. Även länkning från planområdet till omgivande 
stigsystem i enlighet med nämndens remissyttrande för Södra staden. 

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-72700 00 (växel) 

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se  
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Nämnden efterlyste även en beskrivning av planens konsekvenser för idrott och fysisk aktivitet 
och att detta, främst ur ett folkhälsoperspektiv, borde gälla vid all fysisk planering i Uppsala. 

Med glädje konstateras nu att granskningshandlingen för Nona Bäcldösa innehåller en sådan 
beskrivning. Här framgår att möjligheter till spontanidrott förbättras genom att en park bildas samt 
att tillgängligheten till områden i närheten för fysisk aktivitet förbättras när området bebyggs. 

Det är positivt att idrott och fysisk aktivitet på detta sätt beaktats i det tidiga planskedet och bör 
införas i alla detaljplaner. Det ligger i linje med det idrotts- och fritidspolitiska programmet och 
bidrar till att bygga ett attraktivt Uppsala. Åtgärder för genomförande måste säkerställas i 
exploateringsavtalet och den fortsatta planeringen av området. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Mats Norrbom 
Stadsbyggnadsdirektör 



upP19», IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Larsson Sten 	 2016-02-25 	IFN-2016-0034 

FÖRSLAG 
Plan- och byggnadsnämnden 

Detaljplan för Norra Bäcklösa, granskning. Dnr 2014-000032 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutade 2015-11-11(§ 87) om remissyttrande över detaljplanen för 
Norra Bäcklösa som nu är utsänd för granskning Nämnden sade då: 

I förslaget till detaljplan för norra Bäcklösa finns ingen planlagd idrottsmark. Behoven av 
anläggningar och platser för fi)sisk aktivitet måste då säkerställas på mark som planlagts för 
andra ändamål. Idrotts- och fritidsnämndens anser att i första hand ska anläggningar för 
egenorganiserad spontan idrott och ftsisk aktivitet iordningställas inom detaljplanens 
parkmark. Även länkning från planområdet till omgivande stigsystem i enlighet med 
nämndens remissyttrande för Södra staden. 

Nämnden efterlyste även en beskrivning av planens konsekvenser för idrott och fysisk aktivitet 
och att detta, främst ur ett folkhälsoperspektiv, borde gälla vid all fysisk planering i Uppsala. 
Granskningshandlingen för Norra Bäcklösa innehåller en sådan beskrivning. Här framgår att 
möjligheter till spontanidrott förbättras genom att en park bildas samt att tillgängligheten till 
områden i närheten för fysisk aktivitet förbättras när området bebyggs. 

Det är positivt att idrott och fysisk aktivitet beaktats på detta sätt i det tidiga planskedet. Det ligger 
i linje med kommunens idrotts- och fritidspolitiska program och bidrar till att bygga ett attraktivt 
Uppsala. Åtgärder för genomförande måste säkerställas i exploateringsavtalet och den fortsatta 
planeringen av området. 

Idrotts- och fritidsnämnden 

Rickard Malmström 	 Annie Arkebäck Moren 
Ordförande 	 Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, idrotts- och fritidsnämnden, 753 75 Uppsala 
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E-post: idrotts-fritidsnamnden@uppsala.se  
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Från: 	 Selling Ewa 
Skickat: 	 den 4 februari 2016 13:03 
Ämne: 	 Detaljplan för Norra Bäcklösa diarienummer 2014-000032 är på granskning 

under perioden 2016-02-05 - 2016-02-26 

Uppföljningsflagga: 	Följ upp 
Flagga: 	 Har meddela ndeflagga 

Direktlänk till handlingar 

E cid:4495542312~013-1983 

Detaljplan för kvarteret Norra Bäcklösa, Uppsala kommun 

är på granskning mellan 2016-02-05 — 2016-02-26 
Normalt planförfarande. Diarienummer 2014-000032. 

Läs handlingarna på  https://www.uppsala.se/stadsplanering  

Skicka dina synpunkter till plan- och byggnadsnämnden senast 26 februari 2016 
Postadress: Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala eller e-post: plan- 
byggnadsnamnden@uppsala.se   
Se mer information på vår webbplats, https://www.uppsala.se/Boende-och-trafik/stadsutveckling-och- 
planering/ 

http://doka.uppsala.se/Asp/Download.asp?inline=l&FILEREF=1343867&frame=1 	2016-02-23 
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