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Postadress: Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stadshusgatan 2 

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 

E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Plan- och byggnadsnämndens protokoll 
torsdagen den 28 april 2022 

Plats och tid  

Stadshuset, KS-salen, klockan  15:00-18:52,  
ajournering klockan 16.20-16.40 

Paragrafer 

66-66 

Justering 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av 

beslutsprotokoll. Denna återfinns på protokollets sista sida. 
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Närvarande 

Beslutande 

Ylva Stadell (S), ordf. 
Anders A Aronsson (L), 1:e vice ordf. 
Therez Almerfors (M), 2:e vice ordf. 

Ingela Ekrelius (V) 
Erik Dagnesjö (S) 
Kia Solid (S) 
Peter Burman (S) 

Lars Friberg (MP) 

Lars Tufvesson (M) 
Victor Zhao-Jansson (C) 
Sten Sundeman (M) 

Magne Björklund (V) 

Peter Bytar (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Kerstin Lundberg (MP) 
Lars-Gunnar Sjö (M) 

Anders Dahlin (C) 

Övriga närvarande 

Anna Axelsson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, Pernilla Hessling, Maija Tammela 
Arvidsson, enhetschefer, Jenny Björnström, områdeschef, Sara-Carin Öhman, 

nämndsekreterare, föredragande handläggare. 
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§ 66  

Yttrande till Länsstyrelsen i Uppsala län i 
ärende med nummer 403-8245- 2021.  

PBN 2021-002068 / PBN 2017-000211  

Beslut 

Plan- och byggnadsnämnden beslutar 

 
1. att godkänna förvaltningens förslag på yttrande till Länsstyrelsen i Uppsala län 

i ärende med nummer 403-8245-2021, enligt bilaga 1.  
2. att beslutet justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun har fått tillfälle att till Länsstyrelsen i 

Uppsala län, svara på inlagor i rubricerat mål. Länsstyrelsen vill att nämnden ska yttra 
sig över ” invändning om preskription vad gäller nämndens beslut § 229, § 230, § 233 

och till del § 228”. Med anledning av detta får plan- och byggnadsnämnden anföra att 
nämnden står fast vid sin bedömning att preskriptionstiden på tio år för ingripande 

med rättelse inte löpt ut vid beslutstillfället. Nämndens talan utvecklas vidare i 
yttrandet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 26 april 2022 

• Bilaga 1, Yttrande till Länsstyrelsen i Uppsala län i ärende med nummer 403-

8245-2021 daterat 26 april 2022 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med liggande förslag. 

Expediering 

Beslutat expedieras till: 

• Länsstyrelsen i Uppsala län, uppsala@lansstyrelsen.se  

• Akten 
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Elektroniska underskrifter 

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer 

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och 

uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje 

underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via 

valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det 

utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften. 

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet ’skrivs ut’ till ett nytt PDF-dokument, 

följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna 

originaldokumentet går att validera. 
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