
 MILJÖFÖRVALTNINGEN 
 
 

Handläggare Datum Diarienummer 
Emilia Hammer 2016-12-07 2016-005528- PL 
018- 727 43 20 
 
 
 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens 
 sammanträde den 14 december 2016 
 
 
 
 
Yttrande över detaljplan för Löten 1:12 
Remiss från plan- och byggnadsnämnden , dnr. 2016-533 Remisstid: 6 december, förlängt till 
21 december 21016 
 

Förslag till beslut: 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta 
 
att   överlämna yttrande till plan- och byggnadsnämnden enligt bilaga 1 
 
 

Sammanfattning 
Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB har förvärvat mark där den tillåtna 
markanvändningen är park. För att bolaget ska kunna fastighetsbilda behöver marken vara 
planlagd som kvartersmark och den tillåtna markanvändningen vara lager. 

Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny fastighetsbildning och bekräfta befintlig 
markanvändning. 
 
Bakgrunden till planläggningen är att det kommunala bolaget Uppsala Kommun Sport- och 
Rekreationsfastigheter AB förvärvat mark där den tillåtna markanvändningen är park. För att 
bolaget ska kunna fastighetsbilda behöver marken var planlagd som kvartersmark och få ett 
ändamål som stödjer den aktuella markanvändningen. Det kommer inte införas några 
bestämmelser som förändrar platsen, detaljplanen är huvudsakligen av administrativ karaktär. 
 
Ytan som är aktuell för ny planläggning ligger mellan Tycho Hedéns väg och 
Stagneliusgatan. Området består av en grusad yta och en mindre plåtbyggnad som används 
som förvaringsutrymme för material kopplade till driften av Lötens idrottsplats. 
 
Detaljplanen kommer möjliggöra att ytan planläggs som kvartersmark och den tillåtna 
markanvändningen blir lager. Marken är bullerstörd och bedöms inte vara attraktiv som 
vistelseyta. 
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Lars Wedlin 
tf. miljödirektör 
 

Bilagor 
Bilaga 1: Yttrande över detaljplan för Löten 1:12 
Bilaga 2: Plankarta och översiktskarta 
 
 



 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 
 
 

Handläggare Datum Diarienummer 
Emilia Hammer 2016-12-14 2016-005528- PL 
018- 727 43 20 
 
 Plan- och byggnadsnämnden 
 
 
 
 
Yttrande över detaljplan för Löten 1:12 
Remiss från plan- och byggnadsnämnden , dnr. 2016-533 Remisstid: 6 december, förlängt till 
21 december 21016 
  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inga synpunkter på detaljplaneförslaget. 

 
 
 
 
För miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 
 
 
 
Bengt Fladvad Lars Wedlin 
ordförande  tf. miljödirektör 
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