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UTSTÄLLNING VID NORMALT
PLANFÖRFARANDE
Datum
2014-01-30

Vår beteckning
2011-000835
Till berörda remissinstanser och
sakägare

Detaljplan för
Bro-Önsta 2:10, Klöv och Lilla Ullevi 1:7, m.fl.
(Kraftvärme- och bigosanläggning vid Högbytorp)
BRO
UPPLANDS-BRO

NR 1101

Enligt beslut i Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott den 22 januari § 2, sänds förslag till
detaljplan för del av Bro-Önsta 2:10, Klöv och Lilla Ullevi 1:7,m.fl. (Kraftvärme- och
biogasanläggning vid Högbytorp), ut för utställning. Utställningen sker i enlighet med den äldre

Plan- och bygglagen, 1987:10
Planområdet ligger ca.3 km nordväst om Bro centrum, vid Högbytorp, där Ragn-Sells i dag driver en
återvinningsanläggning.
Syftet med planen är att möjliggöra för en kraftvärme- och biogasanläggning som E.ON. planerar att
uppföra.
Anläggningen kommer att bli ett nytt landmärke längs E 18 och ett gestaltningsprogram har därför
tagits fram.
Planen medger att kommunen löser in mark från fastigheten Klöv och Lilla Ullevi 1:10.
Planens genomförande kan få en betydande påverkan på miljön och därför har en
miljökonsekvensbeskrivning tagits fram i samband med detaljplaneförslaget.
Under hösten 2013 var detaljplaneförslaget utskickat på samråd och de synpunkter som inkom är
redovisade i en samrådsredogörelse.
Utställningsstiden inleds 2014-02-05 och pågår till 2014-03-05. Samrådsförslaget är utställt på
biblioteksfilialen i Broskolan i Bro samt i kommunhuset i Kungsängens centrum. Handlingarna finns
även på kommunens webbplats www.upplands-bro.se/hogbytorp
Synpunkter på förslaget skall senast den 5 mars 2014, skriftligen framföras till: Upplands-Bro
kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller via e-post till:
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
Frågor i ärendet besvaras av Henric Carlson och Zeinab Jama på Plan- och exploateringsavdelningen.
Tillväxtkontoret, tel. 08-581 690 00
Utställningslokaler:

* Bibliotekesfilialen i Broskolan
öppettider: mån 12-19, tis 10-19, ons 10-17,
tors 10-17, fre 12-17, lör 11-15, sön stängt
* Kommunhuset, Kungsängen
öppettider: mån-tors 7.30-17.00, tors 7.30-19
fre 7.30-15.00

Utskickade handlingar:

-

Missiv (denna handling)
Beslut om utställning, KS SBU § 2
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Plankarta med bestämmelser (halvformat)
Miljökonsekvensbeskrivning
Samrådsredogörelse
Gestaltningsprogram
Fastighetsförteckning
Remisslista

Övriga utredningar:

-

Ljudutredning
Miljöriskanalys
Särskild arkeologisk utredning
Komplettering av recipientbedömning av utsläpp
till vatten från en ny kraftvärme- och
biogasanläggning

