
granskningsamråd

Granskning om detaljplan för 
Klövberga etapp 1

En detaljplan är det juridiska 
dokument som reglerar hur mark- 
och vattenområden får användas. 
Hur en detaljplan tas fram regleras 
i plan- och bygglagen. Innan 
detaljplanen antas ska den samrådas 
och granskas av de som berörs av 
planen.

Efter granskningen sammanställs de syn punkter och förslag som inkommit 
under granskningstiden. Dessa besvaras i ett granskningsutlåtande som görs 
till gänglig  inför antagandet av detaljplanen. Planförslaget bearbetas och under 
granskningstiden kommer ytterligare ett tillfälle att tycka till om förslaget.  Efter 
granskningen överlämnas förslaget  till Kommunstyrelsen/Kommun fullmäktige 
för beslut om antagande.

När planen är antagen kan de som lämnat synpunkter senast under 
granskningsskedet och inte blivit tillgodosedda, överklaga beslutet. Om ingen 
överklagar inom trettio dagar får planen laga kraft. 

Hur lämnar jag synpunkter?

Detaljplaneförslaget består av flera handlingar:

• Följebrev (denna handling)

• Informationsbroschyr

• Beslut om granskning

• Plankarta

• Planbeskrivning och genomförandebeskrivning

• Illustrationsplan(er)

• Gestaltningsprogram 

• Fördjupad miljökonsekvensbeskrivning

• Godkänt planprogram 

• Programsamredogörelse 

• Samrådsredogörelse 

• Fastighetsförteckning (kan beställas från kommunen)

• Remisslista 

Samrådshandlingar finns utställda i kommunhuset i 
Kungängen och i  Brohuset i Bro centrum. Kopior i  papper 
kan beställas från Samhällsbyggnads kontoret. 

Handlingarna finns också på  kommunens webbplats: 

Granskningen pågår från den 5 november 
2021 till och med den 6 december 2021. 
Skriftliga synpunkter ska lämnas till 
kommunen senast den 6 december 2021. 

Skicka dina synpunkter till: 
 kommunstyrelsen@upplands-bro.se

eller

Upplands-Bro kommun, 
Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen 

Glöm inte att ange diarienummer  
KS 15/0683

Den som inte framfört sina synpunkter 
skriftligen senast under granskningstiden, kan 
förlora rätten att överklaga beslut att anta 
planen. Se process pilarna nedan.

Läs alla handlingar!

Bakgrund
Till grund för förslaget finns ett godkänt detaljplaneprogram från december 2014 
och de mål och riktlinjer som formulerades i programmet följs. Planläggningen är 
uppdelad i tre etapper. I planförslaget för etapp 1 ingår ca 63 hektar planlagd mark 
varav ca 25,5 hektar är kvartersmark. Genomförandet av förslaget kan innebära 
betydande miljöpåverkan. En fördjupad miljökonsekvensbeskrivning följer med 
planförslaget. I samband med planförslaget har ett samråd med länsstyrelsen 
om skydd av livsmiljö för större vattensalamander skett enligt 12 kapitel 6 § 
miljöbalken.

Syfte
Detaljplaneförslaget för Klövberga etapp 1 syftar till att utveckla ett varierat område 
för verksamheter, logistik och sällanköpshandel i kombination med att viktiga delar 
av natur- och kulturmiljön i området bevaras och tillgängliggörs. Planen syftar 
också till en bebyggelse som anpassats efter landskapets förutsättningar och en 
hållbar hantering av dagvatten. 

Lämna dina synpunkter senast de 6 december 2021!
www.upplands-bro.se/klovberga

Ansvarig planarkitekt:
Jessica Hanna 

Projektledare exploatering:
Samuel Eketorp

Vad är en detaljplan? Vad menas med granskning?

Granskningen är ett nytt tillfälle 
att komma med synpunkter på det 
reviderade förslaget. Granskningens 
syfte är att visa det planförslag som 
kommunen avser föreslå infr beslut 
om antagande. Lämna synpunkter till 
kommunen senast granskningens sista 
dag. 

Vad händer sen?

KS 15/0683

www.upplands-bro.se/klovberga
telefon: 08 - 581  690  00 • e-post: kommun@upplands-bro.se

uppdrag antagande laga kraft genom- 
förande

www.upplands-bro.se/klovberga
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