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ANTAGANDEHANDLING 
 
 

Planförfarandet 
Förslag till detaljplan för Östhammar 29:4 och 29:12 utgjorde underlag för granskning under pe-
rioden 31 maj – 28 juni 2021. Detaljplanen hanteras med standardförfarande enligt PBL 
2010:900.  
 
Berörda förvaltningar inom kommunen, statliga verk, länsstyrelsen samt berörda sakägare och 
andra med väsentligt intresse av planen har underrättats och beretts tillfälle att yttra sig under 
denna tid. Planhandlingarna har under granskningstiden varit tillgängliga på kommunkontoret i 
Östhammar samt på kommunens hemsida.  
 
I detta granskningsutlåtande redovisas de yttranden som inkommit under granskningstiden. Samt-
liga yttranden sammanfattas och kommenteras. Här sammanfattas även vilka synpunkter som inte 
blivit tillgodosedda under hela planprocessen och vilka eventuella revideringar som sker i plan-
handlingarna innan detaljplanen antas.  
 

Sammanfattning 
Alla yttranden som inkom var utan erinran. 
 

Inkomna yttranden med kommentarer 
Totalt inkom 7 yttranden under granskningen.   
  
Remissinstans Ankomst-

stämplat 
Ytt-

rande 
utan 

erinran 

Yttrande 
med syn-
punkter 
på plan-
förslaget 

Sakägare enligt 
fastighetsför-

teckning 

Synpunkter 
som ej till-
godosetts 

Myndigheter och kommuner      
1. Lantmäteriet 2021-05-31 X    
2. Kommunstyrelsen 2021-06-08 X    
3. Polismyndigheten LPO Nordupp-
land 

2021-06-09 X    

4. Länsstyrelsen Uppsala Län 2021-06-23 X    
5. Uppsala brandförsvar 2021-06-24 X    
6. Socialnämnden 2021-06-28 X    
Företag och organisationer      
7. Vattenfall Eldistribution AB 2021-05-26 X    
I detta dokument sammanfattas inkomna yttranden och kommenteras. Samtliga originalyttranden 
hålls tillgängliga på sektor samhälle i Östhammars kommun.  
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ANTAGANDEHANDLING 
 
Myndigheter och kommuner 
 
1. Lantmäteriet 
Lantmäteriet har inga synpunkter på aktuellt planförslag. 
 
Kommentar: Yttrandet noteras. 
 
 
2. Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen informerar att de har tagit del av granskningshandlingarna, men lämnar ingen 
erinran. 
 
Kommentar: Yttrandet noteras. 
 
 
3. Polismyndigheten LPO Norduppland 
Polisen har inget att erinra i ärendet. 
 
Kommentar: Yttrandet noteras. 
 
 
4. Länsstyrelsen Uppsala Län 
Länsstyrelsen konstaterar att synpunkterna från samrådsskedet har beaktats och har inga ytterli-
gare synpunkter utifrån de frågor som bevakas enligt 11 kap 10 § PBL. 
 
Kommentar: Yttrandet noteras. 
 
 
5. Uppsala brandförsvar 
Brandförsvaret har fortsatt inget att erinra på planförslaget. 
 
Kommentar: Yttrandet noteras. 
 
 
6. Socialnämnden 
Socialnämnden har inga synpunkter att lämna. 
 
Kommentar: Yttrandet noteras. 
 
 

Företag och organisationer 
 
6. Vattenfall Eldistribution AB 
Vattenfall Eldistribution AB har inget att tillägga i detta ärende. 
 
Kommentar: Yttrandet noteras. 
 



 

 
  4 (4) 

ANTAGANDEHANDLING 
 
Revidering av planförslaget 
Granskningen har ej föranlett några förändringar i planförslaget. 
 
 
 
Berörda sakägare och övriga som inte blivit tillgodosedda under 
detaljplaneprocessen 
 
Alla som yttrat sig i samråd och granskning har blivit tillgodosedda under detaljplaneprocessen. 
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