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SBN § 67 Detaljplan för MEDORA 168:12 m.fl. - Missionskyrkan 
Diarienr 
2019/454 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
1. godkänna undersökningen om betydande miljöpåverkan.  
2. godkänna detaljplanen och anta detaljplanen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att utöka och göra markanvändningen mer 
flexibel, på denna del av fastigheten. Planområdet med byggnader ges långt 
gående kulturskydd, och kyrkan får rivningsförbud. 
 
Planområdet rymmer idag en missionskyrka, en före detta prästbostad samt 
uthus/garage. Tidigare markanvändningsbestämmelser var samlingslokaler 
med tillhörande ändamål. 
 
Samråd och granskning har utförts enligt standardförfarande. I enlighet med 
detta förfarande har ett första samråd hållits mellan november och december 
2019. Efter det upprättades ett planförslag som skickades återigen, för 
granskning, till utsedda remissinstanser, under mars månad 2020. Efter det 
har ett särskilt utlåtande upprättats som redovisar inkomna synpunkter under 
hela detaljplaneprocessen och ett bemötande av dem. Vissa synpunkter 
ledde till ändringar av planförslaget mellan samrådet och granskningen. 
Efter granskningen har inga särskilda ändringar behövt göras. Särskilt ska 
noteras att Länsstyrelsen i Uppsala län inte hade några kvarvarande 
synpunkter i detta skede av planläggningen. 
 
Detaljplanen initierades av missionsförsamlingen och har bekostats av 
denna. 
 
Inför samrådet för ”Detaljplan för Medora 168:12 m.fl. – Missionskyrkan” 
godkändes och beslutades om en behovsbedömning (2019/454 – okt-19).  
 
Behovsbedömningen visade att ingen betydande miljöpåverkan kan antas 
uppkomma på grund av detaljplaneförslaget. Detta vidimerades efter 
samrådet, av Länsstyrelsen i Uppsala län. Under samrådet påpekade dock 
länsstyrelsen att en ny terminologi ska användas för dokumentet – 
”Undersökning om betydande miljöpåverkan” istället för 
”Behovsbedömning". Det är en lagändring i Miljöbalken som föranlett detta. 
 
Inga ändringar har skett i dokumentet efter det tidigare nämndsbeslutet, men 
det bör tas för nytt beslut för att namnet på dokumentet ska ändras. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 
 Plan- och genomförandebeskrivning, 200417, Sofie Åberg 
 Plankarta med grundkarta och planbestämmelser, 200417, Sofie Åberg  
 Särskilt utlåtande, 200417, Sofie Åberg 
 Undersökning om betydande miljöpåverkan, 200417, Sofie Åberg 
 Undersökning om betydande miljöpåverkan, 200417, Sofie Åberg 


