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 Enligt sändlista 
 

SAMRÅDSHANDLING 

Detaljplan för Nytt kraftvärmeverk i Boländerna 
Normalt planförfarande 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2017-04-27 att sända förslag till Detalj-
plan för Nytt kraftvärmeverk i Boländerna för yttrande enligt bifogad samrådslista. Fastighetsägare, 
bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende samt övriga som bedöms ha väsentligt intresse av för-
slaget ges tillfälle till samråd. Plan- och byggnadsnämnden förutsätter att fastighetsägare informerar 
eventuella hyresgäster. Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt på kommuninformationen 
och stadsbiblioteket. Planförslaget finns även på kommunens webbplats, 
www.uppsala.se\stadsplanering. 
 
Detaljplanen innebär att ett nytt kraftvärmeverk möjliggörs intill det befintliga i Boländerna. Det cirka 
60 meter höga pannhuset med sin drygt 100 meter höga skorsten kommer att bli ett nytt inslag i Upp-
salasiluetten. Det vinnande förslaget i arkitekttävlingen ligger till grund för planförslaget. 
 
Detaljplaneförslaget har tagits fram i samverkan med Vattenfalls framtagande av miljökonsekvensbe-
skrivningen. Vattenfall och stadsbyggnadsförvaltningen har även gemensamt genomfört samrådsmö-
ten om miljökonsekvensbeskrivningen, både med länsstyrelsen och med allmänheten. De senaste två 
samrådsmötena genomfördes 2016-09-21. Miljökonsekvensbeskrivningen används både som en del av 
detaljplaneprocessen och dels av Vattenfall som del av tillståndsprövning enligt miljöbalken hos mark- 
och miljödomstolen. 
 
Upplysningar i ärendet lämnas av handläggaren. 
 
Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagens regler för normalt planförfarande, se informations-
blad om planprocessen. Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget under samråd 
och/eller granskning kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. 
 
Yttranden skall vara inlämnade senast 15 december 2017 till: 
Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala eller via formuläret på webb-
platsen www.uppsala.se/stadsplanering 
 
Plan- och byggnadsnämnden 
 
Uppgifter som du lämnar i yttrandet kommer att användas av plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun vid behandling av ärendet. Vi 
behandlar personuppgifter om dig enligt personuppgiftslagen (PUL). Enligt §§ 26 och 28 i samma lag har du rätt att, på skriftlig begäran, få in-
formation om och rättelse av de uppgifter som behandlas. 
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Planprocessen - normalt planförfarande 


