
 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 

 

     Diarienummer 
                          PBN 2013-001157 
                                                                                

Detaljplan för Uppsala Arena, Uppsala kommun 
Normalt planförfarande 
 
finns utställd för granskning fr.o.m. 2015-10-20 t.o.m.  2015-11-10 
 
Planförslaget med diarienummer PBN 2013-001157 är upprättat i september 2015. 
Planområdet ligger i ett område intill Österleden och Gränby centrum. 
 
Planen syftar till att möjliggöra Uppsala Arena. Byggnaden ska utformas som en märkes-
byggnad. Planen medger cirka 20 000 kvm byggnadsarea och omfattar ytor för angöring med 
cykel och buss. Byggnaderna tillåts att vara cirka 20 meter höga. 
 
Plan- och byggnadsnämnden beslutade 2015-08-27 att bifoga den upprättade Miljökonse-
kvensbeskrivningen daterad 2015-08-20. Nämndens beslut samt länsstyrelsens yttrande finns 
att ta del av på granskningsplatserna och på kommunens webbplats, 
www.uppsala.se.\stadsplanering. Miljökonsekvensbeskrivningen finns också att ta del av på 
granskningsplatserna och kommunens webbplats. 
 
Lokal: Kommuninformation, Stationsgallerian, Stationsgatan 12, Uppsala 
 
Planförslag, miljökonsekvensbeskrivning, utredningar, samrådsredogörelse samt fastig-
hetsförteckning finns även tillgängliga hos: 
o Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17  
o Gränbybiblioteket, Liljefors torg 1 
o Brantingsbiblioteket, Brantingstorget 5 
 
Planförslag och behovsbedömning visas även på Uppsala kommuns hemsida, 
www.uppsala.se. 
 
Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om planförslaget. 
 
Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 10 november 2015 till: 
Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA. 
 
Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden, kan förlora rätten att över-
klaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen. 
 
Uppsala  september 2015 
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 

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen• 753 75 UPPSALA •  
Besöksadress: Stationsgatan 12. Telefon: +46 18 - 727 87 00  •  Fax: +46 18 - 727 87 10  •   

E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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