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Ändring av detaljplan för Bussterminal vid Uppsala C, 0380-P2006/29 
Standardförfarande 
 
finns utställd för granskning fr.o.m. 2018-10-12 t.o.m. 2018-11-02 
Planförslaget med diarienummer 2018-000438 är upprättat i oktober 2018. 
 
Planområdet ligger inom centrala Uppsala och omfattar cirka 28 000 kvadratmeter. Den del som be-
rörs av ändringen är cirka 3 500 kvadratmeter och ligger inom planområdets norra del. 
 
Detaljplaneändringen syftar till att möjliggöra överbyggnad av kvarteret Friggs innergård genom att 
den högsta tillåtna nockhöjden ökas. Planändringen syftar även till att ge planstöd för tillkommande 
teknikutrymmen och solcellspaneler på stadshusets tak. Kommunens avsikt med planläggningen är 
dessutom att säkerställa att förändringar i kvarterets bebyggelse genomförs med hög arkitektonisk 
kvalitet och med hänsyn till viktiga siktlinjer och den känsliga stadsbilden i innerstaden. 
 
Det område som omfattas av planändringen, kvarteret Frigg, regleras av detaljplan för Bussterminal 
vid Uppsala C, 0380-P2006/29. Planen ändrades 2017 genom tillägget detaljplan för kvarteret Frigg, 
0380-P2017/15. Uppsala kommun följer Boverkets tolkning av PBL 4 kap 30 § att ett geografiskt om-
råde bara kan omfattas av en plankarta. I denna planändring ingår därför att lägga samman de två gäl-
lande plankartorna i en för att kunna genomföra ändringarna i den ursprungliga planen. 
 
Planhandlingarna finns tillgängliga hos: 
- Kommuninformation, Stationsgatan 12 
- Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17  
 
Planförslag visas även på Uppsala kommuns webbsida, www.uppsala.se/stadsplanering 
 
Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om planförslaget. 
 
Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 2018-11-02 till: 
Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA eller via formuläret på 
webbplatsen www.uppsala.se/stadsplanering 
 
Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden, kan förlora rätten att överklaga ett 
eventuellt beslut att anta detaljplanen. Synpunkter som framförts under samrådet behöver inte framfö-
ras på nytt. 
 
Uppsala 2018-10-12 
Plan- och byggnadsnämnden 
 

Dina personuppgifter behandlas och skyddas av plan- och byggnadsnämnden i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR). Ändamålet 
med behandlingen är handläggning av plan- och byggnadsnämndens ärenden. Vi samlar in uppgifter för att kunna handlägga ditt ärende och rättslig 
grund för detta är myndighetsövning. Uppgifterna sparas i enlighet med plan- och bygglagen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.  
Vi delar dina uppgifter med andra myndigheter och underleverantörer som regleras via biträdesavtal (PUB). 
Läs mer om Uppsala kommuns hantering av personuppgifter och dina rättigheter som uppgiftslämnare på www.uppsala.se/gdpr. 
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Planprocessen – standardförfarande  

 
 


