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Detaljplan för kvarteret Hugin,  
Utökat förfarande 
 
finns utställd för granskning fr.o.m. 7 december 2020 t.o.m. 11 januari 2021 
Planförslaget med diarienummer 2017-003640 är upprättat i november 2020. 
 
Planområdet ligger i södra delen av Uppsalas stadskärna, drygt 500 meter söder om Stora torget. 
 
Planen syftar till att stärka kopplingarna mellan innerstaden och Kungsängen genom att möjliggöra en 
ny kvartersindelning som bygger vidare på innerstadens rutnätsstruktur. Genom att det befintliga kon-
torskomplexet ersätts med bostäder, förskola, kontor, centrumverksamhet, viss industriverksamhet och 
park skapar planen förutsättningar för ett ökat stadsliv. Planområdets centrala läge ställer krav på en 
genomtänkt gestaltning av byggnader och offentliga rum. Genom attraktiva bottenvåningar med loka-
ler för centrumverksamhet längs strategiskt viktiga stråk ska planen bidra till en ökad rörlighet mellan 
innerstaden och Uppsalas södra delar.  
 
Detaljplanen bedöms överensstämma med översiktsplanens intentioner. Planen är ett steg på vägen 
mot översiktsplanens intentioner om att utvidga stadskärnan och koppla ihop stadsdelar. 
 
Till den kommunägda gatu- och parkfastigheten Kungsängen 1:2 kommer markområden på ca 4 295 
kvadratmeter att överföras från Kungsängen 16:6. Markområdena kommer användas som gata, park-
mark och E-område. 
 
Plan- och byggnadsnämnden tog 2019-12-12 beslut om att genomförande av aktuell detaljplan antas 
leda till risk för betydande miljöpåverkan enligt MB 6:11. Behovsbedömningen i sin helhet samt läns-
styrelsens yttrande finns att ta del av på granskningsplatserna och på kommunens webbplats, 
www.uppsala.se/stadsplanering. 
 
En miljökonsekvensbeskrivning upprättades 2020-02-14 och reviderades 2020-08-21. Miljö-
konsekvensbeskrivningen finns också att ta del av på granskningsplatserna och kommunens webb-
plats. 
 
Strandskyddet upphävs inom hela planområdet med en administrativ bestämmelse. Särskilda skäl,  
enligt miljöbalken 7 kap. 18 c §, för att upphäva strandskyddet är att området redan har tagits i anspråk 
på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Länsstyrelsen instämmer med 
detta (2020-05-12).   
 
Planhandlingarna finns tillgängliga hos: 
- Kontaktcenter, Stationsgatan 12 
- Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17  
 
Planförslag visas även på Uppsala kommuns webbsida, www.uppsala.se/stadsplanering 
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Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om planförslaget. 
 
Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 11 januari 2021 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. 
 
 
Uppsala  2020-12-07 
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 – utökat förfarande 
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