
 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 

 

     Diarienummer 
                          PBN 2015-000461 
                                                                                

Detaljplan för kv Konduktören. Tillägg till gällande detaljplan för Uppsala 
Central, Östra stationsområdet, 0380-P2004/38., Uppsala kommun 
Standardförfarande 
 
finns utställd för granskning fr.o.m.  26 juni  t.o.m. 10 juli 2015 
 
Planförslaget med diarienummer PBN 2015-000461 är upprättat i juni 2015 
 
Planområdet ligger inom fastigheterna Boländerna 1:28 samt Fålhagen 1:32. Planområdet är 
beläget vid Uppsala centralstations södra uppgång vid en cirkulationsplats där Stationsgatan 
möter Strandbodgatan. 
 
Detaljplanen innebär i korthet att det görs ett tillägg till gällande plan för att ändra gränsdrag-
ningen av en befintlig byggrätt med användningen centrumverksamhet på en del av fastighet-
erna Fålhagen 1:32  och Boländerna 1:28. Endast byggrättens form och placering ändras med 
syftet att underlätta byggprocessen för ett kontorshus på platsen. Byggrättens omfattning för-
ändras inte. 
 
Planförslag visas även på Uppsala kommuns webbsida, www.uppsala.se/stadsplanering 
 
Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om planförslaget. 
 
Då samtliga i samrådskretsen inte aktivt godkänt förslaget skickas detaljplanen ut på gransk-
ning innan den kan antas i plan- och byggnadsnämnden, se planprocess sid 2. 
 
Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 10 juli 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 i juni 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 behandla 
 
 
 
 
 

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 
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Planprocessen - standardförfarande 
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