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Detaljplan för Nytt kraftvärmeverk i Boländerna,  
Normalt planförfarande 
 
finns utställd för granskning fr.o.m. 2 mars t.o.m. 23 mars 2018. 
Planförslaget med diarienummer 2013-404 är upprättat i februari 2018. 
 
Planområdet ligger i Boländerna, sydväst om korsningen Bolandsgatan/Stålgatan. Planområ-
det domineras av Vattenfalls anläggning för produktion av fjärrvärme.  
 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt kraftvärmeverk intill det befintliga i Boländerna. 
Det 60 meter höga pannhuset med sin 100 meter höga skorsten kommer att bli ett nytt inslag i 
Uppsalasiluetten. Arkitekttävlingens vinnande förslag är grunden för anläggningens gestalt-
ning.  
 
Plan- och byggnadsnämnden tog 2017-04-27 beslut om att genomförande av aktuell detaljplan medför 
betydande miljöpåverkan enligt MB 6:11. Miljökonsekvensbeskrivningen används både som en del av 
detaljplaneprocessen och som en del av Vattenfalls tillståndsprövning i mark- och miljödomstolen. 
Den finns att ta del av på granskningsplatserna och på kommunens webbplats, 
www.uppsala.se/stadsplanering. 
 
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 23 mars 2018 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 februari 2018 
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 

 
 


