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     Diarienummer 
                          PBN 2014-82 
                                                                                

Detaljplan för Studentvägen,  
Enkelt planförfarande  
 
finns utställd för granskning mellan 2017-02-20 och 2017-03-13 
 
Planförslaget med diarienummer PBN 2014-82 är upprättat i februari 2017. 
 
Planområdet ligger inom stadsdelen Kåbo och består av kvarteren Kandidaten och Licentiat-
en. Kvarteren omsluts av gatorna Helsingforsgatan, S:t Johannesgatan, Krongatan, Ekebyvä-
gen och Tartugatan. Området ligger cirka 1,5 kilometer sydväst om Stora torget. 
 
Detaljplanen innebär i korthet att möjliggöra en komplettering av befintliga studentbostads-
fastigheter med cirka 350 nya studentlägenheter. Planen kommer också att möjliggöra kom-
pletterande serviceverksamheter för studentbostadsområdet som till exempel närbutik för 
livsmedel, restaurang, samlingslokal, kontorsändamål och förskoleverksamhet med mera. 
 
Efter samrådet och inför granskningen har planhandlingen bearbetats med anledning av syn-
punkter som framförts under samrådstiden. Efter granskningstiden kommer samtliga syn-
punkter som lämnats under såväl samråd som granskning, samt de kommentarer och förslag 
som kommunen har med anledning av synpunkterna, att redovisas i ett särskilt Utlåtande. 
 
Med utgångspunkt i behovsbedömningen är kommunens samlade bedömning att ett genomfö-
rande av detaljplan för Studentvägen inte medför betydande miljöpåverkan enligt MB 6:11 
och att en miljöbedömning enligt MB 6:11–6:18 inte krävs. Under samrådsskedet meddelar 
länsstyrelsen att de delar kommunens bedömning genom ett yttrande daterat 2016-06-10.                   
 
Under granskningstiden finns planförslaget tillgängligt på kommunens webbplats, 
www.uppsala.se/stadsplanering. 
 
Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om planförslaget. 
 
Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 2017-03-13 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. 
 
Plan- och byggnadsnämnden 
Uppsala i februari 2017 
 
 
 
 
Uppgifter som du lämnar i yttrandet kommer att användas av plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun vid behandling av ärendet. Vi be-
handlar personuppgifter om dig enligt personuppgiftslagen (PUL). Enligt §§ 26 och 28 i samma lag har du rätt att, på skriftlig begäran, få informat-
ion om och rättelse av de uppgifter som behandlas. 
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Planprocessen - enkelt planförfarande 
 

 


