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 Enligt sändlista 
 
SAMRÅDSHANDLING 
Detaljplan för Studentvägen förtätning 
Enkelt planförfarande 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har, vid plan- och byggnadsnämndens sammanträde 2014-05-06, 
fått i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Studentvägen, förtätning. Fastighetsägare 
och boende i anslutning till planområdet, myndigheter samt övriga som bedöms ha väsentligt 
intresse av förslaget ges tillfälle till samråd. Plan- och byggnadsnämnden förutsätter att fas-
tighetsägare informerar sina hyresgäster. 
 
Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt på kommunens webbplats, 
www.uppsala.se/stadsplanering. 
 
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. 
 
Upplysningar i ärendet lämnas av handläggaren. 
 
Välkomna till ”drop-in-tillfälle” med möjlighet att ställa frågor till planarkitekten  
Välkomna att bara ”titta in” någon gång mellan nedan angivna klockslag om du är intresserad 
av detaljplanen för Studentvägen, förtätning och kanske har någon fråga du vill samtala om. 
Tid: Måndag den 16 maj. ”Drop in” mellan klockan 17.00 och 19.00. 
Plats: Kommuninformationen i Stationsgallerian, Stationsgatan 12. 
 
Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagens regler för enkelt planförfarande, se in-
formationsblad om planprocessen. Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget 
under samrådet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Obser-
vera att detta är det enda tillfället att lämna synpunkter på förslaget.  
 
Yttranden skall vara inlämnade senast 27 maj 2016 till: 
Uppsala kommun, Plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala 
 
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 - enkelt planförfarande 
 

 
 
     

      
    

    
 
 
  
     

      
 
 


