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Följande gällande detaljplan ändras genom tillägg, vilket innebär att ändringen skall
läsas tillsammans med detaljplanen:
Pl 73 B Kv Klövern, antogs av byggnadsnämnden under september 1957 och vann
laga kraft 1957-10-10.
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Tillägg till PLANBESKRIVNING
HANDLINGAR
I handlingarna ingår denna handling ”tillägg till planbeskrivning och genomförandebeskrivning” samt befintlig gällande plankarta med planbestämmelser.
Gällande plan ligger som bilaga.
Under planarbetet har följande handlingar upprättats:
•
•
•
•
•

Tillägg till planbeskrivning (denna handling)
Tillägg till plankarta
Fastighetsförteckning
Samrådslista
Behovsbedömning

Läshänvisningar
Planhandlingarna till gällande detaljplan, Pl 73 B Kv Klövern skall läsas tillsammans med detta tillägg.
DETALJPLANEÄNDRINGEN
Bakgrund
Förskolan Rödmyran är en etablerad och väl fungerande verksamhet som startades 1984 och sedan 1989 är belägen i Johannesbäcks villaområde i fastigheten Sala Backe 35:4. Fastigheten har under en längre tid kunna nyttjas som
förskola genom tillfälligt bygglov.
Fastighetskontoret ämnar nu fastslå användningen till förskola samt säkerställa
en god arbetsmiljö och har därför ansökt om ändrad användning för fastigheten
från bostadsändamål till bostad/skola vilket innebär att beteckningen B kompletteras med S.

Orienteringskarta. Gul markering visar avgränsning för befintlig gällande plan
och röd markering visar den aktuella fastigheten Sala Backe 35:4 som berörs
av tillägget.
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Trafik
Johannesbäcks villaområde byggdes under 50/60-talet och är inte trafikplanerat
att utifrån förutsättningen att inbegripa förskoleverksamhet. Verksamheten har
dock bedrivits under en så pass lång tid och kan nu anses som en integrerad del
och kompletterande del av bostadsområdet.
Viss trafik alstras dock av verksamheten, bl a matleverans med liten lastbil två
ggr/dag och hämtning och lämning av barn, men majoriteten av barnen hämtas
och lämnas till fots eller med cykel. Planändringen medför inte någon ökning
av trafikmängd utan slår fast den användning som råder idag.
Värdefull bebyggelsemiljö
Johannesbäcks låghusområde rymmer tidstypisk och samtidigt väl utformad,
rationell bebyggelse från 1950-talet. Bebyggelsen bedöms som arkitektoniskt
av stort intresse och som intressant stadsplanemässigt och skall beaktas vid
åtgärder inom området. Inventering från 1984 ger underlag till att avgränsa och
värdera bebyggelsemiljön.
Övrigt
Uppsala kommun lider stor brist på förskoleplatser och planändringen innebär
att vi kan säkerställa driften för 18 förskoleplatser.

Förskolan Rödmyran
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BEHOVSBEDÖMNING
Ställningstagande
Den föreslagna planändringen innebär inte betydande miljöpåverkan. Någon
miljöbedömning enligt PBL 5 kap 18 § bedöms därför ej erfordras.
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Tillägg till GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planen handläggs med enkelt planförfarande i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. 28 §.
Tidplan
Planarbetet bedrivs med målsättningen att planen skall bli antagen av byggnadsnämnden under första kvartalet 2010. Under förutsättning att planen inte
överklagas vinner den laga kraft tre veckor därefter.
Genomförandetid
Genomförandetiden för denna ändring av detaljplan är 5 år från den dagen beslutet att ändra planen vunnit laga kraft.
EKONOMI
Avtal
Ett planavtal skall upprättas mellan parterna fastighetskontoret, sökande, och
Uppsala kommun, och föreligga innan planen antas av kommunen.
Finansiering
Planändringen bekostas av fastighetskontoret i enlighet med upprättat avtal.

STADSBYGGNADSKONTORET
Uppsala 20 januari 2010

Ulla-Britt Wickström
Planchef

Charlotte Köhler
Planarkitekt

Beslutsdatum
Antagen av byggnadsnämnden
Laga kraft

2010-04-15
2010-05-13
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