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Detaljplan för 
del av kv MURKLAN 
Norby, Uppsala kommun 
 
Enkelt planförfarande 

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

HANDLINGAR Till detaljplanen har följande handlingar upprättats: 
• Plankarta med bestämmelser 
• Plan- och genomförandebeskrivning 
• Utlåtande 
 
 

PLANENS SYFTE Att möjliggöra tillbyggnad på mark som enligt gällande plan inte 
får bebyggas. 
 
 

PLANDATA Planområdet som är beläget, söder om Murkelparken i Norby, be-
står av 6 radhusfastigheter som är i privat ägo. 
 
 

TIDIGARE STÄLL-
NINGSTAGANDEN 
 

Tidigare detaljplan för planområdet Dp 79T vann laga kraft  
1963-06-18. Inom denna detaljplan är området avsett för samman-
byggda bostäder i 2 våningar. Mot Murkelparken finns en byggfri 
zon på 4,5 meter. 

 Utdrag ur tidigare detaljplan 
Byggnadsnämndens arbetsutskott gav 2002-10-22 stadsbyggnads-
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kontoret i uppdrag att med enkelt planförfarande pröva möjligheten 
att ändra tidigare detaljplan. 
 
 

PLANENS 
INNEHÅLL 
 

Planen innehåller byggrätt för sammanbyggda hus. Byggrätten har 
utökats mot gränsen till Murkelparken och ger möjlighet till ut-
byggnad i en våning. 
 
 

INVERKAN PÅ 
MILJÖN 
 

De förändringar planen ger möjlighet till kan inte anses ha någon 
nämndvärd inverkan på miljön. 
 
 

GENOMFÖRANDE-
BESKRIVNING 
 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vunnit laga 
kraft. 
 

 Teknik 
Vid bebyggelse som medför ändring av ledningslägen skall bygg-
herren i god tid kontakta ledningsägaren. 
 

 Ekonomi 
Eventuella tillbyggnader genomför och ansvarar respektive fastig-
hetsägare för.  
 

 Tidplan 
Detaljplanen beräknas bli antagen av byggnadsnämnden i mars 
2003. Under förutsättning att planen inte överklagas kan den vinna 
laga kraft efter ytterligare ca tre veckor. 
 
 

MEDVERKANDE I 
PROJEKTET 

I projektet har medverkat tjänstemän på stadsbyggnadskontoret. 
 
 

 
 
STADSBYGGNADSKONTORET 
 
Uppsala i mars 2003 
 
 
 
Björn Ringström  Carin Tideman 
planchef   plantekniker 
 
 
 
Antagen av byggnadsnämnden  2003-03-27 
Laga kraft   2003-04 23 


