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Detaljplan för 
del av kv ANNERO 
Gottsunda, Uppsala kommun 
 
Enkelt planförfarande 

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

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

PLANENS SYFTE Syftet med planen är att möjliggöra en etappvis utbyggnad av 
skolan Växthuset i kv Annero. 
 
 

PLANDATA Planområdet som omfattar delar av Gottsunda 11:16, 11:17, 11:21 
och 11:22 är belägna i västra delen av Gottsunda. Området gränsar 
i norr mot Gottsundavägen, i väster mot Eksätravägen och i öster 
mot Granelidsvägen. Planområdets ägo av Uppsala kommun och 
den sammanlagda areal är ca 1,39 ha.  
 
 

TIDIGARE STÄLL-
NINGSTAGANDEN 
 

För planområdet gäller detaljplan Dp 84 H, Södra Gotsunda, 
fastställd  91-04-11. I gällande detaljplan är området avsett för 
bostäder samt samlingslokaler och skola. 
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Utdrag ur gällande detaljplan 
Byggnadsnämndens arbetsutskott gav 2001-02-06 
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att med enkelt planförfarande 
pröva möjligheten att ändra gällande detaljplan. 
 

PLANENS 
INNEHÅLL 
 

Inom planområdet finns den första etappen av Växthusets skola 
som uppfördes under sommaren och hösten 2000. 
 
Planen ger möjlighet till fortsatt etappvis utbyggnad av skolan. 
Skolan uppförs i ett våningsplan. En utbyggnad ger möjlighet att 
skapa en samlad södervänd skolgård. 
 

ÖVERSIKTSPLAN 
MILJÖBALKEN 
 

Översiktsplanen är inte tillräckligt detaljerad för att ge vägledning i 
detta ärende. Planen strider inte mot miljöbalken. 
 

MILJÖ-
KONSEKVENSER 
 

De förändringar planen ger möjlighet till kan inte anses medföra 
någon nämnvärd miljöpåverkan. 
 

GENOMFÖRANDE-
BESKRIVNING 

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

 Teknik 
Vid bebyggelse som medför ändring av ledningslägen skall 
byggherren i god tid kontakta ledningsägaren. 
 

 Ekonomi 
Byggherren har det samlade ekonomiska ansvaret för projektet. 
 

 Tidplan 
Detaljplanen beräknas bli antagen av byggnadsnämnden i maj 
2001. Under förutsättning att planen inte överklagas kan den vinna 
laga kraft efter ytterligare ca 3 veckor. 
 

MEDVERKANDE I 
PROJEKTET 

Detaljplanen har upprättats av stadsbyggnadskontoret. 
 

 
STADSBYGGNADSKONTORET 
 
Uppsala i mars 2001, reviderad maj 2001 
 
 
 
Björn Ringström  Carin Tideman 
planchef   plantekniker 
 
 
Antagen av byggnadsnämnden 2001-05-15 
Laga kraft   2001-06-08 


