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PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
HANDLINGAR

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

PLANENS SYFTE

Motivet med planändringen är att möjliggöra tillbyggnad av förskola, ett antal mindre vindfång och förrådsbyggnader.

PLANDATA

Det berörda planområdet ligger inom fastigheten Vänge 3:2 och
gränsar till Salavägen, väg 72, samt villabebyggelse längs ProstArkitekt-och Lärarvägen. Planområdets areal uppgår till ca 29.560
kvm och ägs av Uppsala Kommun.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

För området gäller detaljplan för Vänge skola, Dp 604 A, som vann
laga kraft 1998-04-07.
Byggnadsnämnden har givit planavdelningen i uppdrag att med
enkelt planförfarande pröva möjligheten att ändra gällande plan
efter sökandens önskemål.

1(3)

Utdrag ur gällande plan
PLANENS
INNEHÅLL

Inom skolområdet är behovet stort att få fram ytterligare lokaler för
förskoleverksamhet. Den nya byggnaden ersätter också en befintlig
paviljongbyggnad som inte längre kan användas på grund av brister
i ventilationen. Ytterligare en inhyrd barackbyggnad skall avvecklas. Detta innebär att den sammanlagda byggrätten utökas med ca
300 kvadratmeter. Utöver denna tillbyggnad föreslås ett antal tillbyggnader av vindfång samt förrådsbyggnader. Detta regleras genom en särskild bestämmelse där varje enskild byggnad inte får
överstiga 20 kvadratmeter.

ÖVERSIKTSPLAN
MILJÖBALKEN

Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan, ÖP-90, som
anger oförändrad markanvändning (skola) för området. Planförslaget strider inte mot miljöbalken.

MILJÖKONSEKVENSER

De förändringar planen ger möjlighet till kan inte anses medföra
någon nämnvärd miljöpåverkan.
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GENOMFÖRANDE- Ansvar
BESKRIVNING
Byggherren ansvarar för genomförandet inom fastigheten.
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 ekonomiska ansvaret för projektet.
Tidplan
Detaljplanen beräknas bli antagen av byggnadsnämnden i december 2001. Under förutsättning att planen inte överklagas kan den
vinna laga kraft efter ytterligare tre veckor.

MEDVERKANDE I
PROJEKTET

Detaljplanen har i samarbete med Tekniska kontoret och White
arkitekter AB upprättats av stadsbyggnadskontoret.

STADSBYGGNADSKONTORET
Uppsala i oktober 2001

BjörnRingström
Planchef

Agneta Forsström
Plantekniker

Antagen av byggnadsnämnden
Laga kraft

2001-12-13
2002-01-09
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