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Detaljplan för 
Domarringens skola, Svartbäcken 
Uppsala kommun 

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

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

PLANENS SYFTE Motivet för planläggningen är att möjliggöra tillbyggnad på mark 
som i gällande plan inte får bebyggas. 
 
 

PLANDATA Planområdet ligger i kvarteret Domarringen och utgör ca 1,45 ha. 
Det begränsas i öster av Swedenborgsgatan och i väster och nord-
väst av Galgbacken. Den fastighet som berörs är Svartbäcken 3:3. 
Ägare till fastigheten är Uppsala kommun. 
 

 
Ortofoto över området 
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TIDIGARE STÄLL-
NINGSTAGANDEN 
 

För planområdet gäller dp 44 R, fastställd 1988-04-14. Området är 
avsett för skoländamål.  
Byggnadsnämnden har givit planavdelningen i uppdrag att med 
enkelt planförfarande pröva möjligheten att ändra gällande detalj-
plan i princip enligt sökandens önskemål. 
 

        
                                      Utdrag ur gällande plan 
 
PLANENS 
INNEHÅLL 
 

För att möjliggöra tillbyggnad måste en byggrätt skapas på mark 
som inte får bebyggas (prickmark). 
Tillbyggnaden är planerad till norra delen av området. 
 

 
Illustration  ritad av FFNS Arkitekter  
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ÖVERSIKTSPLAN 
MILJÖBALKEN 
 

Planförslaget strider inte mot miljöbalken och inte heller översikts-
planen ÖP 90 som inte är tillräckligt detaljerad för att vara vägle-
dande. 
 
 

MILJÖ-
KONSEKVENSER 
 

Utbyggnaden av skolan  medför inga nämnvärda miljökonsekven-
ser. 
Eftersom tillbyggnaden placeras i den norra delen av fastigheten 
påverkar den de boende längs Swedenborgsgatan så lite som möj-
ligt 
 
 

GENOMFÖRANDE-
BESKRIVNING 
 

Ansvar 
Sökanden, fastighetsägaren ansvarar för genomförandet.  
 
 

 Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. 
 

 Tidplan 
Detaljplanen beräknas bli antagen av byggnadsnämnden i novem-
ber 2001.  
Under förutsättning att planen inte överklagas kan den vinna laga 
kraft tre veckor efter antagandet. 
 

MEDVERKANDE I 
PROJEKTET 

Sweco FFNS Arkitekter ab har medverkat i projektet. 
 

 
 
STADSBYGGNADSKONTORET 
 
Uppsala i september 2001 
 
 
 
 
Björn Ringström Gerd Olsson 
planchef  plantekniker 
 
 
 
Antagen av byggnadsnämnden 2001-11-15 
Laga kraft   2001-12-12 


