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Namngivningsnämnden 

 

 

 

Namn inom detaljplan för Sävja tennisklubb 
 

 

Förslag till beslut 

Namngivningsnämnden föreslås besluta 

 

att  förlängningen av Källarbäcksvägen ges namnet Källarbäcksvägen. 

 

Ärendet 

Detaljplanen för Sävja tennisklubb har varit på granskning. Planens syfte är att möjliggöra 

nybyggnad av enbostadshus med garage samt tennisbanor, klubbhus och parkering på bland 

annat fastigheten Sävja 2:8 som ägs av Sävja Tennisklubb. I planområdet ingår även 

fastigheten Sävja 8:17 som ägs av Uppsala kommun förvaltningsfastigheter och två små 

remsor av fastigheten Sävja 11:1 som ägs av Uppsala kommun. 

 

Planområdet ligger i området Vilan mellan Källarbäcksvägen och väg 255 i stadsdelen Sävja.    

Källarbäcksvägen kommer att förlängas med cirka 60 meter för att tillgängliggöra Sävja 

Tennisklubbs banor och klubbhus samt de tomter som ligger längst söderut inom planområdet 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att förlängningen av Källarbäcksvägen ges namnet 

Källarbäcksvägen. 

 

 

Bifogas: Kartbilaga 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Mats Norrbom 

Stadsbyggnadsdirektör 
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Ägoslagsgräns

Koordinatsystem:

SWEREF 99 18 00 / RH2000 i höjd

Underlag:

Baskartan

Hºjdfºrh¬llanden

Markhöjd
Höjdkurva

Barrskog resp. Lövskog
Åker resp. mosse

Användningsgräns sammanfallande
med fastighetsgräns

BETECKNINGAR

¥vrigt

Byggnader m.m.

Grªnser enligt detaljplan

Fastighetsgrªnser m.m.

Egenskapsgräns

Dike mittlinje resp. ytterlinje

Gång- och cykelväg

Byggnader ( geo.inmätt och digitaliserat. )

Slänt

Vägkant
Kantsten

Staket

Användningsgräns övriga fall

Rättighetsdel (Serv=servitut,
GA:=gemensamhetsanläggning)

Fastighetsgräns

Träd

Stödmur

GB_stolpe

Ledningsrätt

GRUNDKARTANS

Upprªttad i januari 2018

Lena Mattsson
Kartingenjºr

HANDSÖMMEN

Begrªnsning av markens utnyttjande
Byggnad f¬r inte uppfºras.

Marken f¬r endast bebyggas med mindre komplementbyggnader.

Hºjd p¬ byggnader
Hºgsta nockhºjd i meter fºr huvudbyggnad ªr 5,4 meter, i fºrh¬llande
till medelmarkniv¬n vid tomtgrªns mot Kªllarbªcksvªgen.
Garage- respektive fºrr¬dsdel i huvudbyggnad ska p¬ ett tydligt/markant
sªtt underordna sig nockhºjden p¬ huvudbyggnadens bostadsdel.
Hºgsta nockhºjd fºr frist¬ende komplementbyggnader/fºrr¬d ªr 3,0 meter.
Med nockhºjd avses takkonstruktionens hºgsta del. Tekniska anordningar
f¬r finnas dªrutºver.

Huvudbyggnad ska utformas med suterrªngv¬ning.v1
Pulpettak f¬r anordnas och hºgsta nockhºjd f¬r d¬ vara 6,5 meter i
fºrh¬llande till medelmarkniv¬n vid tomtgrªns mot Kªllarbªcksvªgen.
Med nockhºjd avses takkonstruktionens hºgsta del.
Tekniska anordningar f¬r finnas dªrutºver.

v 
2

Dªr buller ºverstiger 55 dBA ekvivalent niv¬ utanfºr fasad (frifªltsvªrde)
ska byggnader utformas s¬ att:
Minst hªlften av bostadsrummen i varje lªgenhet ªr vªnda mot tyst eller
ljuddªmpad sida med hºgst 50 dBA ekvivalent niv¬ (45 dBA ska
efterstrªvas) och hºgst 70 dBA maximal niv¬ utanfºr fºnster (frifªltsvªrde).
Varje bostad har tillg¬ng till en uteplats, privat eller gemensam, p¬ tyst eller
ljuddªmpad sida (50 dBA) i nªra anslutning till bostaden.

v 
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Placering
Huvudbyggnad ska placeras minst 4,0 meter fr¬n tomtgrªns och minst
6,0 meter fr¬n tomtgrªns mot gata. Garage-, carport- eller fºrr¬dsdel i
huvudbyggnad f¬r sammanbyggas med motsvarande funktioner i
gemensam grªns mot granne, hºgst tv¬ enheter/fastigheter tillsammans.
Dock f¬r ªven garage-, carport- eller fºrr¬dsdel i huvudbyggnad fºr den
sydligaste fastigheten sammanbyggas med klubbhus i gemensam grªns.
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Frist¬ende komplementbyggnader respektive fºrr¬d ska placeras minst
6,0 meter fr¬n gata och minst 1,5 meter fr¬n tomtgrªns.
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ADMINISTRATIVA BEST MMELSER
Genomfºrandetid
Genomfºrandetiden ªr 5 ¬r fr¬n den dag planen vinner laga kraft.

Markreservat fºr allmªnnyttiga ªndam¬l
Marken ska vara tillgªnglig fºr allmªnnyttiga underjordiska ledningaru

UPPLYSNINGAR
Normalt planfºrfarande har tillªmpats vid planens framtagande
enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Vid kommande fastighetsbildning kan fastighetsgrªnserna avvika fr¬n plangrªnserna.

Hºgsta nockhºjd fºr frist¬ende komplementbyggnader/fºrr¬d ªr 3,0 meter.

Frist¬ende klubbhus ska placeras minst 4,0 meter fr¬n tomtgrªns och
minst 6,0 meter fr¬n tomtgrªns mot gata.
Klubbhus f¬r dock sammanbyggas med garage-, carport- eller
fºrr¬dsdel i huvudbyggnad, i gemensam grªns mot granne.
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MARKENS ANORDNANDE
Marken ska vara tillgªnglig fºr fºrdrºjning och rening av dagvatten.n 

1

PLACERING, UTFORMNING, UTF¥RANDE

PLANBEST MMELSER
Fºljande gªller inom omr¬den med nedanst¬ende beteckningar.
Dªr beteckning saknas gªller bestªmmelsen inom hela planomr¬det.
Endast angiven anvªndning och utformning ªr till¬ten.

GR NSBETECKNINGAR
Detaljplanegrªns

Anvªndningsgrªns

Egenskapsgrªns

ANV NDNING AV ALLM NPLATS
GatumarkGATA

ANV NDNING AV KVARTERSMARK
BostªderB
TennisanlªggningR 
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EGENSKAPSBEST MMELSER F¥R KVARTERSMARK

Utnyttjandegrad
Stºrsta byggnadsarea per fastighet ªr 180 m 2 .e1
Minsta fastighetstorlek ªr 900 m2 .e2

Endast en huvudbyggnad per fastighet f¬r uppfºras.e3
Garage- eller fºrr¬dsdel i bostadsbyggnad f¬r inte
inredas till bostad.

e 
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Stºrsta byggnadsarea fºr klubbhus och
fºrr¬d ªr 200 m2 .

e 
5

Administrativ grªns

10 

SKALA 1:1000 (A3)
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Granskning
Detaljplan fºr
Sªvja Tennisklubb
Upprªttad i januari 2018

Torsten Livion
Detaljplanechef

Teresia Erixon
Planarkitekt
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