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Enkelt planförfarande 

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

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

PLANENS SYFTE Ge möjlighet för fastighetsägarna att bygga mindre komplement-
byggnader på mark som enligt gällande plan inte får bebyggas. 
 

PLANDATA Planområdets areal är ca 4,6 ha. 
 

TIDIGARE STÄLL-
NINGSTAGANDEN 
 

För området gäller detaljplan B 1107, fastställd 63-01-28, 
och B 1107A, fastställd 82-03-11. 
 
B 1107A: 
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B 1107: 
 

 
 
 

PLANENS 
INNEHÅLL 
 

Planen innehåller småhusbebyggelse på förhållandevis små tomter. 
På de östra delarna av tomterna som ligger närmast järnvägen änd-
ras planbestämmelserna så att komplementbyggander får uppföras. 
Dock får inte mer än 1/5 av tomtarean bebyggas förutom i den syd-
ligaste delen av planområdet där 1/4 av tomtarean kan bebyggas. 
 
Störningar 
I samband med tillbyggnader av bostadshus kommer i bygglovs-
processen bullerstörningar från järnvägen att beaktas enligt Bover-
kets byggregler. 
 

INVERKAN PÅ 
MILJÖN 
 

Enligt plan- och bygglagen skall en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas om en detaljplan medför en betydande påverkan på mil-
jön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. 
 
Planen medger en tillbyggnad av befintlig bostadsbebyggelse. Där-
för är bedömningen att genomförande av detaljplanen inte innebär 
någon betydande påverkan i den betydelse som avses i PBL och att 
det därmed inte föreligger behov att upprätta en miljökonsekvens-
beskrivning. 
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GENOMFÖRANDE-
BESKRIVNING 
 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 15 år. 
 

  
 
 
Fastighetsrätt 
Gatumarken i detaljplaneområdet ligger idag på fastigheterna 
Bergsbrunna 14:3 och 14:35. Gatumarken skall anordnas som lo-
kalgata på allmän mark. 
 
I detaljplaneområdets norra del skall gränsen mellan fastigheten 
Sävja 12:5 och Sävja 1:55 regleras så att byggnader å Sävja 12:5 
helt ligger inom denna fastighet. 
 

 Ekonomi 
Plangenomförandet bekostas helt av resp. fastighetsägare. 
 

 Tidplan 
Detaljplanen beräknas bli antagen av byggnadsnämnden i augusti 
2005, därefter kan bygglov sökas för tillbyggnader. 
 

MEDVERKANDE I 
PROJEKTET 

Planen har upprättats vid planavdelningen på stadsbyggnadskonto-
ret i Uppsala. 
 

 
 
STADSBYGGNADSKONTORET 
 
Uppsala i mars 2005, rev i augusti 2005 
 
 
 
Margaretha Nilsson  Roger Eriksson 
Planchef   Planarkitekt 
 
 
 
Antagen av byggnadsnämnden 2005-08-25 
Laga kraft 2005-09-21 


