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Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att  till plan och byggnadsnämnden avge upprättat  yttrande avseende detaljplan för kvarteret 
S:t Johannes, del av Fjärdingen 9:2 
 
Sammanfattning 
I samrådsförfarande för detaljplan för del av kvarteret kvarteret S:t Johannes del av 
Fjärdingen 9:2, bedömer kulturförvaltningen att planen tagit hänsyn till bevarandet av 
byggnadens kulturhistoriska värden. I övrigt berörs inte kulturnämndens verksamhet av denna 
plan. 
 
 
Ärendet 
Plan- och byggnadsnämnden har beslutat sända ut ett detaljplaneförslag för kvarteret S.t 
Johannes, del av Fjärdingen 9:2. Synpunkter på förslaget lämnas senast 8 maj. 
Kulturförvaltningen har fått remisstiden förlängd till 23 maj 2019. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsändamål inom den befintliga byggnaden 
inom fastigheten Fjärdingen 9:2, i korsningen S:t Johannesgatan – S:t Larsgatan.  Byggnaden 
har höga arkitektoniska och kulturhistoriska värden, detaljplanens syfte är därför även att 
säkerställa dessa värden. Utöver detta syftar detaljplanen till att säkerställa parkeringsbehovet 
för bostäderna.  
 
Genomförandet av detaljplanen medför inga förändringar avseende volymen på det befintliga 
huset. De nya planbestämmelserna innebär endast att rådande förhållanden bekräftas, så att 
bygglov kan ges för de lägenheter som inreddes vid ombyggnationen år 2000/2001.  
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Detaljplanen medför ingen betydande miljöpåverkan avseende stadsbilden, kultur- eller naturmiljön. 
Genomförandet av detaljplanen förvänts inte heller leda till någon betydande ökad miljöbelastning.   
 
 
Kulturförvaltningen 
 
 
 
 
Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen  
 
 
Planhandlingar finns att hämta på: 
https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaner-oppna-for-
synpunkter/detaljplan-for-del-av-kvarteret-st-johannes/ 
 
 
Bilaga Samrådsyttrande - Detaljplan för kvarteret S:t Johannes, del av Fjärdingen 9:2  



 KULTURNÄMNDEN 
 
 

 

 
Postadress: Uppsala kommun, kulturnämnden, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Handläggare Datum Diarienummer  

Pia Sörås Staflin 2019-05-06 KTN-2019-0250 
 
  

 
 
 
Plan- och byggnadsnämnden 
 

Samrådsyttrande - Detaljplan för kvarteret S:t Johannes,  
del av Fjärdingen 9:2 (PBN-2016-003010) 
 
 
Kulturnämnden har tagit del av rubricerade planförslag och önskar avge följande yttrande.  
 
Kulturnämnden ser positivt på detaljplanens ambitioner och har inget att invända. 
 
 
Kulturnämnden 
 
 
 
 
Linda Eskilsson   Samuel Lundström 
Ordförande    Nämndsekreterare 
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