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Granskningsyttrande detaljplan för 
Almtunaskolan 
 

Förslag till beslut 

Kulturnämnden föreslås besluta 

 

1. att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat granskningsyttrande 
avseende detaljplan för Almtunaskolan 

 

Sammanfattning 

Kulturnämnden yttrade sig i samrådsskedet för detaljplanen avseende att 
kulturnämnden välkomnade förändringarna i området men underströk samtidigt 
vikten av att ta stor hänsyn till riksintresseområdet för kulturmiljövård, Uppsala stad 
C40 A, i det fortsatta arbetet. Kulturnämnden betonade också behovet av lokaler för en 
ny fritidsklubb inom skolområdet. I granskningsskedet har kulturförvaltningen inget 
ytterligare att tillägga. 

 

Ärendet 

Plan- och byggnadsnämnden har beslutat sända ut ett detaljplaneförslag för 
Almtunaskolan för granskning. Synpunkter på förslaget lämnas senast 24 mars 2020. 
Kulturnämnden har fått förlängd svarstid till 27 mars. 

Detaljplanen för Almtunaskolan var föremål för samråd under augusti 2019. 

Kulturnämnden yttrade sig i samrådsskedet (KTN-2019-0484) avseende att 
kulturnämnden välkomnar förändringarna i området men underströk samtidigt vikten 
av att ta stor hänsyn till riksintresseområdet för kulturmiljövård, Uppsala stad C40 A, i 
det fortsatta arbetet.  

Kulturnämnden ansåg att det var särskilt viktigt att de utpekade kulturhistoriska 

Datum: Diarienummer: 
2020-03-11 KTN-2019-0484 

Kulturförvaltningen Kulturnämnden 
Tjänsteskrivelse till kulturnämnden 
 
Handläggare:  
Sörås Staflin Pia 
 



Sida 2 (2) 

värden i den ursprungliga Almtunaskolan ritad av stadsarkitekt Gunnar Leche bevaras.  

Kulturnämnden betonade också behovet av lokaler för en ny fritidsklubb inom 
skolområdet.  

I granskningsskedet har kulturförvaltningen inget ytterligare att tillägga. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-11 

Bilaga: Samrådsyttrande – Almtunaskolan 

Planhandlingar finns att hämta på: 

https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaner-
oppna-for-synpunkter/ 

 

 

Kulturförvaltningen 

 

 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen  
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Granskningsyttrande detaljplan för 
Almtunaskolan, Fålhagen 25:18  
Kulturnämnden har tagit del av rubricerat planförslag och avstår från yttrande 
eftersom ytterligare synpunkter inte finns att tillföra utöver tidigare lämnat yttrande 
över detaljplanen. 
 
 

Kulturnämnden 

 

 

 

Linda Eskilsson   Samuel Lundström 

Ordförande    Nämndsekreterare 
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