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Yttrande över detaljplan för detaljplan för kv 
Seminariet - granskning 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

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

 

Sammanfattning 
Kulturnämnden har möjlighet att lämna synpunkter på detaljplan för kvarteret 
Seminariet i granskningsskede men har inget att invända mot förslaget. Kulturmiljön 
påverkas av de förändringar som planen medför, men samtidigt skyddas den befintliga 
värdefulla bebyggelsen bättre än tidigare detaljplan. Avläsbarheten består i väsentliga 
delar, och som anges i expertutlåtandet kan åtgärderna sammantaget anses leda till 
att värdenas potential nyttjas för hållbar samhällsplanering samtidigt som de skyddas 
för framtiden. 

Ärendet 
Kulturnämnden har möjlighet att lämna synpunkter på detaljplan för kvarteret 
Seminariet i granskningsskede och har beviljats förlängd svarstid till 29 maj. 

Detaljplanen syftar till att säkerställa en allmän park samt möjliggöra ca 110 
lägenheter, samtidigt som kulturvärden värnas genom skydd i plan och anpassning av 
ny bebyggelse. 

Detaljplanen var föremål för samråd under perioden 2019-03-18 – 2019-05-06. 
Kulturnämnden yttrade sig i samrådsskedet och anförde att planen bedöms skydda 
kulturarvet i området. 
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Kulturförvaltningen bedömer fortsatt att detaljplanearbetets ställningstaganden i 
huvudsak skyddar kulturarvet. Inom arbetet har en kulturhistorisk analys 
(Upplandsmuseet, 2016) och ett expertutlåtande angående bedömning av 
konsekvenser för kulturmiljön (Time & Place, KMV Forum och Living cities, 2019) 
framtagits.  

Kulturmiljön påverkas av de förändringar som planen medför, men samtidigt skyddas 
den befintliga värdefulla bebyggelsen bättre än tidigare detaljplan. Avläsbarheten 
består i väsentliga delar, och som anges i expertutlåtandet kan åtgärderna 
sammantaget anses leda till att värdenas potential nyttjas för hållbar 
samhällsplanering samtidigt som de skyddas för framtiden. 

Kulturförvaltningen har således fortsatt inget att invända mot planförslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-13 

Bilaga Granskningsyttrande – Kv Seminariet 

Planhandlingar finns att hämta på: 

https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/avslutade-
samrad-eller-granskning-2020/ 

 

 

Kulturförvaltningen 

 

 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen  
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Granskningsyttrande över detaljplan för kv 
Seminariet (PBN- 2017-002441) 
Kulturnämnden har tagit del av rubricerade planförslag och har inget att invända mot 
planförslaget.  

Kulturnämnden bedömer att detaljplanearbetets ställningstaganden i huvudsak 
skyddar kulturarvet. Kulturmiljön påverkas av de förändringar som planen medför, 
men samtidigt skyddas den befintliga värdefulla bebyggelsen bättre än i tidigare 
detaljplan.  

 
 

 

Kulturnämnden 

 

 

Linda Eskilsson   Samuel Lundström 

Ordförande    Nämndsekreterare 

 

Kulturnämnden  Datum: Diarienummer: 
 2020-05-13 KTN-2019-0244 
  
Handläggare:  
Pia Sörås Staflin 

 
 
Plan- och byggnadsnämnden 
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