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Nr 58. Detaljplan för kvarteret  
Seminariet, Uppsala kommun 
KSN-2009-0448 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anta detaljplan för kvarteret Seminariet 
enligt handlingarna i ärendets bilaga 1. 
 
Anmäls att kommunstyrelsen för egen del 
beslutat 
 
att uppdra till plan- och byggnadsnämnden i 
samråd med gatu- och samhällsmiljönämnden 
att utifrån parkprogrammet för Uppsala, struk-
turprogrammet för Librobäck samt översikts-
planen för Uppsala kommun ta fram ett idé-
program för hur park- och grön-strukturen i 
den framväxande stadsdelen Librobäck ska ut-
vecklas. 
 
Mohamad Hassan och Cecilia Hamenius (båda 
FP) reserverar sig enligt bilaga A. 
 
Stefan Hanna (C) reserverar sig enligt bilaga 
B. 
 
Maria Gardfjell och Frida Johnsson (båda MP) 
reserverar sig enligt bilaga C. 
 
Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig 
enligt bilaga D. 
 
Uppsala den 7 mars 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander 
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius 

(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik 
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Christopher Lager-
qvist, Andreas Bergman, Simone Falk (alla 
M), Peter Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), 
Bengt Westman, Irene Zetterberg, Milischia 
Rezai (alla S), Rickard Malmström (MP) och 
Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Plan- och byggnadsnämnden har 26 januari 
2012 godkänt förslag till detaljplan för kvar-
teret seminariet och lämnat över det för anta-
gandeprövning i kommunfullmäktige. Reser-
vation mot beslutet har avgivits av (FP), (C), 
(V) och (MP). Planläggningen har rönt stort 
intresse hos medborgarna och länsstyrelsen 
bedömer att ett genomförande medför påtag-
lig skada på riksintresset för kulturmiljö-
vården. Därmed bedöms plan- och byggnads-
nämnden inte ha delegation att själv anta 
planen. 
 
Plankarta och illustrationsplan återfinns som 
sista handlingar i kallelsen. 
 
Föredragning 
Planförslaget ger möjliget till drygt tvåhund-
ra nya bostäder i fyra till sju våningar som 
placeras utmed befintliga gator. I bottenvå-
ningarna ges möjlighet till verksamhetsetab-
lering. I planen avsätts också utrymme för en 
förskola med cirka åttio barn samt en allmän 
park på halvannan hektar. Allmänhetens till-
gänglighet till parken förstärks genom ett 
entrétorg. Den före detta folkskoleseminarie-
byggnadens kulturhistoriska värden säker-
ställs med skyddsbestämmelser, liksom övrig 
bevarandevärd bebyggelse. 
 
Kommunstyrelsen yttrade sig under 
plansamrådet 7 oktober 2009 och föreslog 



mer allmän omarbetning, med hänvisning till 
de många synpunkter som inkommit kring 
hushöjder, exploateringsgrad och skyddet av 
parkmiljön. Planförslaget ligger i linje med 
översiktsplanen. 
 
Antagandehandlingarna består av plankarta 
med bestämmelser samt plan- och genomfö-
randebeskrivning med tillhörande miljökon-
sekvensbeskrivning, utlåtande och samråds-
redogörelse samt den särskilda samman-
ställning som krävs när miljöbedömning 
gjorts enligt plan- och bygglagen. 
 
Kommunalekonomiska konsekvenser 
Kommunstyrelsens mark- och exploa-
teringsutskott har den 13 februari 2012 god-
känt exploateringsavtal som träffats med 
markägaren. Exploateringen bekostar de in-
vesteringar som den ger upphov till. 
 



 
 

 
Bilaga A
 
  

 FP-reservation



Bilaga B 
C-reservation 
 
 
Centerpartiet yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut (d.v.s. avslag till att anta 
detaljplan för kvarteret Seminariet) 
 
Reservation med särskilt yttrande KSN 2009-0448 
 
Centerpartiets uppfattning är att det strider mot översiktsplan 2010 att bygga i Semi-
narieträdgården. 
 
I det omarbetade förslaget har tillgängligheten till parken förstärkts och hushöjden sänkts, 
men Centerpartiet anser inte att detta är tillräckligt. 
 
Översiktsplanens parkstruktur utgår från väl underbyggd vetenskap som visar på behovet 
av att försörja en stad med olika former av grönska. Uppsala växer och numera väljer allt 
fler barnfamiljer att bo i centrala lägen med bra pendlingsmöjligheter. Parkmiljöerna är 
oerhört viktiga oaser för människor i staden. Seminarieträdgården är ur ett kulturhistoriskt 
perspektiv av riksintresse och platser som denna ger Luthagen och Uppsala dess karaktär. 
Områden av riksintresse för kulturmiljövården ska enligt miljöbalken, 3 kap 6§, skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Vi anser därför att denna miljö ska 
hanteras varsamt och att parken behövs som stadsdelspark när området växer och invå-
narna blir fler. Uppsala behöver fler bostäder, men en stad utan miljöer för rekreation och 
återhämtning skapar stress och det är en ytterst tråkig utveckling för folkhälsan. 
 
Seminarieträdgården är en uppvuxen kulturhistoriskt intressant park med ett lugn och av-
skildhet som borde värnas. Vi vill ha en park för alla Uppsalabor men framförallt behövs 
det en stadsdelspark för de boende i Uppsalas mest tätbefolkade stadsdel Luthagen. 
 
Stadens identitet bör lägga grunden för val av material och färger i det offentliga rummet. 
En bebyggelse i anslutning till seminariet bör ha en hög kvalitet som harmoniserar med be-
fintliga byggnader. Nuvarande planförslag tar inte dessa hänsyn. Seminariebyggnaderna är 
byggda i nationalromantisk stil och är helt unika av sitt slag i Uppsala. Attraktiva miljöer 
skapar bättre helhetsupplevelse av stadsrummet och bidrar även till att det är tilltalande för 
besökare och näringar att etablera i sig i staden.  



Vi vill öppna upp Seminarieträdgården och göra den tillgänglig för alla. Centerpartiet vill 
att den Stadsdelspark som Luthagen behöver ska förläggas till Seminarieträdgården och att 
parken får fortsätta vara plats för både växtplanteringar, vila, lek och övrig rekreation. 
 
 
Bilaga C 
MP-reservation 
 
Miljöpartiet reserverar sig till förmån för avslag av detaljplanen. 
 
Miljöpartiet anser att Seminarieparken ska utvecklas som en stadsdelspark för den fram-
växande stadsdelen Librobäck och för Luthagen. 
 
En god samhällsplanering och en hållbar stadsutveckling för Uppsala handlar om att an-
vända områden i staden på bästa sätt för uppsalaborna. Med förslaget till beslut i detta 
ärende struntar man i de kvaliteter som finns. 
 
Det finns både skäl framåt och bakåt i tiden som talar för att parken i kvarteret Seminariet 
ska bevaras. Kvarteret Seminariet är ett stycke unik historisk kulturmiljö, det enda i sitt 
slag i landet. En enig kulturnämnd avvisar förslaget av kulturhistoriska skäl. Byggnads-
vårdsföreningen har fört upp Seminariet på sin lista över hotade miljöer. Området är starkt 
dominerat av Seminariebyggnaden. Den bildar en helhet med rektorsvilla, tjänstebostad 
och undervisningspark. Att bygga sönder helheten skulle göra att en viktig del av Sveriges 
kulturarv försvinner. Seminariets odlingar har en sådan intressant historia och skulle ge 
varje grön trädgårdsmästare en utmaning att återskapa den skönhet som tidigare präglade 
denna park. Genom att utveckla parken istället för att förstöra den kan Destination Uppsala 
lägga till ännu en intressant målpunkt för alla de botaniskt intresserade internationella 
turister som gärna besöker Uppsala för Linnéminnena. 
 
Under planprocessen har det visat sig att M, S och KD inte visat något intresse att få 
tillstånd den bästa lösningen för området. I fagert tal har det framhållits att en allmän park 
blir kvar. Det är inte en korrekt beskrivning. Den anrika seminariemiljön ska muras in 
bakom en trist dussinarkitektur och på ett effektivt sätt stänga ute all användning av parken 
utom som innergård, skolgård och förskolegård. Det kan förvisso vara oerhört trevligt för 
dem som ska bo i de ca 200 lägenheterna, men ännu tristare för de tusentals framtida 
boende som inte kommer ha en kvalitativ parkyta när Librobäck omvandlas från 
industriområde till en ny stadsdel med bostäder. En allmän park, ens i mindre format, 
sparas alltså inte med detta förslag. Detta understryks också av att kommunstyrelsen i 
samband med att detta ärende framlades till kommunfullmäktige beslutade att tillsätta en 
utredning var man skulle kunna anlägga en stadsdelspark någon annanstans.  
 
Låt kommunen pröva möjligheten att göra ett markbyte, eller övertyga markägaren om om-
rådets rika potential. Låt entreprenörer utveckla caféverksamhet i någon av villorna. 
Möjliggör för alla förskolor i närområdet att ha området som en rekreations- och peda-
gogisk lekyta med ändamålsenliga regnskydd och fikaplatser utplacerade i trädgården. 



Utveckla stadsodlingen och utnyttja trädgårdens skörd i parkens café. Låt uppsalabor och 
turister uppleva ett stycke svensk utbildnings- och trädgårdshistoria. 
 
Låt området bli den gröna lunga den har potential att bli! 
 
 
Bilaga D 
V-reservation 
 
Kvarteret Seminariet är en kulturhistoriskt värdefull miljö. Byggnad, park och idrottsplats 
utgör en helhet som visar hur lärarseminarier för 100 år sedan byggdes och användes. 
Istället för att bebygga denna mark borde den istället kulturskyddas och upprustas. Kanske 
kan även de gamla lertäkterna markeras och framhävas. 
 
Hela området runt Seminariet står inför en omvandling där industriområde förvandlas till 
bostadsområden. I området finns idag ingen bra sammanhållen grönyta förutom kv. Semi-
nariet. Ett bevarande av mindre grönyta längs med Fyrisån eller Librobäcken kan inte er-
sätta behovet av en större grönyta för rekreation där närboende inte störs. 
 
Den lilla parkyta som blir kvar öppnar huvudsakligen upp sig mot några enstaka radhus 
och järnvägen, mot övrig större bebyggelse avskärmas parken av byggnader. Mot Ring-
gatan och kv. Fyrisvallen av de i detaljplanen föreslagna byggnaderna, mot Klockarängen 
av Seminariet. Eftersom bostadsgårdarna till de föreslagna husen är små riskerar parken att 
enbart bli en utvidgad bostadgård, som kommunen tar ansvar för istället för bostads-
rättsföreningen.  
 
Uppsala kommun är än så länge en kommun med en vacker stadskärna där bebyggelse, 
kulturhistoria och parker utgör en bra helhet. Detta förslag förstör denna känsla i Libro-
bäck/Luthagen och visar att majoriteten (i detta fall bestående av M, S och KD) är beredd 
att offra den blandade miljö som utgör en så viktig del av Uppsalas charm. 
  
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för avslag på detaljplanen. 
 
 

































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Då samrådsredogörelsen ofta innehåller personuppgifter kan 
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Detta beror på Personuppgiftslagen(PUL).  
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