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Kulturnämnden 

Samrådsyttrande — detaljplan för Linnarädgården, servicebyggnad, 
Uppsala kommun 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende detaljplan för 
Linnarädgården, servicebyggnad, Uppsala kommun 

Sammanfattning 
Planförslaget innebär i korthet att möjliggöra en ny servicebyggnad i Linneträdgården och 
göra trädgården tillgänglighetsanpassad. 

Ärendet 
Kulturnämnden har av byggnadsnämnden uppmanats yttra sig över rubricerade ärende. 
Yttrandet ska vara plan- och byggnadsnämnden tillhanda senast 3 maj 2016. 

Det är ett angeläget allmänt intresse att kunna skapa en permanent servicebyggnad som 
tillgängliggör Linnarädgården. Byggnaden kommer att innehålla butik och biljettförsäljning, 
kafé med sittplatser inom- och utomhus samt toaletter. Linn6trädgården också i projektet "The 
Rise of Systematic Biology" som syftar till att nominera ett urval platser i Sverige och övriga 
världen till UNESCO:s världsarvslista. Gemensamt för dessa platser är att de bär på ett 
vetenskapligt kulturarv som speglar utvecklingen av systematisk biologi som vetenskap. 

Enligt översiktplanen gäller följande riktlinjer för planläggning i stadskärnan: 
Kulturhistoriska värden ska alltid beaktas och lyftas fram så att stadens identitet förstärks 
och utvecklas. Att bygga nytt i befintlig miljö, särskilt kulturhistoriskt eller arkitektoniskt 
värdefull miljö, ställer höga krav på ett kvalitativt förhållningssätt när det gäller utformning 
och estetik 
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Statens fastighetsverk förvaltar fastigheten för statens räkning Linn6trädgården är ett statligt 
byggnadsminne Byggnadsminnets skyddsområde omfattar trädgården, byggnaderna och 
planket runt trädgården. Om det finns särskilda skäl, får ett statligt byggnadsminne efter 
tillstånd ändras i strid mot skyddsbestämmelserna. Ett tillstånd till ändring kan förenas med 
villkor. Frågan om tillstånd till ändring prövas av Riksantikvarieämbetet efter ansökan av den 
myndighet som förvaltar byggnadsminnet. 

I början av 2000-talet utarbetade Statens fastighetsverk ett förslag till rekonstruktion av 1700-
talets ekonomibyggnader. I sitt yttrande angav Riksantikvarieämbetet att en rekonstruktion 
inte var motiverat från kulturhistorisk synpunkt. Den nuvarande upp glasade servicebyggnaden 
uppfördes till Linn6jubil6et 2007. Byggnaden har ett tidsbegränsat bygglov som upphör 2016-
10-31 . 

Detaljplaneförslaget ska möjliggöra uppförandet av en ny servicebyggnad i förgårdens norra 
del. Byggnaden föreslås omfatta två enheter med ett sammanhållande tak. En port i planket 
ska leda besökarna rakt in på kafégården som omgärdas av stora taksprång/skänntak som ger 
skugga och skydd vid regn. Byggnadernas tak får en svagt svängd form för att ge husen en 
mjukare framtoning samt anspela på historisk park- och lusthus arkitektur. Gavlarna mot 
trädgården föreslås få en träpanel målad i grön kulör kompletterad med växtspaljeer för att 
göra övergången mellan hus och trädgård mjukare. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bemhardsson 
Direktör, kulturförvaltningen 

Planhandlingar finns att hämta på kommunens hemsida (www.uppsala.se). Klicka på: Boende 
och trafik, och därefter på Stadsutveckling och planering och klicka på Detaljplaner. Gå 
sedan till se detaljplaner som är öppna för samråd eller granskning. Klicka på 
LinnUrädgården. Sök sedan upp samrådsförslagets handlingar. 
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Plan- och byggnadsnämnden 

Samrådsyttrande — detaljplan för LinnUrådgården, Uppsala kommun 
PLA 2012-20173 

Kulturnämnden välkomnar detaljplaneförslaget som möjliggör en utveckling av 
Linneträdgården som internationellt besöksmål. Den föreslagna nya servicebyggnaden 
kommer att bidra till att öka platsens attraktionskraft och förbättra besökarnas upplevelse av 
trädgården. Satsningen stärker Uppsalas identitet som en vetenskapsstad med traditioner. I 
Uppsala kommuns kulturprogram anges arvet efter Linne som en viktig resurs som ska 
synliggöras i miljön. Varje invånare och tillfällig besökare bör påtagligt uppleva att Uppsala 
är Linnes stad. 

Planförslaget möter framtidens behov på platsens villkor. Nämnden ser positivt på förslaget 
att byggnadens placering underordnas planket, att byggnadens utformning utformas som två 
enheter med ett sammanhängande entrétak och att en ny port upptas i planket för att 
därigenom skapa en samlad entré till hela Linneminnet Föreslagna planbestämmelser 
kompletterar gällande skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnet på lämpligt sätt. 

Kulturnämnden 

Peter Gustavsson 	 Ingela Åberg 
Ordförande 	 Nämndsekreterare 
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