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Samrådsyttrande över detaljplan för del av
Kungsängen 37:4 (PBN 2018-000856) 

Förslag till beslut 

Kulturnämnden föreslås besluta 

att  till plan och byggnadsnämnden avge upprättat  yttrande avseende detaljplan för 
Kungsängen 37:4 

Sammanfattning 

Syftet med planläggning är att möjliggöra en utvidgning av reningsverkets funktioner 
med anläggningar för bland annat rening av mikroföroreningar. Kulturförvaltningen 
anser att planförslaget har måttlig påverkan på kulturarvet. Resultatet av planen blir 
ett tillskott av ytterligare en industribyggnad med en placering intill Åriket som är 
känslig ur ett upplevelseperspektiv. Siktlinjen mot domkyrkan från Kungsängsleden 
kommer att påverkas av den nya byggnaden, men inte det uttryck som definierar 
riksintresset, d v s ”stadens siluett från infarterna och vägar som passerar staden”. Då 
byggnaden införlivas i ett befintligt industriområde av samma karaktär kan planen 
sannolikt inte anses resultera i påtaglig skada på riksintresset Uppsala stad. Inte heller 
påverkas någon kommunalt utpekad kulturmiljökärna.  

Ärendet 

Plan- och byggnadsnämnden har beslutat sända ut ett detaljplaneförslag för 
Kungsängen 37:4. Synpunkter på förslaget lämnas senast 18 februari 2020. 

Syftet med planläggning är att möjliggöra en utvidgning av Uppsalas reningsverks 
funktioner med anläggningar för bland annat rening av mikroföroreningar såsom 
läkemedel, högflödesrening och luktreduktion med mera. Detaljplanen avser en 
utvidgning av Kungsängsverket med reningsanläggningar och kommer att resultera i 
en ny byggnadsvolym med nockhöjd 10 meter ovan mark.  
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Planområdet ligger i den sydvästra delen av fastigheten Kungsängen 37:4. Delar av 
planområdet ligger inom det befintliga reningsverket och delar av planområdet ligger 
utanför.  

Planområdet är synligt från riksintresset för kulturmiljövården Uppsala stad i väster. 
Avgränsningen av riksintressen för kulturmiljövården är inte absoluta, utan även 
åtgärder utanför riksintresseområden kan orsaka påtaglig skada. 

Området söder om Kungsängsbron och väster om Fyrisån har höga natur-, kultur-och 
rekreationsvärden, och planen står i strid med Program för Kungsängen 2009, där det 
anges att området ska vara öppen plats/park.  

Kulturförvaltningens samlade bedömning 
Kulturförvaltningen anser att planförslaget har måttlig påverkan på kulturarvet. 
Resultatet av planen blir ett tillskott av ytterligare en industribyggnad med en 
placering intill Åriket som är känslig ur ett upplevelseperspektiv. Siktlinjen mot 
domkyrkan från Kungsängsleden kommer att påverkas av den nya byggnaden, men 
inte det uttryck som definierar riksintresset, d v s ”stadens siluett från infarterna och 
vägar som passerar staden”. Då byggnaden införlivas i ett befintligt industriområde av 
samma karaktär kan planen sannolikt inte anses resultera i påtaglig skada på 
riksintresset Uppsala stad. Inte heller påverkas någon kommunalt utpekad 
kulturmiljökärna.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-01-20 

Bilaga 1 Yttrande över detaljplan för Kungsängem 

Planhandlingar finns att hämta på: 

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

 

 

Kulturförvaltningen 

 

 

Sten Bernhardsson 
Kulturdirektör 
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Kulturnämndens samlade bedömning ur kulturarvsperspektiv är att då byggnaden 
införlivas i ett befintligt industriområde av samma karaktär kan planen sannolikt inte 
anses resultera i påtaglig skada på riksintresset Uppsala stad. Inte heller påverkas 
någon kommunalt utpekad kulturmiljökärna.  

 
 
Kulturnämnden 

 

 

Linda Eskilsson   Samuel Lundström 

Ordförande    Nämndsekreterare 
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