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Yttrande över detaljplan för Sofielund- 
granskning  

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

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

 

Sammanfattning 
Kulturnämnden har möjlighet att lämna synpunkter på detaljplan för kvarteret 
Sofielund i granskningsskede. Kulturförvaltningen bedömer att förslaget inte medför 
negativ påverkan på kulturarv och har således inget att invända mot detaljplanen ur 
kulturarvsperspektiv. 

 

Ärendet 
Kulturnämnden har möjlighet att lämna synpunkter på detaljplan för kvarteret 
Sofielund i granskningsskede. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra kontor- och industrilokaler i Boländerna samtidigt 
som siktlinjen mot staden österifrån värnas genom hög arkitektonisk kvalitet och 
reglerad byggnadshöjd. 

Planområdet ingår inte i riksintresseområdet Uppsala stad och inga byggnader i 
närområdet bedöms ha kulturhistoriskt värde. Planområdets bebyggelse ligger dock 
inom siktlinjen mot Uppsala stad, och präglas av en relativt låg bebyggelse i huvudsak 
bestående av byggnader i två-tre våningar. 

Kulturnämnden  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kulturnämnden 2020-05-13 KTN-2019-0194 
  
Handläggare:  
Pia Sörås Staflin 
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Kulturförvaltningen noterar att den föreslagna nya byggnaden är högre än omgivande 
bebyggelse (fem våningar) vilket skulle kunna medföra negativ påverkan såväl på 
områdets karaktär lokalt som på siktlinjen mot staden. Detaljplanen ställer dock krav 
på hög arkitektonisk kvalitet, och den sektor av siktlinjerna vari planområdet ligger 
berör inte stadens främsta märkesbyggnader; slottet domkyrkan och Carolina 
Rediviva.  

Kulturförvaltningen bedömer att förslaget inte medför negativ påverkan på kulturarv 
och har således inget att invända mot detaljplanen ur kulturarvsperspektiv. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-13 

Bilaga Granskningsyttrande – Sofielund 

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 
Sofielund (PBN- 2016-00257)  
 

Kulturnämnden har tagit del av rubricerade planförslag och bedömer att förslaget inte 
medför negativ påverkan på kulturarv och har således inget att invända mot 
detaljplanen ur kulturarvsperspektiv. 

Kulturnämnden noterar att den föreslagna nya byggnaden är högre än omgivande 
bebyggelse (fem våningar) vilket skulle kunna medföra negativ påverkan såväl på 
områdets karaktär lokalt som på siktlinjen mot staden. Detaljplanen ställer dock krav 
på hög arkitektonisk kvalitet, och den sektor av siktlinjerna vari planområdet ligger 
berör inte stadens främsta märkesbyggnader; slottet, domkyrkan och Carolina 
Rediviva. 

 

Kulturnämnden 

 

 

Linda Eskilsson   Samuel Lundström 

Ordförande    Nämndsekreterare 

 

Kulturnämnden  Datum: Diarienummer: 
 2020-05-13 KTN-2019-0194 
  
Handläggare:  
Pia Sörås Staflin 

 
 
Plan- och byggnadsnämnden 
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