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Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
 
Frågan om en förändrad detaljplan för kvarteret 
Seminariet har pågått under lång tid, väcker 
mycket känslor och innehåller en stor spännvidd 
av åsikter. Det finns stor oenighet mellan de olika 
partierna, även över blockgränserna, i hur man 
ska hantera området. Någon stark majoritet för att 
bygga bostäder i den möjliga parken fanns inte 
när detaljplanen antogs i kornmunfullmäktige.  
 
Länsstyrelsen har tidigare konstaterat att bygg-
nationen skulle orsaka ohjälpliga skador i den 
gamla seminariemiljön, som är klassad som 
riksintresse. Men landshövdingen bestämde sig 
för att skadorna inte var så allvarliga att planen 
skulle stoppas. Beslutet överklagades till mark- 
och miljödomstolen som nu upphävt den nya 
detaljplanen. Domstolen instämmer till stora 
delar i länsstyrelsens bedömning av utbyggna-
dens effekter på Seminarieparken, men landar i 
en annan slutsats än landshövdingen. Enligt 
domstolen "står det utan vidare klart att detalj-
planens genomförande medför en påtaglig skada 
på dessa värden"  
 
Tittar vi på områdena i närheten av Seminariet så 
pågår en stor nybyggnation. Vid Fyrisskolan 
byggs närmare 100 nya lägenheter. I kvarteret 
Cementgjuteriet växer 1100 bostäder fram, och i 
Börjetull som ligger ett stenkast från Seminariet 
pågår en detaljplaneprocess för att möjliggöra 
uppemot 1200 bostäder till. Alla dessa nya 
bostäder ställer också krav på en utökad grön-
struktur i området. I kommunens gällande 
översiktsplan är ett område runt Seminariet 
utpekat som "tillkommande stadsdelspark".  
 
 
 
 
 
 

Med anledning av detta vill jag fråga plan- och 
byggnadsnämndens ordförande:  
 
Kommer plan- och byggnadsnämnden detalj-
planera området kring kvarteret Seminariet som 
park?  
 
Avser du att vidta fler eller andra åtgärder för att 
säkra tillgången på en stor och rejäl stadsdelspark 
för Luthagen, Fyrishov och Librobäck? 
 
Robert Damberg (MP) 
 
Svar: 
Fråga 1: 
Nej! 
 
Fråga 2: 
Ja! Ingår i den grönstruktur som har planerats för 
området, och kommer att planeras. 
 
 
Mvh 
Liv Hahne (M) 
Ordf Plan och byggnadsnämnden 
 
 


