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Kommunfullmäktige 
 
Fråga 
 
 
Uppsala stad rymmer många fantastiska miljöer 
ur kulturhistorisk synvinkel. Flera områden är 
klassade som riksintressen för kulturmiljö-
vården, och därmed ytterst känsliga för ny-, till- 
och ombyggnationer. När så sker måste största 
möjliga hänsyn tas till de omgivningar som 
präglat bilden av Uppsala under många hundra 
år. 
 
Exempelvis är Uppsalas klassiska silhuett med 
domkyrkan, slottet och Carolina Rediviva en 
miljö som måste värnas med stor omsorg och 
hanteras varsamt. Området utgör riksintresse, 
där även Botaniska trädgården ingår. En mycket 
vacker barockträdgård som utgör en känslig oas 
i den historiska miljön. 
 
Det är därför intressant att inhämta synpunkter 
från plan- och byggnadsnämndens ordförande 
hur målsättningarna i Översiktsplan 2010 till-
varatas, särskilt med tanke på de många his-
toriska områden Uppsala består av, vid en even-
tuellt förändrad sammansättning av dessa mli-
jöer. Nedan redogörs för relevanta delar. 
 
Ur sammanfattning av Översiktsplan 2010 
 
”Ny- och tillbyggnation på kvartersmark och 
mellan kvarter ska ske på ett sa ̈tt som tillfo ̈r 
värden till omgivningen. Det ska la ̈nka samman 
stadsomra ̊den och skapa eller fo ̈rbättra offent-
liga rum. Ho ̈ga hus för bostäder och ordinär 
verksamhet a ̈r ingen generell lösning för att öka 
utrymmet i staden. Ho ̈ga karaktärsbyggnader 
kan dock tillkomma i lägen utanför den his-
toriska stadskärnan.” 
 
Ur kap 4.6 ”Utformning av den byggda miljön” 
 
Stadens karaktär och historiska arv 
 
”Fo ̈rändringar som bero ̈r omra ̊den med sa ̈rskilt 
miljo ̈- och stadsbildsvärde och byggnader med 

sa ̈rskilt arkitektoniskt och kulturhistoriskt värde 
bör utföras med varsamhet och hänsyn till be-
byggelsens sa ̈rdrag. En stor del av de värdefulla 
kulturmiljo ̈erna a ̈r skyddade med olika typer av 
fo ̈rordnanden och stora delar av staden ingår i 
omra ̊de av riksintresse fo ̈r kulturmiljo ̈vården. 
Uto ̈ver detta finns kommunala bebyggelse-
miljo ̈er som klassats som kulturhistoriskt värde-
fulla. Dessa omfattas av plan- och bygglagens 
10 och 12 §§, vilket innebär att ändringar ska 
utföras varsamt samt att de byggnader som a ̈r 
värdefulla inte fa ̊r förvanskas.” 
 
”Ett av stadens kännetecken är den begränsade 
höjden hos den historiska stadskärnans be-
byggelse, som da ̈rmed utgör fond till stadens 
ma ̈rkesbyggnader.” 
 
”Offentliga institutionmiljo ̈er [sic] speglar vik-
tiga skeden i den historiska och kulturhistoriska 
utvecklingen på sa ̊väl nationell som regional 
nivå. Institutionsomra ̊den har ofta karak-
tärsskapande byggnader och en vacker park-
miljo ̈ med ett värdefullt inslag av stora lövträd. 
Ett institutionsstra ̊k sträcker sig längs åsen från 
Observatorielunden i norr till Ultuna i söder. 
Stadens institutionsomra ̊den ingår i område av 
riksintresse fo ̈r kulturmiljo ̈vården.” 
 
Utformning av stadens byggnader, rum och 
platser 
 
”Uppsala a ̈r en modern växande stad med stark 
fo ̈rankring i sin historia. Inriktningen för 
stadens framtida utveckling är att den främst 
ska växa inom sina gra ̈nser. Detta sta ̈ller ho ̈ga 
krav på byggnaders och anläggningars ut-
formning. Nya tillskott i staden ska go ̈ras med 
respekt fo ̈r den befintliga miljo ̈n och med en 
ambition att skapa nya byggda miljöer med 
arkitektonisk kvalitet.” 
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga 
plan- och byggnadsnämndens ordförande: 
 
Hur kommer du arbeta för att tillse att ovan 
nämnda målsättningar i Uppsala kommuns 
Översiktsplan 2010 tillvaratas? 
 
Uppsala den 26 november 2012 
 
Stefan Lundkvist (SD) 
 
 


