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Samrådsyt trande detaljplan för Gamla
Uppsala 57:1

Förslag t ill beslut

Kulturnämnden beslutar

1. att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat samrådsyttrande avseende
detaljplan för Gamla Uppsala 57:1.

Ärendet

Kulturnämnden har möjlighet att lämna synpunkter på detaljplan för Gamla Uppsala
57:1i samrådsskede 27 maj till och med 8 juli 2022. Kulturnämnden har anhållit om
förlängd svarstid till och med 26augusti 2022.

Beredning

Ärendet har beretts av avdelningschef Helena Westin, Uppsala konst och kulturarv.

Föredragning

Detaljplanen avser att utöka byggrätten på en villatomt i Gamla Uppsala, där
järnvägens tidigare sträckning innebar att byggrätten begränsades. Markägaren har
ansökt om en ändring av planen för att möjliggöra uppförandet av en villa.

Kulturförvaltningens bedömning

Kulturförvaltningen bedömer att ändringen av planen inte har påverkan på befintlig
kulturmiljö eller kulturarv. I detaljplanen regleras framtida bebyggelses utformning
med hänsyn till kulturmiljövärden.

Kulturförvaltningen har såledesinget att invända mot planförslaget.

Kulturförvaltningen Datum: Diarienummer:
Tjänsteskrivelse t ill kulturnämnden 2022-08-15 KTN-2022-00373

Handläggare:
Helena Westin
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Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser för kulturnämnden.  

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad den 15 augusti 2022 

 Bilaga 1. Samrådsyttrande detaljplan för Gamla Uppsala 57:1 

 Planhandlingar finns att hämta på: Gamla Uppsala 57:1 - Uppsala kommun 

 

 

 

Kulturförvaltningen 

 

 

Sten Bernhardsson  
Förvaltningsdirektör  

 

 

https://www.uppsala.se/gamla-uppsala-571
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Kulturnämnden bedömer att ändringen av planen inte har påverkan på befintlig
kulturmiljö eller kulturarv. I detaljplanen regleras framtida bebyggelses utformning
med hänsyn till kulturmiljövärden.

Kulturnämnden har således inget att invända mot planförslaget.

Kulturnämnden

Linda Eskilsson Klara Eklund
Ordförande, kulturnämnden Nämndsekreterare

Kulturnämnden Plan-och byggnadsnämnden
Yttrande Ert dnr: PBN 2019-000082

Handläggare:

Helena Westin

Samrådsyt trande detaljplan för Gamla
Uppsala 57:1
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