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Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att  till plan och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende detaljplan för Kyrkans 
hus, Vänge 4:1. 
 
 
Sammanfattning 
I samrådsförfarande för detaljplan för fastigheten Vänge 4:1, Kyrkans hus ser kulturförvalt-
ningen positivt på detaljplanens ambitioner att värna kulturarvet i planområdet men motsätter 
sig att planen möjliggör rivning av den äldre komplementbyggnad som bedöms vara från 
1700-talet.  
 
 
Ärendet 
Plan- och byggnadsnämnden har beslutat sända ut ett detaljplaneförslag för Kvarteret 
Seminariet. Synpunkter på förslaget ska lämnas senast 9 maj. Kulturförvaltningen har fått 
remisstiden förlängd till 23 maj 2019. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny byggnad, Kyrkans hus, som ska rymma 
lokaler för Norra Hagunda församling, samt säkra områdets kulturmiljö- och naturvärden. 
Kulturmiljön ingår i Riksintresse för kulturmiljö C39, Hågaåns dalgång, med kyrkomiljön 
som ett uttryck för riksintresset. Området utgör också en kommunal kulturmiljökärna. 
Planens genomförande innebär rivning av den s k Jonasgården och uppförandet av en ny 
byggnad i en våning med två samlingssalar med höge våningshöjd. Byggnaderna placeras 
med hänsyn till kulturmiljön. Den s k Kyrkskolan skyddas med varsamhetsbestämmelser. 



2 (2) 
 

På fastigheten finns två komplementbyggnader, som genom planen kan komma att rivas. Den 
ena är en timrad bod som bedöms vara från 1700-talet, med kulturhistoriskt och 
miljöskapande värde. Miljön i planområdet utgör i sin helhet en del av ett tydligt avläsbart 
sockencentrum, vari sådana komplementbyggnader i anslutning till kyrkomiljön historiskt 
utgjort ett obligatoriskt inslag. Rivning av byggnaden bör således inte tillåtas. 
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Sten Bernhardsson 
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Planhandlingar finns att hämta på: 
https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaner-oppna-for-
synpunkter/detaljplan-for-vange-41/ 
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Kulturnämnden har tagit del av rubricerade planförslag och önskar avge följande yttrande.  
 
I samrådsförfarande för detaljplan för fastigheten Vänge 4:1, Kyrkans hus ser kulturnämnden 
positivt på detaljplanens ambitioner att värna kulturarvet i planområdet men motsätter sig att 
planen möjliggör rivning av den äldre komplementbyggnad som bedöms vara från 1700-talet.  
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