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Yttrande - granskning av detaljplan för del av 
kvarteret Fyrislund  

Förslag till beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att  till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat  yttrande avseende granskning av 
detaljplan för del av kvarteret Fyrislund. 
 

 

Sammanfattning 
I tidigare samrådsförfarande avstod kulturnämnden från yttrande. I pågående 
samrådsförfarande för granskning av detaljplan för del av kvarteret Fyrislund, bedömer 
kulturförvaltningen att nya synpunkter inte finns att tillföra. 

Ärendet 
Plan- och byggnadsnämnden har beslutat sända ut granskning av ett 
detaljplaneförslag för del av kvarteret Fyrislund. Synpunkter på förslaget ska lämnas 
senast 25 oktober. Kulturförvaltningen har fått remisstiden förlängd till 7 november 
2019. Kulturnämnden avstod från yttrande i tidigare samrådsförfarande. 

  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett höglager inom fastigheten Fyrislund 6:9. 
På grund av byggnadens storlek och läge i staden ska höglagret hålla en hög 
arkitektonisk kvalitet. 
 
På grund av den nya byggnadens storlek kommer planen att påverka stadsbilden, 
främst i den lokala miljön. Med en hög arkitektonisk kvalitet som samspelar med 
Pharmaciaområdets karaktär, samt med en placering av volymerna som tar hänsyn till 
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Rapsgatan och dess gaturum, bedöms planen inte ha en betydande påverkan på 
stadsbilden eller kulturmiljön.  
 
Kulturförvaltningen bedömer att ytterligare synpunkter inte finns att tillföra i 
granskningsförfarandet. 
  
 
  
Kulturförvaltningen  
  
  
  
  
Sten Bernhardsson Direktör, chef för kulturförvaltningen   
  
  
 
Planhandlingar finns att hämta på:  
https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaner-
oppna-for-synpunkter/ 
 
eller 
https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/avslutade-
samrad-eller-granskning-2019ny-sida/ 
 
  
 
Bilaga  Yttrande – granskning av detaljplan för del av kvarteret Fyrislund. 
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Kulturnämnden avstår från yttrande.  

  

  

Kulturnämnden   

  

  

Linda Eskilsson      Samuel Lundström 
Ordförande        Nämndsekreterare  
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