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Överklagad detaljplan Kv. Seminariet, Uppsala  

Ärendet  

Mark- och miljööverdomstolen har begärt att Riksantikvarieämbetet ska yttra sig 

över ovan rubricerade detaljplan gällande om detaljplanens genomförande skulle 

innebära påtaglig skada på riksintresset.  

 

Utöver de handlingar som domstolen har tillhandahållit har Riksantikvarieämbetet 

från Uppsala kommuns hemsida inhämtat ytterligare handlingar kopplade till 

planläggningen.1 Besök på platsen gjordes den 7 februari 2022.  

Riksantikvarieämbetets ställningstagande 

Riksantikvarieämbetet bedömer att planförslaget inte innebär påtaglig skada på 

riksintresset. Den tillkommande bebyggelsen som planen möjliggör kommer att 

innebära ett intrång i den helhetsmiljö som seminariet utgör men inga av de mest 

centrala värdena i miljön, som utgör grunden för riksintresset, försvinner. 

Möjligheten att förstå Seminariets ursprungliga funktion och utformning kommer 

att minska endast i begränsad omfattning.  

Bakgrund  

Seminarieanläggningen med seminarium, rektors- och vaktmästarbostad gavs en 

monumental nationalromantisk stil av arkitekten Axel Lindegren och omgavs av en 

trädgård med köksodlingar, trädgårdsväxter, olika trädslag mm. Även trädgården 

är tidstypiskt utformad och följer riktlinjerna för folkskoleseminarier under 1910-

talet. Trädgårdsanläggningen utgörs idag främst av större gräsytor med buskar, 

fruktträd, sortimentplanteringar, en allé samt en på 1990-talet rekonstruerad 

dammanläggning. Anläggningens planteringsytor är inte längre visuellt avläsbara. 

 

                                                           
1 De handlingar som hämtats är Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun med Riksintressebilaga 

https://uppsalakommun.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=0eac8a7c238e4017bc335dd
ac3252daf. 
Planbeskrivning Detaljplan för kvarteret Seminariet, PBN 2017-2441, Antagande, godkänd av PBN 15 
oktober 2020, Antagen i KF 25 januari  2021. 
Plankarta, Detaljplan för kvarter seminariet, Antagande, upprättad 2020-09-28.  
Samrådsredogörelse, Detaljplan för kvarteret Seminariet, PBN 2017-002441, 2020-03-19.  
Kulturhistorisk analys av kvarteret Seminariet, Uppsala stad och kommun, Upplandsmuseet Per 
Lundgren, 2016-09-09. 
Kv. Seminarier, Uppsala, Expertutlåtande angående bedömning av konsekvenser för kulturmiljön kring 
nytt detaljplaneförslag, 2019, Time & Place AB, KMVforum & Living  cities AB. 
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Detaljplaneförslaget innebär att tre nya huskroppar placeras i områdets nordvästra 

hörn. Byggnadshöjden har anpassats för att inte överstiga seminariebyggnaden 

men utgörs av huskroppar på mellan 3 och 4 våningar med inredd vind. Även 

gestaltningen har anpassats efter den befintliga bebyggelsen i kvarteret. Ett 

genomfört planförslag innebär att den läplantering av gran samt delar av den 

sortimentplantering som idag finns på denna plats försvinner. Därtill kommer den 

idrottsplan som idag finns att minska i storlek.  

 

Kvarteret ingår i riksintresseområde för kulturmiljövården Uppsala stad (C 40). Det 

har i handlingarna förekommit skrivningar om att seminariet är eget riksintresse. 

Detta stämmer inte utan seminariet ingår som en del i riksintresset Uppsala stad 

och omfattas av de uttryck för den riksintressanta berättelsen som anges i 

riksintressetexten. Riksintressetexten lyder:  

 

Motivering 

Stad starkt präglad av centralmakt, kyrka och lärdomsinstitutioner från medeltid till 

idag.  

 

Uttryck för riksintresset 

Centralmaktens, domkyrko- och lärdomsstadens bebyggelse och miljöer från 

medeltiden fram till idag. Kronogodsen med ängsmarker utmed Fyrisån. Miljöer och 

offentliga byggnader som hör samman med funktionen som residens-, förvaltnings- 

och regementsstad från 1600-talet till 1900- talet. Gatumönster med medeltida drag 

och rester av oregelbundna tomter från tiden före 1643 års reglering, gatunät enligt 

rutnätsplan med hönslutet [sic!] torg och långa raka tillfartsvägar från 1600-talet. 

Vetenskapshistoriskt intressanta trädgårdsanläggningar och parker från 1600-talet till 

1900-talet. Bebyggelse-, kommunikations- och stadsplanestruktur som visar på 

stadens uppkomst och utveckling från medeltid till 1900-talet. Bebyggelsens 

utformning, placering och inbördes rumsliga samband. Den monumentala 

bebyggelsens dominans i stadsbilden genom siktlinjer och vyer längs gator, från 

torgrum och från Fyrisån. Stadens siluett från infarterna och vägar som passerar 

staden med domkyrkan, slottet och Carolina Rediviva som viktiga landmärken. Gatu- 

och platsnamn som anknyter till stadens kulturhistoriska utveckling. 

 

Riksantikvarieämbetet anser att de uttryck som är relevanta i detta sammanhang 

är: 

Centralmaktens, domkyrko- och lärdomsstadens bebyggelse och miljöer från medeltiden 
fram till idag. 
Vetenskapshistoriskt intressanta trädgårdsanläggningar och parker från 1600-talet till 1900-
talet. 
Bebyggelsens utformning, placering och inbördes rumsliga samband.  
Den monumentala bebyggelsens dominans i stadsbilden genom siktlinjer och vyer längs 
gator, från torgrum och från Fyrisån.  

 
Till den översiktsplan som antags 2016 och aktualitetsförklarade 2020 hör en 

riksintressebilaga som anger att kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer, med 
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tillhörande parker eller enstaka byggnader inte ska förvanskas. Vidare att 

parkernas och torgens kulturhistoriska värde ska respekteras.  

Bedömning av påverkan på riksintresset 

Riksantikvarieämbetet samlade bedömning är att läsbarheten av seminariet och 

den verksamhet som bedrivits där genom ett förverkligat detaljplaneförslag inte 

påverkas i sådan omfattning att påtaglig skada uppstår. Även om nya byggnader 

tillkommer i miljön tar de inte bort väsentliga delar av det som bygger upp 

områdets historia. Relationen mellan de befintliga byggnaderna – seminariet, 

rektors- och vaktmästarbostaden samt trädgården – kvarstår och miljön och dess 

funktion kommer alltjämt vara möjlig att förstå och uppleva.  

 

Kv. Seminariet är idag en synnerligen välbevarad seminariemiljö som innehåller 

flera komponenter som är av stor betydelse för förståelsen av utbildnings-

institutionen och den verksamhet som bedrevs där. På 1990-talet gjordes en 

större tillbyggnad på den ursprungliga seminariebyggnaden. De tidigare 

planteringarna och odlingarna är idag till största delen borta och det som återstår 

är främst träd och buskar. Trots detta är området i hög grad läsbart som 

sammanhållen seminariemiljö från 1900-talets början. Det är en helhetsmiljö 

bestående av välbevarad bebyggelse, seminariebyggnaden samt vaktmästar- och 

rektorsbostaden, omgivna av parkanläggningen och idrottsplanen. Den del av 

parken som nu är aktuell att bebyggas utgörs av en idrottsplan, läplantering av 

gran och så kallad sortimentplantering. Det senare finns även i sydvästra delen av 

tomten, längs tomtens södra sida och i planteringarna söder och väster om 

vaktmästarbostaden. Tillsammans berättar dessa komponenter om seminariets 

verksamhet och hur undervisningen bedrevs. 

 

Riksantikvarieämbetet bedömer att den bebyggelse som planen medger kommer 

att försvaga riksintressets uttryck Centralmaktens, domkyrko- och lärdomsstadens 

bebyggelse och miljöer från medeltiden fram till idag. Förståelsen för uttrycket i 

form av seminariets helhetsmiljö och den verksamhet som bedrivits där påverkas 

dock endast i begränsad omfattning. De allra flesta av de element som bygger upp 

seminariemiljön kommer att finnas kvar. Den tillkommande bebyggelsen förläggs 

till en del av områdets ytterkant och bebyggelsen har i höjd och utformning 

anpassats för att seminariets ursprungliga byggnader alltjämt ska prägla området.  

 

Den östra delen av kvarteret med bebyggelsen, bevarade strukturer och 

vegetation berättar om betydelsen som odling hade i utbildningen. Där kommer 
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endast smärre förändringar att ske och enligt planbeskrivningen ska planteringar 

återskapas, vilket dock inte säkras med bestämmelser i plankartan. I den del av 

anläggningen som förändras genom detaljplanen får idrottsplanen en mindre 

utbredning men finns kvar på ursprunglig plats. Den information som går förlorad 

är seminariets läge invid jordbruksmark i den dåvarande stadens utkant då den 

granhäck som planterades för att skydda området mot vind liksom delar av 

områdets sortimentplantering försvinner. I dagsläget är granhäcken och 

sortimentplanteringen utglesad och bevuxen med sly vilket gör att läsbarheten är 

begränsad. Sortimentplanteringar finns även  på andra delar av området och 

funktionen kommer alltjämt att finnas kvar. Uttrycket Vetenskapshistoriskt 

intressanta trädgårdsanläggningar och parker från 1600-talet till 1900-talet 

kommer således att försvagas men fortfarande vara läsbart. 

   

Av betydelse för uttrycket Bebyggelsens utformning, placering och inbördes 

rumsliga samband är att det rumsliga sambandet kommer att förändras genom 

tillkomsten av nya. Inte heller här är det inte något av det uttrycket nämner som 

försvinner och inte längre går att förstå. De äldre byggnaderna inom området 

säkras också i och med att de förses med skyddsbestämmelser och 

rivningsförbud. 

 

Seminariebyggnaden är en imposant byggnad men den har inte en dominerande 

plats i stadsbilden och siktlinjerna bland annat som en följd av granhäcken är 

företrädesvis korta. Idag omges Seminariet också på flera sidor av storskalig 

bebyggelse. Uttrycket Den monumentala bebyggelsens dominans i stadsbilden 

genom siktlinjer och vyer längs gator, från torgrum och från Fyrisån.” har således 

endast begränsad relevans i detta sammanhang. I vyn från Gamla Uppsalagatan 

kommer den tillkommande bebyggelsen i vissa vinklar att vara påtaglig men 

Seminariet kommer även fortsättningsvis att vara synligt. Motsvarande gäller även  

vyn från Ringgatan-Seminariegatan.  

 

 

Detta beslut har fattats av avdelningschefen Marja-Leena Pilvesmaa efter 

föredragning av utredaren Eva Dahlström Rittsél. Även t.f. enhetschefen Christian 

Runeby samt utredaren Hanna Gelotte Fernandez har varit med om den slutliga 

handläggningen. 

 

Yttrandet signeras digitalt och saknar därför underskrift. 


