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Rättelse/komplettering
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Rättelse, 2013-09-12
Beslutat av: rådmannen Åke Söderlind
Genom domslutet upphävs beslutet att anta detaljplan för kvarteret Seminariet i Uppsala. Till
följd av en felskrivning har i domslutets andra rad angivits bl.a. "kommunstyrelsens i Uppsala
kommun beslut den 19 september 2012". Rättelse sker nu, så att den citerade delen i stället
lyder "kommunfullmäktiges i Uppsala kommun beslut den 23 april 2012".

¬
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YRKANDEN M.M.
Margareta Andrée och Kerstin Karlsson har yrkat att Mark- och miljödomstolen
med ändring av Länsstyrelsens beslut dels tillåter deras överklagande, dels dömer i
enlighet med domslutet.
Föreningen Vårda Uppsala, Anne-Britt Littorin, Lennart Littorin, Brf 98
Fyrisvallen, Heidi Grossmann, Samfälligheten Stefan 33, Torgny Ringh och Solveig
Ringh, Gunnel Lindh och Brf Fyrisäng har yrkat i enlighet med domslutet.
Även Samfälligheten Stefan-Rälsen har, som dess överklagande får förstås, yrkat i
enlighet med domslutet.
Till grund för sina överklaganden har klagandena i det väsentliga anfört detsamma
som vid Länsstyrelsen. Flera av klagandena har begärt att Mark- och miljödomstolen håller syn.
¬

Uppsala kommun har beretts tillfälle att yttra sig över överklagandena men inte avhörts.
DOMSKÄL
Mark- och miljödomstolen konstaterar inledningsvis att Länsstyrelsen har prövat
överklagandena från Margareta Andrée och Kerstin Karlsson i sak, sedan Länsstyrelsen ändrat Uppsala kommuns beslut att avvisa deras överklaganden. Margareta
Andrées och Kerstin Karlssons yrkanden såvitt gäller rätten att överklaga antagandebeslutet föranleder därför inte något Mark- och miljödomstolens vidare yttrande.
Mark och miljödomstolen gör härefter i sak följande bedömning.
Frågan om förfarandefel
Sammanfattning
Planförslaget avviker från Uppsala kommuns översiktsplan. Avvikelsen och skälen
till denna är inte redovisade vare sig kungörelsen om utställning av planförslaget
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eller i den av kommunen utställda planbeskrivningen. Förfarandet vid tillkomsten
av planförslaget strider alltså mot 5 kap. 24 § första stycket 2 och 26 § andra stycket
in fine ÄPBL. Beslutet att anta detaljplanen ska därför hävas.
Närmare redogörelse för Mark- och milj ödomstolens överväganden
Varje kommun ska enligt 1 kap. 3 § plan- och bygglagen (1987:10) [ÄPBL], som
ska tillämpas i målet, ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen och
som ska ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden,
samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.
Översiktsplanen är visserligen inte bindande för myndigheter eller enskilda, men
om detaljplaneförslag avviker från de riktlinjer för den kommunala planeringen som
framgår av översiktsplanen ska detta framgå av den kungörelse om utställning av ett
planförslag som ska ske senast en vecka före utställningstidens början (se 5 kap.
24 § första stycket 2 ÄPBL).
¬
När planförslaget, sedan kungörelse skett, ställs ut ska detta åtföljas av bl.a. en
planbeskrivning. Om planförslaget avviker från den vid utställningstillfället gällande översiktsplanen, ska avvikelsen och skälen till denna redovisas i beskrivningen (se 5 kap. 26 § andra stycket sista meningen ÄPBL). Anledningen till att en sådan redovisning ska ske är att det är viktigt att sakägare och myndigheter görs uppmärksamma på att kommunen ändrar sin planeringsinriktning och skälen till att en
sådan ändring görs (se prop 1985/86:1 s. 613 och 618). Om kungörelsen och den
utställda planbeskrivningen inte innehåller uppgifter om en avvikelse från översiktsplanens intentioner strider ett därpå följande antagande av detaljplanen alltså
mot 5 kap. 24 § första stycket och 26 § andra stycket ÄPBL. Om inte någon omständighet kommer fram som visar att det är uppenbart att förfarandefelen saknar
betydelse för antagandebeslutet ska detta upphävas (se RÅ 2010 not. 30).
Vid tidpunkten för kungörelse och utställning av planförslaget gällde en den 18 juni
2010 antagen översiktsplan för Uppsala kommun. I denna anges under rubriken
PARK OCH NATUR som övergripande inriktning bl.a. att kommunen bör aktivt
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skydda värdefull rekreationsmark i form av parker och naturområden eller utveckla
mark som har potential att fylla rekreativa funktioner i en ny struktur eller ett nytt
sammanhang. Det anges vidare att - under planperioden - mark bör reserveras för
rekreationsändamål vid utbyggnad av nya områden och för ny grönstruktur i befintliga områden där det råder brist i dag (se översiktsplanen s. 62).
Under rubriken Grönstruktur inom stadsväven hänvisas i översiktsplanen (a. s.) till
Parkprogram för Uppsala 2002, i vilket en indelning av parker görs i tre kategorier;
småparker (mindre än 1 ha, intill bostaden), kvartersparker (1-5 ha, inom 300 m
från bostaden) och stadsdelsparker, som är stora parker, som kombinerar flera olika
funktioner och därför används av hela stadsdelen. Det anges vidare (ibid.) att det
saknas större parker i en del stadsdelar, bl.a. i Luthagen (där kvarteret Seminariet är
beläget) och att nya sådana bör planeras in där. De föreslagna tillskotten och de
större parkerna redovisas i översiktsplanen i en figur; 4.10 (planen, s. 63.) I figuren
redovisas en föreslagen tillkommande stadsdelspark på ett område som uppenbart
¬

täcker bl.a. kvarteret Seminariet, dvs. det nu aktuella planområdet. I stadsdelen Luthagen i övrigt redovisas i översiktsplanen inte andra planerade parker, och det
framgår av figuren 4.10 att redan befintliga parker i stadsdelen utgörs av några
kvartersparker, dvs. sådana parker som är mindre än stadsdelsparker.
På översiktsplanens s. 66 förekommer rubriken "Riktlinjer för planläggning, lovprövning och annan ärendehantering för grönstruktur inom stadsväven" över texten
i en skuggad ruta. Där hänvisas också till en plankarta med beteckningen I f I fyra
punkter i rutan anges sedan - som det får förstås - sammanfattningar av planeringsriktlinjerna. I den första punkten anges att det inom grönstrukturen får tillkomma
bebyggelse under förutsättning att väsentliga värden för stadens grönstruktur bibehålls eller stärks. I den nyss nämnda plankartan (lf) är kvarteret Seminariet till den
största delen grönmarkerat, vilken markering enligt teckenförklaringar på samma
karta anges betyda "Grönstruktur - parker och naturområden med sociala och/eller
ekologiska värden".
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Sammanfattningsvis anger alltså översiktsplanen att det är brist på parker i stadsdelen Luthagen, att en stadsdelspark (dvs. en park som är större än 5 ha) lämpligen
ska tillkomma i kvarteret Seminariet med omgivningar, att Seminarieparken ingår i
den s.k. grönstrukturen och att det i grönstrukturområden får tillkomma bebyggelse
under förutsättning att väsentliga värden för stadens grönstruktur bibehålls eller
stärks.
Genom den antagna planen, som inte i något nu betydelsefullt avseende avviker
från det utställda förslaget, reduceras den befintliga "grönstrukturen" i kvarteret
Seminariet påtagligt till följd av den tillkommande bebyggelsen. Som Länsstyrelsen
har konstaterat får detaljplanen till följd, att det som park betecknade området får en
storlek om ca 1,5 ha. Genom de planerade fem, sex, resp. sju våningar höga planerade sammanhängande bostadsbyggnaderna i kvarterets norra del avskärs dessutom
parken nästan helt från förbindelse med det område, beläget på andra sidan Fyrisvallsgatan, som nu används för parkering men som möjligen kan utvecklas till
¬

parkområde och som i sin tur leder ner till ett smalare grönt stråk som följer
Fyrisån.
Den utställda planbeskrivningen antyder, som förut nämnts, inte att planförslaget
kan avvika från intentionerna i kommunens översiktsplan. Under huvudrubriken
MILJÖBALKEN anges i stället att detaljplaneförslaget är förenligt med
intentionerna i översiktsplanen för Uppsala stad. Uppgiften härom återkommer därefter i Plan- och stadsbyggnadsnämndens utlåtande (daterat den 9 januari 2012, ej
paginerat) efter utställningstidens slut. Där anges vidare - under huvudrubriken
"Inkomna synpunkter på författningar och översiktsplan m.m." - att öppningarna i
bebyggelsen mot Ringgatan planläggs som parkmark (till följd av ett syftningsfel i
texten anges där att det är Ringgatan som planläggs som parkmark, men det framgår
av plankartan att det är öppningarna som avses) och att Seminarieparken "kopplas
samman" med "grönstrukturen" vid Fyrisån. De öppningar som omtalas i utlåtandet
utgörs enligt illustrationsplanen, som hör till detaljplanen, av mellan huskropparna
belägna 3-4 meter breda gångvägar kantade på var sida av 2-3 meter breda gräsytor.
Dessa öppningar kommer knappast att av allmänheten uppfattas som utgörande de-
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lar av den blivande Seminarieparken. Öppningarna leder ut mot Ringgatan. Ringgatans motsatta sida (området Fyrisvallen) är helt nyligen exploaterat med bl.a. en
rad längre flerbostadshus mot gatan. Även mellan dessa hus finns några öppningar,
som i sin tur leder in till en passage mellan större bostadsbyggnader innanför de hus
som flankerar gatan, och först därefter ned mot det tämligen smala grönstråk som
följer Fyrisån. Mark- och miljödomstolen konstaterar att det är drygt 150 meter
mellan de förut nämnda "öppningarna" från Seminarieparken, planlagda som parkmark, och grönstråket vid Fyrisån samt att mellan dessa öppningar och grönstråket
vid Fyrisån finns dels den omkring 15 meter breda Ringgatan, dels en lokalgata med
samma sträckning och dels slutligen väg inne i bostadsområdet med en längd av
omkring 90 meter. Mot denna bakgrund är det enligt Mark- och miljödomstolens
mening inte möjligt att genom de "kopplingar" som öppningarna utgör uppfatta
Seminarieparken och grönstråket vid Fyrisån som delar av en park.
Förutom öppningarna mellan de planerade husen i kvarteret Seminariet finns i den
¬

antagna planen ett torg (alltså inte planlagt som parkmark), med omkring 40 meters
längd och 25 meters bredd, som leder ut mot den större trevägskorsning i vilken
Fyrisvallsgatan, Ringgatan och Gamla Uppsalagatan möts. Från denna korsning kan
man - via den nu befintliga parkeringsplatsen - också ta sig vidare ner till Fyrisåns
grönstråk. Det avbrott som torget, bebyggelsen längs Fyri svallsgatan och den trevägskorsning som möter torget kommer att åstadkomma i förbindelsen mellan Seminarieparken och grönstråket vid Fyrisån medför utan tvekan att det inte kommer
att bli möjligt att uppfatta dessa områden som delar av samma "park".
Såvitt kan utläsas av handlingarna i akten är vidare den nuvarande grönytan i Seminarieparken normalt så gott som i dess helhet allemansrättsligt tillgänglig. Detaljplanen innebär en kraftig minskning av denna yta. För denna bedömning saknar det
betydelse huruvida marken hittills har varit planlagd som park. Genom detaljplanen
för kvarteret Seminariet stärks eller bibehålls alltså inte väsentliga värden för stadens grönstruktur. Detaljplanen motverkar dessutom direkt översiktsplanens
intentioner att inom översiktsplanens 20-åriga giltighetstid skapa en stadsdelspark
på i planen angiven plats inom detaljplaneområdet på så sätt att den planerade be-
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byggeisen längs Fyrisvallsgatan omöjliggör en sammankoppling mellan Seminarieparken och det område som för närvarande används för parkering (Svartbäcken),
och som troligen skulle kunna omdanas till parkmark.
Enligt Mark- och miljödomstolens bedömning står det till följd av det anförda klart
att det av kommunen utställda och sedermera antagna planförslaget avviker påtagligt från intentionerna i kommunens nyligen antagna översiktsplan.
Eftersom detta inte har angivits i vare sig kungörelsen eller planbeskrivningen har
ett förfarandefel begåtts (se i det föregående angivna bestämmelser).
Det är inte uppenbart att förfarandefelet har saknat betydelse för antagandebeslutet.
Beslutet att anta detaljplanen ska därför, med ändring av Länsstyrelsens beslut,
upphävas.
Skada på ett område av riksintresse för kulturmiljövården
¬
Sammanfattning
Genomförande av planen innebär att ett område av riksintresse för kulturmiljövården (Seminarieparken med dess byggnader) skadas påtagligt och irreversibelt. Beslutet att anta planen strider därför mot 2 kap. 1 § ÄPBL och 3 kap. 6 § miljöbalken.
Beslutet ska även på denna grund upphävas.
Närmare redogörelse för Mark- och milj ödomstolens överväganden
Prövningens ram när det gäller frågan huruvida ett detaljplanebeslut åsidosätter
s.k. allmänna intressen
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt (MÖD) har i ett avgörande i ett
detaljplanemål den 19 juni 2013 (mål Pl 1296-12) för sin del gjort det principiella
uttalandet att prövningen i samband med ett överklagande begränsas om enskilda
åberopar allmänna intressen, vare sig dessa omfattas av länsstyrelsens prövning
enligt 12 kap. ÄPBL eller inte. MÖD uttalade därvid att de avvägningar som en
kommun har gjort mellan olika samhällsintressen inte kommer att bli föremål för
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överprövning, om det överklagade detaljplanebeslutet ryms inom den handlingsfrihet som de materiella reglerna ger. MÖD uttalade vidare att, i samband med ett
överklagande som berör sådana samhällsintressen som bevakas av länsstyrelsen
enligt 12 kap. ÄPBL, i regel "dock" bara kan prövas a) huruvida underlaget för
länsstyrelsens prövning varit godtagbart, b) det som tillförts i målet efter länsstyrelsens prövning och c) huruvida detaljplanen medför att planen för berörda inte blir
acceptabel (Mark- och miljödomstolens litterering). MÖD:s avgörande är överklagat.
Till grund för sitt principiella uttalande lade MÖD, såvitt uttryckligen redovisades i
domen, ett rättsfall från Regeringsrätten (RÅ 1994 ref. 39).
Enligt Mark- och miljödomstolens mening ger det av MÖD anförda avgörandet från
Regeringsrätten emellertid inte underlag för antagande att mer omfattande begränsningar ska eller bör göras när det gäller omfattningen av den prövning som ska ske
¬

då ett detaljplanebeslut överklagas till domstol.
Regeringsrättens avgörande avsåg rättsprövning av ett regeringsavgörande. Även
om målet vid Regeringsrätten gällde just omfattningen av prövningen av en detaljplan när en enskild hade åberopat allmänna intressen, gällde saken alltså prövningens omfattning vid överklagande till förvaltningsmyndigheter. Regeringen är en
förvaltningsmyndighet, låt vara den högsta bland dessa, och inte en domstol (jfr.
1 kap. 8 § regeringsformen).
Regeringen hade i sitt beslut dels anfört att enskilda sakägare inte ska kunna åberopa motstående allmänna intressen för att kunna få ett kommunalt beslut omprövat,
dels funnit att klagandens invändningar rörde allmänna intressen som det ankom på
kommunen och länsstyrelsen att bevaka och att vad klaganden anfört i de hänseendena därför inte utgjorde skäl att ändra länsstyrelsens beslut.
Regeringsrätten hade därefter att pröva om regeringens beslut stred mot någon rättsregel i ÄPBL rörande prövningens omfattning.
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Regeringsrätten inledde med att konstatera att det är en huvudprincip inom förvaltningsrätten att den som har rätt att överklaga ett beslut också kan grunda sitt överklagande på alla omständigheter som är av betydelse för den fråga som överklagandet rör, men att undantag från principen kan vara uttryckligen föreskrivna eller ändå
följa av bestämmelser som rör den aktuella frågan.
Härefter slog Regeringsrätten fast att varken ÄPBL eller förarbetena till lagen innehåller något som kan anses begränsa de processuella möjligheterna för den som har
klagorätt att åberopa och vid prövningen få beaktade också de allmänna intressen
som står emot planen. Regeringsrätten framhöll även att ett sådant förbud inte sällan
skulle hindra att besvärsmyndigheten gör den avvägning mellan allmänna och enskilda intressen och utövar den kontroll av kommunernas tillämpning av 2 och 3
kap. ÄPBL som regelsystemet förutsätter.
¬

Regeringsrätten förklarade därpå att en besvärsmyndighet följaktligen inte av processuella skäl bör kunna undandra sig prövningen av de grunder som en enskild
person, som har klagorätt, åberopar till stöd för ett besvärsyrkande, men att det materiella innehållet i ÄPBL:s regelsystem ändå kan leda till att prövningen i realiteten
blir mycket begränsad.
Med utgångspunkt i att plan- och bygglagstiftningen bygger på kommunal självbestämmanderätt i frågor som rör bl.a. riktlinjerna för markanvändningen inom kommunen fann Regeringsrätten, att den statliga kontroll som besvärsprövningen innefattar i många fall bör stanna vid en prövning av om ett överklagat kommunalt beslut ligger inom ramen för det handlingsutrymme som de materiella reglerna ger
kommunen. När det sedan särskilt gällde frågan om beaktande av det som enligt den
dåvarande naturresurslagen utgjorde riksintresse anförde Regeringsrätten att ÄPBL
förutsätter att den statliga tillsynen och kontrollen i första hand utövas av länsstyrelsen under samrådsförfarandet och vid prövning eller beslut enligt 12 kap. ÄPBL
och att även detta kan föranleda en väsentlig begränsning av den materiella prövning som ska göras i ett besvärsärende.
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Regeringsrätten konkluderade att regeringens uttalande i det överklagade beslutet
inte syntes oförenligt med de av domstolen angivna principerna för besvärsprövningens inriktning och avgränsning, och att det i varje fall inte fanns grund för bedömningen att en tillämpning av de principerna i ärendet skulle ha föranlett en mera
omfattande besvärsprövning än den som regeringen hade gjort. Regeringsrätten
fann därför att regeringens besvärsprövning inte hade begränsats på ett sätt som
strider mot bestämmelserna i ÄPBL och att regeringens beslut alltså inte skulle
upphävas.
Regeringsrätten fann alltså att regeringen inte hade åsidosatt någon rättsregel genom
att inskränka prövningen. Enligt Mark- och miljödomstolens mening innebär detta
konstaterande inte att Regeringsrätten har slagit fast att regeringen i och för sig saknade befogenhet att materiellt ta ställning till frågan huruvida Länsstyrelsen hade
bedömt frågan om riksintresse felaktigt, utan endast att regeringen inte förfor i strid
¬

med lag när den valde att begränsa omfattningen av prövningen i denna del.
I egenskap av högsta förvaltningsmyndighet kunde alltså regeringen vid sin prövning stanna vid att den statliga kontrollen i fråga om riksintressen var anförtrodd en
annan, lägre, statlig förvaltningsmyndighet.
112 kap. ÄPBL regleras de statliga förvaltningsmyndigheternas kontroll beträffande
områden avriksintressem.m. vid beslut rörande detaljplaner, områdesbestämmelser
och regionplaner. Regleringen innebär att förvaltningsmyndigheterna i fråga kan
upphäva kommunala beslut och även i vissa fall förelägga en kommun att anta,
ändra eller upphäva planbestämmelser utan att saken blir föremål för prövning i
domstol. Om en länsstyrelse beslutar att med stöd av 12 kap. 2 § ÄPBL pröva ett
antagandebeslut enligt 1 § samma kap. och därefter för sin del finner att det prövade
beslutet inte ska upphävas får det senare beslutet inte överklagas; se 13 kap. 4 §
första stycket sista meningen ÄPBL.
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Varken av dessa bestämmelser eller av Regeringsrättens i det föregående berörda
avgörande kan emellertid enligt Mark- och miljödomstolens mening den slutsatsen
dras, att domstolsprövningen av allmänna intressen i detaljplanemål skulle vara mer
inskränkt än som följer av kommunernas självbestämmanderätt rörande den fysiska
planeringen (vilken rätt ju är underkastad vissa inskränkningar i bl.a. just 2 kap.
ÄPBL). Syftet med överklagandeförbudet i 13 kap. 4 § ÄPBL kan svårligen uppfattas som annat än en strävan att förebygga processer som rör formerna för statens
kontroll (se Didön m.fl., Kommentar till plan- och bygglagen (1987:10), Zeteo, under 13 kap. 4 §). Det förhållandet att lagstiftaren genom regleringen i 12 och 13 kap.
ÄPBL har förbehållit vissa statliga förvaltningsmyndigheter (regeringen och länsstyrelserna) möjligheten att i ett särskilt snabbt förfarande - utan krav på överklagande eller domstolsprövning - upphäva eller meddela föreskrifter om ändring
m.m. av en detaljplan berättigar alltså enligt Mark- och miljödomstolens mening
inte till slutsatsen att domstolarna, sedan ett antagandebeslut har överklagats dit,
skulle vara förhindrade att göra en fullständig prövning av frågan huruvida detalj¬

planen är förenlig med de författningskrav plan- och bygglagen ställer på den kommunala planeringen och därvid komma till ett annat resultat än de statliga förvaltningsmyndigheterna gjort när de företagit den särskilda "snabbspårs"-granskning
som möjliggörs genom 12 kap. ÄPBL.
Mark- och miljödomstolen finner i sammanhanget skäl att även erinra om Regeringsrättens i det föregående återgivna uttalande att ett förbud mot prövning av de
allmänna intressena, när sådana åberopas, inte sällan skulle hindra att besvärsmyndigheten gör den avvägning mellan allmänna och enskilda intressen och utövar den
kontroll av kommunernas tillämpning av 2 och 3 kap. ÄPBL som regelsystemet
förutsätter (se rörande denna fråga även RÅ 1993 ref. 97). Om domstolarna inskränker sin kontroll till en prövning av åsidosättande av formföreskrifter, huruvida
beslutsunderlaget i och för sig varit godtagbart eller om nya omständigheter i ett
överklagande bör föranleda en annan bedömning innebär det att kommunernas och
förvaltningsmyndigheternas beslut i sak inte är underkastade någon egentlig domstolskontroll, fastän begränsningar i kommunernas självbestämmanderätt följer av
lag.
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När en fråga uppkommer huruvida ett område av intresse eller riksintresse för t.ex.
kulturmiljövården skadas påtagligt genom en detaljplan gör sig det nyss sagda gällande med särskild styrka. Enligt 2 kap. 1 § ÄPBL ska nämligen bestämmelserna i 3
(och 4) kap. miljöbalken tillämpas vid bl.a. planläggning.
Enligt 3 kap. 6 § första stycket miljöbalken ska områden som har betydelse för bl.a.
kulturvärden så långt möjligt skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Mark- och miljödomstolen finner inte någon grund för antagande att kontrollen, av att detta krav (såväl såvitt avser innehållet i "så långt som möjligt" som
om åtgärderna innebär en påtaglig skada på bl.a. kulturmiljön) är uppfyllt vid kommunernas detaljplaneläggning, skulle vara undandragen domstolarnas bedömning
av endast det skälet att det allmänna intresset åberopas av en enskild klagande. Det
är en annan sak att domstolarna, för att den kommunala självbestämmanderätten
inte ska bli meningslös, bör ingripa i kommunernas avvägningar endast i mera klara
fall av felbedömningar eller när det redovisade underlaget för kommunernas ställ¬

ningstaganden är alltför bristfälligt för att berättiga till slutsatsen att det ens väger
någorlunda jämnt mellan två motstående allmänna intressen.
Till det anförda kommer att detaljplanebeslut som bedöms medföra en betydande
miljöpåverkan kan överklagas även av en miljöskyddsförening med stöd av 13 kap.
6 § ÄPBL. En sådan förening kan inte anföra annat än allmänna intressen till stöd
för sitt överklagande. Det kan knappast komma i fråga att utan stöd i lag begränsa
prövningen av ett sådant överklagande till huvudsakligen formfrågor och det saknas
också skäl att göra skillnad i prövningens omfattning beroende på om det är miljöskyddsföreningar eller andra enskilda som överklagar beslutet, eftersom inte heller
en miljöskyddsförening företräder det allmänna.
Mark- och miljödomstolen finner mot bakgrund av det anförda att de allmänna intressen som åberopats av enskilda klagande i målet ska prövas från här angivna utgångspunkter och att någon längre gående begränsning i prövningens omfattning
således inte ska göras.
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Skada på område av riksintresse för kulturmiljövården
I 3 kap. 6 § andra stycket miljöbalken finns ett skärpt skydd för särskilt värdefulla
områden. Där sägs att områden som är av riksintresse för bl.a. kulturmiljövården
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Bestämmelsen
medger inte att intresset att bevara ett visst område vägs mot andra betydelsefulla
ändamål än sådana som är av riksintresse (se 3 kap. 10 § samma lag).

Mark och miljödomstolen erinrar här först om att myndigheternas utpekanden av
riksintressen endast är att betrakta som anspråk påriksintressen.De är alltså inte
rättsligt bindande vid prövningen, utan det ankommer på prövningsmyndigheten att
i det enskilda fallet göra den bedömningen. Prövningsmyndigheten kan alltså
komma till en annan uppfattning i frågan än den ansvariga sektorsmyndigheten (se
Bengtsson m.fl., Miljöbalken, en kommentar, Zeteo, inledningen till 3 kap. miljöbalken). När detaljplanen har överklagats är det följaktligen nu domstolens uppgift
att avgöra huruvida Seminarieparken med tillhörande byggnader ska anses vara av
¬

riksintresse för kulturmiljövården och om planen i så fall innebär en sådan skada på
området som det enligt 3 kap. 6 § andra stycket miljöbalken ska skyddas mot.
Vid införandet av miljöbalken hänvisades beträffande 3 kap. 6 § andra stycket miljöbalken till vad som anfördes i propositionen till den motsvarande bestämmelsen i
6 § andra stycket lagen om hushållning med naturresurser m.m (prop. 1985/86:3).
Där anfördes (s. 164):
I andra stycket har tagits in bestämmelser angående skydd av områden av
riksintresse för naturvården, kulturminnesvården eller friluftslivet.
Ett område kan vara av riksintresse för naturvården, därför att det särskilt väl
belyser viktiga skeden av natur- och kulturlandskapets utveckling eller är ostört
och inrymmer en stor mångfald av naturtyper och biotoper. Det kan vara av
särskilt stort intresse också därför att det hyser unika och hotade eller sårbara
naturtyper, biotoper eller arter. Områden med nu angivna kvaliteter ges genom
bestämmelsen i andra stycket ett särskilt starkt skydd. Bestämmelsen är vidare
avsedd att skydda sådana kulturmiljöer som dokumenterar olika utvecklingsperioder i vårt lands historia och är av särskilt värde för forskningen och som sevärdheter för en bred allmänhet. Bestämmelsen skyddar också områden för
friluftslivet som har så stora rekreationsvärden på grund av natur- och kulturkvaliteter att de är attraktiva för besökare från stora delar av landet.
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För att 6 § andra stycket skall vara tillämpligt bör krävas att området eller miljön i fråga skall ha få motsva rig heter i landet. Det kan gälla områden med representativa exempel på landskapstyper eller naturtyper. Områdena bör särskilt
väl belysa olika skeden i natur- och kulturlandskapets utveckling. Det kan också
gälla områden av stor betydelse som referensområden för utbildningen och den
vetenskapliga forskningen.
Länsstyrelsen prövade den 4 december 2012, med stöd av 12 kap. ÄPBL, Uppsala
kommuns beslut att anta den överklagade detaljplanen, men beslöt att inte upphäva
planen.
Prövningen skedde med utgångspunkt i betydelsen urriksintressesynpunktav den
kulturmiljö som skulle förändras genom antagandet av planen. Beslutet fattades av
landshövdingen Peter Egardt ensam. Tre av de fem personer som deltog vid den
slutliga handläggningen anmälde avvikande mening; länsantikvarien Agneta
Åkerlund, länsarkitekten Eva Bergdahl och planhandläggaren Roger Björk.

¬

Av beslutet framgår att bedömningar av kvarteret Seminariets institutionsmiljös
(med byggnader, trädgård, park och idrottsplan) kulturhistoriska värden har gjorts
av Riksantikvarieämbetet 1993, docenten Catharina Norlin 2000, Upplandsmuseet
2008 och av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för stad och land,
Avdelningen för landskapsarkitektur 2011. Upplandsmuseets bedömning rangordnar sina bedömningar av anläggningens värde i olika delar i nivåerna "mycket högt,
högt, och måttligt". Som övergripande bedömning redovisas att den samlade bebyggelsemiljön inom kvarteret Seminariet har mycket högt värde, och att - vid en
objektinriktad värdering - seminariebyggnaden, rektorsvillan och trädgården/parken
var för sig har ett mycket högt värde, att idrottsplanen har ett måttligt värde, men
utgör en viktig del i förståelsen av seminarieanläggningen som helhet och att övriga
byggnader tillhörande seminariet inom området har värden eller höga värden för
förståelse av seminarieanläggningen som helhet. Av SLU:s utredning framgår vidare bl.a. att anläggningen utgör ett representativt exempel på de påkostade och
ambitiösa seminarieträdgårdar som uppfördes i enlighet med 1914 års seminariestadga, att seminarieträdgården är en central länk i kedjan att via folkskollärarna
och eleverna vid landets folkskolor sprida kunskaper om odlingens nytta och nöje
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till hela befolkningen, att folkskoleseminariet i Uppsala utgör en mycket värdefull
helhetsmiljö med seminariebyggnaden, tjänstebostäder, park, trädgård och idrottsplan, samt att anläggningen, som placerades på en tomt om minst fyra hektar för att
inrymma de större element som skulle ingå, har en med få och mindre betydelsefulla undantag oförändrad grundstruktur, vilket gör att anläggningen vid en jämförelse med de i övrigt sällsynt förekommande bevarade miljöer av detta slag är unik i
sitt slag i landet.
Länsstyrelsen konstaterade bl.a. att seminarieträdgården är central för att förstå den
pedagogiska verksamhet som bedrevs i seminariet och att trädgården och idrottsplanen var en del av undervisningsmiljön på samma sätt som lektionssalarna och gymnastiksalen. Mot bakgrund av vad som anförts om kvarterets värden fann Länsstyrelsen att kvarteret Seminariet är avriksintresseför kulturmiljövården och att ett
genomförande av detaljplanen skulle medföra irreversibel skada på centrala element
i seminarieanläggningen och att den helhet som anläggningen i dag utgör går förlo¬

rad. Med konstaterande att skadan inträffar inom ett av ansvariga sektorsmyndigheter utpekat riksintresseområde (Uppsala stad C 40 A) och - som det får förstås att det i Uppsala finns flera bevarade trädgårdsmiljöer av yttersta kvalitet som vittnar om den vetenskapliga och pedagogiska verksamhet som fortfarande är en central del av såväl akademi som övrigt stadsliv, fann Länsstyrelsen att skadan ändå med viss tvekan - inte kunde anses vara påtaglig på riksintresseområdet i dess helhet, och beslutade därför att inte upphäva detaljplanen.
I det nu överklagade beslutet hänvisade Länsstyrelsen till det just nämnda avgörandet enligt 12 kap. ÄPBL och anförde att Länsstyrelsen som besvärsmyndighet inte
på grund av vad som framkommit i överklagandena fann anledning att göra en annan bedömning i fråga om skada på området av riksintresse för kulturmiljövården.
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Mark och miljödomstolens bedömning
Av det förut anförda följer att de i målet åberopade allmänna intressena ska prövas
utan några längre gående begränsningar i prövningen.
Mark- och miljödomstolen delar den bedömning som Länsstyrelsen gjorde, i såväl
det överklagade beslutet som i beslutet enligt 12 kap. ÄPBL, att kvarteret Seminariet i dess helhet är ett område av riksintresse för kulturmiljövården och att detaljplanen medför en irreversibel skada på centrala element i seminarieanläggningen
och att den helhet som byggnader, park, trädgård och idrottsplats utgör går förlorad
om planen genomförs. Utredningen i målet visar just på sådana värden som enligt
de tidigare återgivna förarbetena till 6 § andra stycket naturresurslagen skulle föranleda tillämpning av skyddsbestämmelserna där. De bestämmelserna har sedermera
överflyttats till miljöbalken utan ändring i vare sig sak eller motivering.
¬

Det framgår av såväl Länsstyrelsens beslut som av de utlåtanden som legat till
grund för detta att det kulturmiljöhistoriska intresset av kvarteret Seminariet med
dess park och byggnader m.m. är beroende av karaktärsdragen i just detta kvarter.
Det framgår vidare att anläggningen är unik i sitt slag i landet såsom en i dess helhet
bevarad exponent för anläggningar uppförda i enlighet med 1914 års seminariestadga och, vidare, att anläggningen representerar ett betydelsefullt stadium i folkskoleseminariernas och folkskollärarutbildningens utveckling samt visar den ökade
betydelse som då tillmättes folkskollärarutbildningen och undervisningen i folkskolorna. Enligt Mark- och miljödomstolens mening står det utan vidare klart att detaljplanens genomförande medför en påtaglig skada på dessa värden.
Vid bedömningen av frågan om detaljplanen påtagligt skadar den nu aktuella kulturmiljön i fråga saknar det betydelse att anläggningen ligger inom ett större s.k.
riksintresseområde med byggnader och anläggningar som av andra skäl har bedömts
vara avriksintresseför kulturmiljövården och att området i övrigt inte skadas påtagligt genom detaljplanen.
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Eftersom det område av eget riksintresse för kulturmiljövården som utgörs av kvarteret Seminarieparken skadas påtagligt om detaljplanen genomförs ska området enligt 3 kap. 6 § andra stycket skyddas mot detta. Detaljplanen ska alltså även på nu
anförda skäl upphävas.
Övrigt
Mark- och miljödomstolen gör i övriga frågor inte någon annan bedömning än den
Länsstyrelsen har gjort.
Vid de bedömningar Mark- och miljödomstolen nu har gjort är det inte behövligt att
hålla syn i målet.
ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427)
Överklagande senast den 30 september 2013.
¬

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Åke Söderlind, ordförande, och
tekniska rådet Kristina Littke.

(
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Se sändlista

Överklagande av ett beslut att anta detaljplan för kvarteret
Seminariet i Uppsala kommun
BESLUT
Länsstyrelsen upphäver kommunstyrelsens i Uppsala kommuns beslut den 19 september 2012 att avvisa Margareta Andrées och Kerstin Karlssons överklagande.
Länsstyrelsen avvisar Isabelle Anger-Östrands,, Inger Sjöstrands och Anne von
Heidemans överklaganden.
Länsstyrelsen avslår överklagandena i övrigt.

BAKGRUND
¬

Kommunfullmäktige i Uppsala kommun beslutade den 23 april 2012, § 100, att
anta detaljplan för kvarteret Seminariet. Planen syftar till att uppfora bostadsbebyggelse om cirka 220 lägenheter. Förskola samt en allmän park ska finnas inom området. Thomas Högberg, ägare till fastigheten Luthagen 25:21, har överklagat planen och i
huvudsak anfört följande. Han kräver att planen görs om och tar med Seminariegränd och hela kvarteret i den nya planen utav befintlig trädgård. Med avstängd
Seminariegata kan man bygga en del i mindre skala parallellt med järnvägen samt
på fotbollsplanen vid Seminariet.
Bostadsrättsföreningen 98 Fyrisvallen och bostadsrättsföreningen Fyrisäng har
överklagat kommunfullmäktiges beslut i huvudsakligen likalydande skrivelser och
yrkar, såvitt får förstås, att beslutet ska upphävas. Som grundföryrkandena anför
föreningarna bl.a. följande. Att bebygga Seminarieparken enligt antaget förslag innebär en förtätning som försämrar levnadsförhållandena i stadsdelen. Parkområdet,
med trädgården och skogspartier är det grönområde av betydelse som skulle kunna
tillgodose alla åldrars behov av rekreation, avkoppling och vara barnens lekområde.
Detta hots att området i strikt mening inte är en kommunal park. I översiktsplanen
från 2010 finns en stadsdelspark inritad ungefår vid Seminarieområdet. Om den föreslagna bebyggelsen genomförs blir det ingen yta över för en stadsdelspark. Följden blir att kommunens strategier inte följs utan innevånarna i närheten av Seminarieparken går miste om ett betydelsefullt parkområde. En så kraftig exploatering i
nära anslutning till föreningens byggnader påverkar föreningen negativt. Det finns
en uppenbar risk, inte minst för att mark förutsätter pålningsarbeten, att föreningens
byggnader kan skadas vid genomförande av planen. Detaljplanen anger en ny fasPOSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Hamnesplanaden 3
TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010
E-POST uppsala@lanssfyrelsen.se WEBBPLATS 'vvmv.lansstyrelsen.se/uppsala
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tighets gräns där gränsens ska gå på föreningens sida om Ringgatan. Ingen överenskommelse om detta har träffats mellan föreningania och kornmiinen. Föreningarna
motsätter sig förändringen. Seminarieområdet med alla byggnader och tillhörande
tomt/parkområde har ett dokumenterat stort kulturvärde av riksintresse. Bygger
man enligt detaljplanen är denna kulturmiljö borta för alltid och kan inte återställas.
De nuvarande äldre sidobyggnaderna (rektorsbostaden och vaktmästarbostaden)
borde istället kunna komplettera den återställda parkmiljön med t.ex. kaféverksamhet eller andra kontaktskapande verksamheter till nytta för alla boende i stadsdelen.

¬

Gunnel Lind har Överklagat kommunfullmälctiges beslut och yrkar att beslutet att
anta detaljplan ska upphävas och att Semmarieparken bevaras och utvecklas till en
stadsdelspark i kommunens regi. Som grund för yrkandet anför hon i huvudsak följande. Seminariebyggnaderna med sidobyggnader och tillhörande parkområde har
som helhet ett erkänt dokumenterat stort kulturvärde av riksintresse. Uppsalas klassiska seminariemiljö är unik i Sverige. Av de folkskoleseminarier som byggdes enligt 1914 års seminariestadga (med en tomt om minst fyra hektar för att rymma
trädgård, lekplan och idrottsplan) är i dag bara Seminariet i Uppsala som har kvar
sin ursprungliga yta och plan. När en enig kulturnämnd 2009 avstyrkte det förra
planförslaget löd slutklämmen: Folkskoleseminariet är en kultuihistorislct värdefull
miljö, inte bara för Uppsala utan också nationellt. Att låta planarbetet ta sin utgångspunkt i en helhetssyn på miljön och samhällsnyttan i bred bemärkelse får vara
i fokus säkrar en långsiktig hållbar utveckling av kdturrniljön. Efter massiva protester drogs då förslaget tillbaka för omaihetning. Sedan 2009 har marginella ändringar gjorts av den föreslagna detaljplanen. Att det finns en enighet om att kulturminnesmärkta seminariebyggnaderna är bra. Men byggnaderna måste kunna se. Det
kommer dock bara att förunnas de som bor i husen. Från gatan ser man endast husfasader. På samma sätt är det med parken, den måste förstås vara öppen och synlig
sydöstifrån. Risken är stor att förslagets inbyggda park i praktiken blir en privat
park för bostadsrättsägarna i husen runt om. Att kommurLfullmäktige antagit detaljplanen med den höga exploateringen av seminariemiljön är oförsvarligt. I en stad
som ofta refereras till som lärdomsstaden borde det väl, förutom universitetet finnas
intresse att även bevara symbolenförbildning åt alla? Det var inte en slump att
parken som tillkom 1916 under pågående världskrig, anlades som en bildningsträdgård för vad man kunde odla och vilka växter som man skulle känna till. Seminarieparken var från början ett symboliskt projekt. Tillsammans med byggnaderna utgör parken en kulturhistorisk helhet som bör bevaras och utvecklas, till glädje för
såväl Uppsalabor som för tillresta. Antagandebeslutet går helt emot Länsstyrelsens
yttrande över planförslaget. Där talas om skada på riksintresset forKultuiTniljövården Uppsala stad K 40 A, genom att centrala element i seminaiieanläggningen skadas och att den helhet som byggnader, park, trädgård och idrottsplats idag utgör går
förlorad. Detaljplanen strider mot 3 kap 6 § miljöbalken genom att den innebär åtgärder som påtagligt bedöms skada kultui-miljö av riksintresse. Bygger man enligt
den föreslagna detaljplanen är den sista kompletta seminariemiljön i Sverige för alltid borta och går aldrig att återställa. Det räcker således inte att kulturmirrnesmärka
byggnaderna. Det är helheten som är unik och som bor bevaras och utvecklas. Stöd
för betydelsen av att bevara och utveckla helheten återfinns i lagar och överenskommelser. Den svenska kultuiminneslagen 3 kap 1 - 2 §§ likställer exempelvis
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park och trädgård med byggnad när det gäller klassning, skydd och vård. I Florensdeklarationen (OICOMOS 1982) slås på samma sätt fast att en historisk park eller
trädgård har samma värde och ska ha samma skydd som en byggnad och därmed
klassas som ett historiskt minnesmärke. I deklarationen lyfts även fram betydelsen
av att öka förståelsen för loilturarvets betydelse, liksom uppskattningen av detsamma. Att notera är att Uppsala kommuns eget övergripande kulturmiljömåT är att
vårda och bruka det lokala kulturarvet och göra det synligt samt upprätthålla och
varsamt utveckla den lokala historiska kulturmiljön och göra den tillgänglig. Det
kan dock knappast ha varit ledstjärnan när beslutet om ny detaljplan för kvarteret
Seminariet antogs av koimnunfullmäktige. Av översiktsplanen för Uppsala kommun 2010 framgår att en stadsdelspark är planerad i den nordvästra stadsdelen i
trakten av seminariekvarteret. Den snabba expansionen av byggande i området:
Librobäck, Fyrisvall, Klockarängen, hörnet Götgatan/Ringgatan liksom att grönområdet intill Seminarieparken, koloniområdet nyligen bebyggts med många höga hus
gör det angeläget att utveckla Seminarieparken till en stadsdelspark. Det finns inga
alternativa ytor för detta ändamål i stadsdelen. Förslag på hur en sådan stadsdelspark kunde gestaltas har utarbetats av studenterna. Att det behövs byggas fler bostäder står klart, Men att göra det genom att högexploatera en hundraårig kulturhistorisk unik park är inte försvarbart. Inte så länge det finns alternativa hårdgjorda
ytor att först bebygga ex. vid Fyrishov, Fyrisskolan m.fl. platser. Otaliga och välgrundade är de miljö- och hälsoskäl som genom åren anförts av experter inom området som argument för att bevara och utveckla Seminarieparken till en stadsdelspark. Kort kan sägas att forskare inom området bedömer parken som mycket värdefull ur miljö- och hälsosynpunkt. Detaljplanen strider mot 2 kap 7 § plan- och bygglagen, genom den brist som uppstår i stadsdelen på närbelägna tillräckligt stora
grönytor inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse.
Frågan om en förändrad detaljplan för kvarteret Seminariet har under flera år engagerat människor i Uppsala. Det är en fråga som väckt och väcker starka känslor.
Otaliga rapporter, artiklar, insändare, debatter etc. har förekommit. Det finns en Facebookgrupp, Rädda Seminariet, som idag har cirka 2 000 deltagare. Omkring
6 500 personer skrev på en namninsamling för att försöka få till en folkomröstning i
frågan. I januari 2012 bildades den ideella föreningen Seminarieparkens vänner i
Uppsala. Ärendet ansågs vidare så betydelsefullt att det lyftes från byggnadsnämnden till kommunfullmäktige för beslut. Hon avslutar överklagandet med att citera
professor Per Berg vid SLU som genomfört en resursanalys av Seminarieparken
den 23 mars 2012. "En sammanvägd bedömning av konsekvenserna visar att en bebyggelseexploatering jämfört med stadsdelsparksuppgradering är tydligt ofördelaktigt från ett samhällsekonomiskt, biologiskt, organisatoriskt, sociologiskt, kulturhistoriskt och ett fysiskt resurshållningsperspektiv."
Heidi Grossman har överklagat kommunfullmäktiges beslut och yrkar att beslutet
ska upphävas. Hon förordar att ingen bebyggelse sker och avstyrker därmed planen,
en plan som strider mot översiktsplanen, miljöbalken, plan- och bygglagen och Flofensdeklarationen. Enligt sociotopkartan i översiktsplanen har Seminafieparken
värdet 7 på en skala 0 ~ 9 d v s det anses vara ett värdefullt område med många
människor. Att parken inte alltid används i motsvarande omfattning beror med
största säkerhet på bristen på skötsel. Enligt parkkarta planeras två stadsdelsparker i
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Luthagen, varav den ena i Seminarieparken. Luthagen har idag enbart småparker
och kvartersparker. Därefter har Luthagen växt väldigt mycket utan att det har tillkomit grönytor samt att befintliga grönytor till större eiier mindre del bebyggts,
varvid bristen borde ha ökat rejält. Kommunens beräkningar av grönyta baseras på
det antal kvadratmeter som sköts d v s en grön remsa som skiljer motortrafiken i
skilda fardriktnhigar och som klipps räknas in, liksom gröna bullervallar. Kommunen kan alltså anse att andelen grönyta ökat, trots att de tillkommande ytorna är helt
oacceptabla att vistas på. Enligt grönsttuldurkarta i översiktsplanen är en central del
av Seminarieparken grön. Vid Ringgatan synes grönytan vara 15 meter in, vilket
innebär att bebyggelse planeras på grönstruktur. Att dra slutsatsen att detaljplaneförslaget är förenligt med intentionerna i Översiktsplanen är märkligt. Det kan diskuteras om Seminariebyggnaden är fri och o exponerad. I planen anges att merparten av de mest karaktärsfulla träden behålls. Inventering av trädbeståndet har inte
gjorts och man kan därför inte sluta sig till vilka träd som de facto är bevaransvärda. Skolan är lämplig för en institutionsbyggnad, men knappast kontor och definitivt inte bostäder. Skissen över träd är från 2009 och avser det tidigare planförslaget. Hon förutsätter att även de gulmarkerade träden får vara kvar i det nya förslaget. Vad gäller översvämningsrisken uppgår det högsta flödet på hundra år till +9,6
meter, men med de oundvikliga klimatförändringarna lär flödena bli betydligt högre
än så. Färdigt golv för ny bebyggelse på 9,7 meter känns väl optimistiskt. Illustrationsplanen anger enframtidavändplan vid hus 1. Det stämmer inte med plankartan
och reducerar även parkmarken söder om Seminariegatan. Närmaste grundskolar är
Sverkerskolan och Tiundaslcolan. Hur är det tänkt att barnen ska ta sig dit på ett säkert sätt? Man kan i princip inte cykla på Ringgatan. Tegnérgatan är av kommunen
rekommenderad cykelväg, men den är så erbarmligt dåligt skött vintertid. Den har
dessutom parkeringar på båda sidor vägen. Den kan inte rekommenderas som en
cykelväg for skolbarn. Ytterligare nollalternativ borde ha redovisats. Planen skadar
allvarligt riksintresset. Förslagets högsta byggnader ligger cirka 2,8 meter till 5,4
meter under Seminariebyggnadens nockhöjd. Eftersom samtliga befintliga större
byggnader har sadeltak och de nya byggnaderna relativt plana tak är jämförelsen
med nockhöjd tämligen ointressant för upplevelsen. Förslagets högsta byggnader
ligger 3,9 till 6,8 meter över Seminariebyggnadens takfotshöjd. Nybyggnationen
blir tämligen voluminös. Varför har man angivit våningsantal som höjdangivelse
och inte visst antal meter? Det finns betydligt enklare sätt att reducera trafikbuller
med än att bygga hus. Enligt parkprogram för Uppsala (2002) är målet att det ska
vara högst 7 - 8 minuters promenad till en stadsdelspark eller kvarterspark (större
än 1 hektar). Det innebär en park inom 300 meter från en sådan park. Idag vet man
hur viktigt det är med grönstruktur för både hälsa och välbefinnande, liksom för
miljön som helhet. Många vill bo i Uppsala som det ser ut idag, men den stad som
växer fram där grönytor skövlas blir synnerligen oattraktiv. Alla vill bo i Uppsala,
men var ska vi leva?
Jörgen Olsén har Överklagat kornmunfullmäktiges beslut och yrkar, såvitt får förstås, att den antagna planen ska upphävas och att ny detaljplan ska tas fram. Som
grund för överklagandet anförs i huvudsak följande. Seminarieparken i samspel
med seminariebyggnaden är ett landmärke i Uppsala. Denna unika miljö är en tillgång för Uppsala. Uppsalas värden består i högsta grad av Seminarieparken,
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Linnéträdgården, Domkyrkan och de nya landmärkena som Konserthuset och universitetscampus. Visst ska Uppsala utvecklas, men Seminarieparken tillsammans
med den mäktiga seminariebyggnaden har unika kvaliteter. Att förstöra denna miljö
skiljer sig radikalt från att besluta om utveckling av andra närliggande genomförda
och planerade bostadsområden i Luthagen som Fyrisvallen, Cementgjuteriet och
Librobäck. Det finns ett stort behov av att behålla Seminarieparken som en park i
det växande Luthagen. Parken används i mycket stor omfattning för rekreation och
lek. Han önskar att parken bevaras till glädje för både dem som bor här nu, likväl
som för framtidens Uppsalabor. Att inte utnyttja förköpsrätten till området var ett
felaktigt beslut. Uppsala bör genomföra ett markbyte med NCC och utveckla hela
grönområdet kring Seminarieparken till en stadsdelspark. Öppna upp parken och
gör det möjligt för förbipasserande och invånare i närområdet att njuta av denna
gröna oas. Låt Rektors villan och Röda villan få lämpligafonktionersommartid,
som tex. café för att främja nyttjande av parken och trivseln i Luthagen. Genomför
denna parkutveckling utan att bygga sönder parken genom att uppföra höghus i
parken. Liggande förslag kommer innebära att det kvarvarande grönområdet endast
kommer upplevas som en privat gård till de nybyggda husen. Att NCC avser att
överlåta denna kvarvarande gräsplätt är feltänkt. Resultatet blir endast det att kommunen får bekosta underhållet av det grönområdet som upplevs som en privatgård.
Uppsala beskrivs i media och av Uppsala kommun som en framgångrik och växande stad som attraherar människor och företag från andra delar av Sverige och övriga världen. Men vad är denna lovordade tillväxt värd om Uppsalaborna inte har
råd att behålla och utveckla redan nu uppskattade och värdefulla guldklimpar som
Seminarieparken för rekreation och spontanidrott.
Eva Jansson har överklagat beslutet att anta detaljplan för kvarteret Seminarieparken och anför i huvudsak följande. Det höga kulturhistoriska värdet hos helheten
i seminariemiljön i kombination med att omgivande kvarter hårdexploateras och ytterligare kommer att fortsätta hårdexploateras, gör att beslutet inte bara är ytterst
olyckligt utan också strider mot de lagrum som preciserats i Föreningen Vårda
Uppsalas överklagande. Att en stad behöver växa kan inte försvara att vilka fantastiska miljöer som helst förstörs. Att trädgården inte tidigare omhändertagits visar
tydligt vilken okunskap och ointresse som rått. Det går inte att försvara med att det
är privat område. Det stora misstag som begicks då marken såldes måste gå att rätta
till. Det inger inte något som helst förtroende att Uppsalas utseende lämnas över till
byggbolag som lyckats köpa mark här och där. Om kvarteret Seminariet bebyggs är
den underbara miljön, unik för hela Sverige försvunnen för alltid. Hon hänvisar
även till vad som anförts i Samfälligheten Stefan 33:s överklagande.
Anne-Britt och Lennart Littorin har överklagat kommunfullmälctiges beslut och yrkar att beslutet ska upphävas. Som grund för yrkandet anför de i huvudsak följande.
Seminariet utgör idag den enda kvarvarande miljön i sitt slag i landet. Helheten utgörs av byggnader, övningsträdgård, park och idrottsanläggning. En byggenskap i
denna miljö innebär att helheten förstörs, vilket givetvis är oförsvarligt inte minst
med tanke på kommunens eget styrdokument, översiktsplan 2010.1 denna sägs bl.a.
att kommunen ska vårda och bruka det lokala kulturarvet och göra det synligt samt
upprätthålla och varsamt utveckla den lokala historiska kulturmiljön och föra den
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tillgänglig, Detaljplanen för kvarteret Seminariet strider helt mot kornmunens gen
översiktsplan. Detaljplanen strider även mot Florensdeklarationen angående trädgårdsanläggningar. I Luthagen saknas idag en stadsdelspark, något som blivit än
mer nödvändigt med tanke på de senaste årens hårda exploatering av stadsdelen.
Om kvarteret bebyggs enligt detaljplanen kommer den förslagna parken inte ens att
räcka som kvarterspark. Härtill kommer behovet av en skolgård för cirka 500 elever; dessa blir om förslaget genomfors hänvisade till kvartersparken. En väl tilltagen parks betydelse ur klimat- och miljösynpunkt måste också beaktas. I övrigt instämmer de helhjärtat med synpunkterna som framförs i Föreningen Vårda Uppsalas överldagande.

¬

Elisabeth Sundström har överklagat kommunfullmäktiges beslut och yrkar att beslutet ska upphävas och att helt ny och omarbetad detaljplan för området tas fram.
Som grund för överklagandet anförs i huvudsak följande. I en stadsdel som Luthagen och speciellt i de expansiva omgivningarna runt Librobäck finns ytterst få
grönområden som skulle kunna kompensera för den förlust som byggnationen i seminarieparken skulle innebära. Som granne till parken kan hon följa de aktiviteter
som företas i den, vilka med årstidernas växlingar spänner mellan allt från hundrastning till äppelplockning, jonglering, skidåkning och picknic. Dagligen utnyttjas
också parken av de bam som går i skolan i Seminariebyggnaden och även de små
förskolebarnen i Seminariet gör utflykter till parken får de får inhämta värdefull
kunskap och växt- och djurliv. Parkmiljön är unik i sin art i hela Uppsala. Parken
har idag ett unikt nationellt kulturellt värde, som vid en byggnation går förlorat för
all framtid. Det är vår skyldighet att förvalta och bevara detta arv till framtida generationer. Att NCC har förvärvat marken kan inte anses som ett absolut argument för
att fylla den med höga bostadhus. Det var ett fundamentalt fel av kommunen att
inte utnyttja den förköpsrätt som gällde när försäljningen av marken till NCC ägde
rum. Ifleraforum har föreslagits att ett alternativ till att rätta till detta felsteg är ett
markbyte eller atrendering av Seminarieparken mellan kommunen och NCC för att
istället möjliggöra byggnader på annan plats, för självklart behöver det byggas nya
bostäder. Att tro att den lilla bit av parken som enligt detaljplanen ska bevaras inom
de planerade husen kommer att utgöra en lika väl nyttjad allmän park ser hon som
osannolikt, eftersom den självklart kommer att betraktas som en innergård för
kringliggande bostadshus. Att dessutom kommunen ska stå för underhållet och
praktiken bekosta skötseln av den s,k. parken för de boende i husen ser hon som en
stor missräkning. Kommunen måste ta ansvar i fråganföratt i största möjliga mån
bevara den kulturellt unika miljön på nationell nivå, både för nu levande och kommande generationer Uppsalabor och landets övriga befolkning. Ta tillvara på den
fantastiska park som finns, öppna upp den, förbättra den och låta den vara den
gröna lunga alla boenden i en stadsmiljö som Uppsala så väl behöver.
Torgny och Solveig Ringh, ägare till fastigheten Luthagen 25:16, har överklagat
kommunfullmäktiges beslut och anfört i huvudsak följande. De åberopar 1 kap 1 §
regeringsformen som säger att all offentlig makt i Sverige utgår från folket och att
den offentliga makten utövas under lagarna. Vidare hänvisas till 1 kap 9 § regeringsformen som anger att domstolarna samt förvaltningsmyndigheterna och andra
som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska i sin verksamhet beakta
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allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet. De bosatte sig i området för över 25 år sedan, Området kvalitéer i form av skälig exploateringsgrad och
välbevarad bebyggelse i parloniljö var helt vägledande för deras val. En exploatering av området Klockarängen var då aktuellt, men då till en rimlig exploatering.
Nu föreliggande förslag till exploatering är i en omfattning som de anser att de som
närboende inte behöver tåla. Syftet med förslaget till detaljplan är att uppföra cirka
220 lägenheter i bostadshus, en förskola och en s.k. allmän park. Förslaget lämpar
sig inte till den kulturhistoriska miljön. Kvarteret Seminariet är en helhetsmiljö med
pedagogiska värden som visar hur Folkskoleseminariet med sina trädgårds- och idrottsanläggningar är en unik bild av ett bildningsidal och en undervisningsmiljö
som den såg ut för nästan hundra år sedan. Att förstöra kvarteret Seminariet med
den exploatering som förslaget visar är inte förenligt med riksintresset K40 A Uppsala stad som innefattar monumentala offentliga miljöer som t.ex. kvarteret Seminariet. I uttrycket för riksintresset K 40 A står det även om trädgårdsanläggningar
och parker som en viktig del av Uppsalas stadsbild. Förslaget till detaljplan går uppenbarligen emot riksintresset. Syftet med riksintressena är att dessa nationella riksintressen ska hävdas i den kommunala fysiska planeringen och i andra beslut om
markanvändning. Områdena ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada de
värden som är av riksintresse, vilket detta förslag till detaljplan uppenbarligen gör.
¬

Samfälligheten Stefan 33 har överklagat kommurjfiillmäktiges beslut och anfört i
huvudsak följande. Beslutet står i strid med ambitionerna i kommunens översiktsplan, plan- och bygglagen, nationella miljökvahtetsmål samt intentionerna i översiktsplanen i FN:s barnkonvention, I Uppsalas ambitiösa översiktsplan markeras
området både som kulturhistoriskt och miljömässigt värdefullt Några citat ur översiktsplanens målsättningar: Vårda det lokala kulturarvet och gör det synligt. Upprätthålla och varsamt utveckla den lokala historiska kulturmiljön och göra den synlig. Göra det lokala kulturarvet känt utanför Uppsala. Detrimmarmycket dåligt
med beslutet om bebyggelse som om det genomförs kommer att helt omringa och
skymma den monumentala byggnaden. Området med sin unika historia kommer att
bli till glädje endast för ett fåtal boenden, Att byggnaderna såväl som parkområdet
"trädgården" är både skyddsvärda, kulturhistoriska intressanta och en unik tillgång
har visats både i Vårda Uppsalas utredningar och i Upplandsmuseets inventering.
Som nämnts står beslutet i strid med kommunens egen översiktsplan som slår fast
att området har stora kulturhistoriska och miljömässiga värden. Kvarteret ingår i
riksintresset för Uppsala stad och bör därmed skyddas mot åtgärder som kan skada
eller utradera den unika miljön. I det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd
miljö anges vikten av tillgänglighet till grönområden i närheten av tätbebyggelse.
Trädgårdar, alléer och parker ska bevaras. FN:s barnkonvention pekar på vikten för
barn att kunna leka ute i parkområden av hög kvalitet Plan- och bygglagen och
kommunens egen översiktsplan slår fast att inom eller i nära anslutning till områden
med sammanhållen bebyggelse ska det finnas grönområden och parker. Att kringliggande bostadsområden redan är hårdexploaterade gör behovet av grönytor och
rekreationsområden (som stadsdelspark) och gröna lungor desto större. Något som
även politikerna tycks ha insett, eftersom socialdemokraterna både har rösta för bebyggelse/exploatering, men krävt en utredning om parker i området i en svårförståelig manöver. Den hårda och okänsliga exploatering som föreslås skapar dessutom
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ytterligare trafik- och parkeringsproblem i ett område som skulle behöva en satsning på allmänt tillgängliga miljöer för vila eller lek och idrott. Avslutningsvis kan
konstateras att hanteringen av frågan sannolikt inte ökar förtroendet för politikers
eller politikens legitimitet. Beslutet innebär att områden som idag uppfattas och utnyttjas som allmänna rekreationsytor och som skapats för samhällsnytta, blir tillgångar som privatiseras för ett fåtal.

¬

Samfälligheten Stefan-Rälsen har Överklagat fullmäktiges beslut. Samfälligheten
vill att området ska utvecklas till en kommunal staddelspark enligt intentionerna i
översiktsplanen 2010 och flytta husbyggnationerna till en annan plats t.ex. parkeringsområdet vid Fyrishov. I Uppsala kommuns övergripande planer framhålls behovet att bygga många nya bostäder, ungefäi- 2 000 per år, för att möta den förväntade tillväxten och att utbyggnaden ska kännetecknas av balans mellan bostäder,
gator, parker och rekreationsområde. Av kommunens styrdokument kan bl.a. följande utläsas. "För att bibehålla en fortsatt tillväxt måste Uppsala erbjuda attraktiva
boendemiljöer med service, höja kvaliteten på parker och rekreationsområden i
varje stadsdel. Uppsala ska utvecklas till en stad med mer innerstadskaraktär och
med hög kvalitet i och närhet till parker och grönområden." I översiktsplanen 2010
är en stadsdelspark inritad ungefar vid Seminariekvarteret. Om det föreslagna byggandet av cirka 220 bostäder genomförs blir det ingen yta över för en stadsdelspark
i området som översiktsplanen föreskriver. Den nordvästra stadsdelen kommer
alltså även i fortsättningen att sakna en stadsdelspark. Följden blir att kommunens
strategier för ytor avsedda för rekreation, biologisk mångfald och främjande av
folkhälsa inte beaktas. Kvarteret med byggnader, park, trädgård och idrottsplats utgör idag en Iculturmiljö klassad som riksintresse med endast två motsvarigheter i
hela Sverige. En enig kmturnämnd avstyrker föreliggande förslag, därför förslaget
mte har beaktat identifierade historiska samban och kulturvärden. Länsstyrelsen
bedömer att detaljplaneförslaget innebär påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården Uppsala stad K40 A, genom att centrala element i seminarieanläggningen skadas och att den helhet som byggnader, park, trädgård och idrottsplats utgör går förlorad. Kommunen följer inte sitt eget övergripande Iculturmiljömål - att
vårda och bruka det lokala kulturarvet och göra det synligt och att inte gömma det
bakom en mur av höga hus. Seminarieparken och omgivande stråk av träd och
buskage är ett uppskattat område för djur av olika slag inte minst en stor fågelpopulation. Reduceras parkytan och trädbeståndet drastiskt som detaljplanen föreskriver
kommer djurlivet att utarmas i hög grad. En förtätad stad behöver många planteringar och träd som kan ta hand om koldioxid och luftföroreningar, tillföra syre,
leda bort vatten, kyla av luften sommartid och säkra biologisk mångfald. I parken
finns uppvuxna träd och bra jord från långvarig odling. Forskare på SLU bedömer
parken som mycket betydelsefull ur miljö- och hälsosynpunkt. Till överklagandet
bifogas debattartikel Stadsdelspark Seminariets framtid den 13 mars 2012, kulturnämndens yttrande, dnr KTN-2009-0375.60, Länsstyrelsen yttrande över detaljplanen, dnr 402-4759-11.
Föreningen Vårda Uppsala har överklagat kommunfullmäktiges beslut och yrkar
att beslutet ska upphävas. Som grund för överklagandet anför föreningen i huvudsak följande. Föreningen är en ideell och partipolitiskt obunden förening, vars mål
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är att verka för en god och långsiktig hållbar stadsmiljö och för bevarandet av Uppsalas särprägel. Föreningen bildades 1961 och har idag cirka 200 medlemmar.
Stadgar och andra uppgifter är tillgängliga på föreningens hemsida. Seminariebyggnaden, övriga byggnader och parken är oskiljaktiga delar av en helhet som inte
får splittras. Byggnaderna är utsökta exempel på hur väl utformad arkitektur i nationalromantisk stil, Seminariebygghaden har med stil och kraftfull tegelarkitektur
ingen motsvarighet i staden. Den klassificerades 1993 av Riksantikvarieämbetet
som kulturhistoriskt värdefull byggnad enligt 12 § förordriingen (1988:1229) om
statliga byggnadsminnen. Rektorsbostaden och trädgårdsmästarbostaden samt
fi-uktkällare och uthus är tidstypiska byggnader av hög arkitektonisk kvalitet och
utgör delar av den ursprungliga anläggningen. Trädgårdsanläggningen har stort historiskt intresse som ett led i dåtidens utbildning. I trädgården planterades 106 arter.
Med dess noggrant utvalda träd och buskar är den botaniskt synnerligen intressant
och erbjuder stora skönhetsvärden. Delar av trädgårdens botaniska innehåll har förfallit; ett återställande skulle innebära att ett unikt kulturarv utan motsvarighet i
hela landet kunde bevaras. Ett genomförande av planen skulle innebära att det kulturhistoriska värdet raseras. Det är uteslutet att värdet kan bestå när hälften av
grönytan tas i anspråk för bebyggelse, när den återstående parkytan ormingas av
hus i upp till sju våningar plus vind, när marken till stora delar underbyggs med
källargarage och när- många träd fälls och vegetationsridån mot norr och väster försvinner. Det är helheten i kulturmiljön, de högklassiga byggnaderna, deras lägen i
parkmiljön, sambandet mellan parkens olika delar och känslan av rymd genom parkens storlek som konstituerar det höga kulturhistoriska värdet. Därför bör kvarteret
Seminariet bevaras och skyddas i sin helhet. En avgörande förutsättning för god
kvalitet i stadsmiljön är närhet till parker och grönområden. Forslcning har visat den
stora vikt som vistelse utomhus har för hälsan samt att det bör vara korta avstånd
mellan bostad och park för att man ska besöka den ofta. Möjlighet till utelek i parkområdet av hög kvalitet är av stor betydelse för barns utveckling vilket bl.a. betonas
i FN:s barnkonvention. Grönytor behövs också för att få ett gott klimat i den täta
stadsmiljön, innebärande sänkning av temperatur under värmeböljor, omhändertagande av dagvatten och minskning av partikelhalten i luften. Om kvarteret bebyggs
enligt detaljplanen minskas parkytan från 26 000 kvm till 12 000 kvm. Denna återstående parkyta kommer inte ens att fungera som kvarterspark. Förgårdsmarken
framför bostadshusen är otillräcklig som gårdsyta för de boende, vilket innebär att
även angränsande ytor av den tilltänkta kvartersmarken kommer att tas i anspråk
för boendeändamål i utemiljön. Dessutom kommer parkytan att nyttjas som skolgård för de drygt 500 skolbarnen (500 x 20 kvm = 10 000 kvm), I denna stadsdel
saknas en stadsdelspark. Detta behov förstärks av den förtätning som sker i stadsdelen genom att nya bostadskvarter uppförs. Dessutom föreslås i översiktsplanen från
2010 att kvarteret Seminariet ska nyttjas som en stadsdelspark. Det finns inga alternativa ytor för detta ändamål i stadsdelen. Därför bör kvarteret Seminariet i sin helhet bevaras som stadsdelspark. Kvarteret Seminariet ingår i lailturmiljö av riksintresse. Som uttiyck för riksintresset anges bl.a. vetenskapshistoriskt unika trädgårdsanläggningar samt parker. Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska ett riksintresse
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada riksintresset. Bestämmelsen ska enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen tillämpas i ärenden enligt plan- och bygglagen.
Föreningen har sökt byggnadsminnesförklaring av kvarteret Seminariet. Sveriges
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Lantbrulcsuniversitet, Institutionen för stad och land, avdelningen för landskapsarkitektur har därför på uppdrag av länsstyrelsens kultmmiljöenhet lagt fram en fördjupad studie av kvarteret Seminariet, sett ut ett nationellt perspektiv, som underlag
för fortsatt ärendehantering. Studien visar att kvarteret Seminariet med dess välbevarade helhetsmiljö med byggnader och trädgård är unik i sitt slag i landet och bedöms därför vara av byggnadsminnesklass. Enligt Florensdeklarationen, ICOMOS
1982, den internationella deklarationen för bevarande och restaurering av historiska
trädgårds anläggningar-, parker och landskap, ska historiska trädgårdsanläggningar
bevaras som historiska minnesmärken. Om en anläggning är knuten till en byggnad,
utgör denna ett omistligt komplement till anläggningen. Anläggningen får inte heller skiljas eller avskärmas från sin omgivning, vare sig den är urban eller rural. Det
ankommer på ansvariga myndigheter att skydda historiska trädgårdsanläggningar-.
Bevarandet ska säkerställas inom ramen för den fysiska planeringen. Innebörden av
deklarationen är således att historiska trädgårdsanläggningar jämte därtill hörande
byggnader ska bevaras och skyddas i sin helhet. Enligt det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" ska natur- och Iculturvärden tas tillvara och utvecklas samt natur- och grönområden finnas i närhet till bebyggelsen. Kravet på ett tillgodose behovet av parker och grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse har stärkts i 2 kap 7 § nya plan- och bygglagen
genom betoningen " att det inom eller i nära anslutning till områden med sammanhålen bebyggelse" ska finnas parker och andra grönområden, I kommunens översiktplan 2010 anges som Övergripande inriktning for kulturmiljön: "Att vårda och
bruka det lokala kulturarvet och göra det synligt" samt upprätthålla och varsamt utveckla den lokala historiska kulturmiljön och göra den tillgänglig". Som övergripande inriktning för parker och naturområden anges: "Under planperioden bör
mark reserveras för rekreationsändamål vid utbyggnad av nya områden för ny grönsfruktur i befintliga områden där det råder brist idag". Vidare anges att "Grönstrukturen inom stadsväven bör i samband med detaljplaneläggning i angränsande områden planläggas som park eller natur, om den inte ska skyddas genom annan lagstiftning". Detaljplanen för kvarteret Seminariet strider mot denna bakgrund helt
mot den inriktning som anges i översiktsplanen, både när det gäller bevarande av
kmturmiljön samt bevarande/tillgodoseende av grönområden. Även om översiktsplanen inte är bindande i juridisk mening så är det lagens avsikt att planen ska vara
vägledande för de kommunala besluten.
Isabelle Änger~Östlund\m överklagat beslutet och anfört i huvudsalt följande. Det
är en av Uppsalas fina gamla parker och den behövs precis som den är. Den behövs
för ögats skull, för att ge svalka och bättre luft.
Inger Sjöberg har överklagat beslutet och yrkar att beslutet ska upphävas. Parken är
en omistlig trädgård/park tillhörande den historiska byggnaden Seminariet, vilket
tillsammans representerar en epok i lärdomsstaden Uppsalas historia. Folkskolan
och folkskoleseminarierna utgör grunden för vårt land som kunskapsnation. Att
bygga för det vackra Seminariet med höga hus och dessutom inne i den tillhörande
parken är en skam för Uppsala. Dessutom behövs en stadsdelspark för hälsosam rekreation och friluftsliv i den förtätade stadsdelen och platsen har för övrigt angetts i
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översiktplanen. Till överklagandet bifogas dels en tidigare överklagandeskrivelse,
dels en skrivelse till fullmäktiges ledamöter.
Anna von Heideman har överklagat kommunfullmäktiges beslut och anfört bl.a. följande. Det vore tråkigt om Uppsala missar chansen att restaurera, bevara och varsamt utnyttja en kulturhistoriskt värdefull gammal miljö. Hon önskar att planförslaget förkastas och parken utvecklas till en stadsdelspark.

¬

Margareta Andrée och Kerstin Karlsson har överklagat kommvrnfullmäktiges beslut och yrkar att planen ska upphävas. De ansluter sig till det som Länsstyrelsen
framförde i samrådet dvs risk för en betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken.
Det är mycket märkligt att kommunen har gått vidare med denna detaljplan. Ett utökat samråd gäller vid betydande miljöpåverkan. Det har nu hindrats. Försiktighetsprincipen enligt miljöbalken måste gälla när så många berörs och för en framtid. Lokaliseringsprincipen enligt plan- och bygglagen d v s att det finns så många
andra bättre områden runt Uppsala att bygga på än att rasera ett kultmminnesmärke
som ingår i ett riksintresse och med en kulturträdgård som kan bli en park i ett område, där sådan saknas. Seminariet, tills helt nyligt lärarhögskolan, är inte bara institutionsbyggnad, marken som tillhört det och nyttjas i undervisning, ingår integrerat
i det kulturella arvet. Få politiska ärenden har uppväckt så många initierade insändare i lokalpressen för ett återtagande av detaljplanen. 5 000 namnunderskrifter har
samlats in. Det är tydligt att kommunledningen är i otakt med de medborgare som
man administrerar. Många har misstänkt att detta inte bara gäller prestige utan att
det har getts ett underhandsbesked av kommunen när NCC bytte marken, där de sk
Blåsenshus byggdes vid Botaniska trädgården, slottet och Carolina mot seminariemarken om fritt fram för bygglov. Så ska det inte gå till i en demokratisk styrd
kommun. Iså fall får naturligtvis kommunen avstå annan egen lämpligare mark i
ett byte. Uppsala kommun har många kulturhistoriska byggänder och minnesmärken alltifrån universitet och Gustav Vasas grav i domkyrkan. Just seininaiieområdet
är ett minnesmärke över folkbildningens framväxande betydelse i Sverige. Det är i
gott skick. Flera i närområdet nyttjar parken för att ströva omkring, också med
hund, plocka äpplen m.m. Det som har hindrats eller fått förfalla under NCC:s korta
tid kan inte inräknas. De stora husen tar en stor del av orginalparken. Att parkeringen framför Lärarhögskolan ska bli park och ersätta det bevaransvärda är nonchalant
och historielöst. Det är något märkligt. Andra städer ute i Europa värnar minnesmärken. Istället ska stora byggänder i blankt vitt eller glas byggas och gärna läggas
så nära att de slår ut de äldre. Känsla för stil saknas. Den rymd som funnits ska
bort. De styrande ser inte kulturen utan drivs av stockholmskomplex. Bullret överstiger EU:s, Sveriges och Uppsalas riktlinjer. I den gång som bildas av Ringgatan
mellan dessa hus och de redan byggda på Fyrisvallen lär både buller och avgaser
överstiga gränsvärden. Det är nu också klart att det blir dubbelspår för Dalabanan
med Ökat ljud på den sidan. Förskolan skulle redan i planen få höjda bullervärden.
Miljömålen och det ovan anförda pratas bort i en partisk ofullkomlig miljökonsekvensbeskrivning. På grund av en värdefull del i kulturmiljö ingår seminariekvarteret i samma riksintresse som bl.a. universitetsbyggnaden och andra institutioner i
Uppsala. Kvarteret har getts status riksintresse dvs värdefullt for hela Sverige. Det
stod klart redan efter samrådet att Länsstyrelsen inte skulle godkänna planen. Inte
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heller Uppsala kornmuns egen kulturnämnd godkänner den. Detaljplanen skulle
aldrig ha gått till en utställning, utan ha lagts ned. Betydande miljöpåverkan innebär
att ett så kallat utökat samråd med berörda myndigheter såsom Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket samt allmänheten, även i form av organisationer måste ske
enligt lagen. Ett utökat samråd redovisas inte i handlingarna. Detaljplanen strider
mot lagen och bör upphävas. Sämre lokalisering för bostadskaserner, vilket detta
blir med stora långa höga hus, ett totalt stilbrott och förändring inne i själva riksintresset och i ojnkringboende och nyttjande människors vardag kan knappast tänkas.
Det finns många bättre platser i Librobäcksområdet. Planen innebär ökande avgaser. Planen strider vad gäller buller och farliga ämnen i luft mot beslutade miljömålen och mot försilctighetsprincipen. Seminarieområdet måste vara ett av få eller det
enda fullt bevarade området som påminnelse om denna folkbildningskultur. Det är
därför verkligen ett riksintresse av egen kraft. Den asfalterade parkeringen är sent
tillkommen. Där var förut en skolgård belagd med grus. Själva förutsättningen för
park omintetgörs med följderna av byggandet enligt planen. Att vilja förtäta och
fortäta den enda tillgång man har att locka med, också locka de turister man önskar
få d v s ortens historiska och småskaliga kultur är feltänkt och kan lätt ge en motsatt
effekt. Denna detaljplan är inte värdig en så välkänt och renommerad utbildningskommun som Uppsala,
¬
I en kompletterande överldagandesMvelse den 5 juni 2012 utvecklar Margare ta
Andrée och Kerstin Karlsson grunder för sitt yrkande att planen ska upphävas.
Länsstyrelsen har förelagt Anne von Heideman, Inger Sjöstrand och Isabelle
Anger-Östlund att visa huruvida de är klagoberättigade.
Anne von Heideman har kompletterat sitt överklagande och anfört bl.a. följande.
Hon bor på Billvägen i Uppsala. Hon är således inte personligen boende i närheten
av kvarteret Seminariet och foreträder inte heller som ombud någon som är berörd.
Hon anser sig dock vara berörd av beslutet i egenskap av Uppsalabo. Det är hennes
plikt att reagera om man har planer att förstöra kultmhistoriskt värdefulla miljöer i
hennes hemstad. Hon har bott i Uppsala sedan 1984. Boende i området som tidigare
har lämnat synpunkter har enligt beslutet rätt att överklaga. Man har dock inte definierat vad som menas med boende i området. Hon antar att man menar boende i
Uppsala kommun, eftersom beslutet berör alla invånare i kommunen. Hon bor i
Uppsala kommun och tidigare lämnat synpunkter, dels genom att delta i namninsamlingen och dels genom brev till kommunfullmäktige inför omröstningen. I yttrandet i övrigt fördjupar vad hon framfört i sin tidigare inlämnade överklagandeskrivelse.
Kommunstyrelsen i Uppsala kommun beslutade den 19 september 2012, dnr KSN2012-0761 (delegationsbeslut) att avvisa Margareta Andrées och Kerstin Karlssons
överklagande som för sent inlcommet.
Margareta Andrée och Kerstin Karlsson har överklagat kommunstyrelsens beslut
och yrkar i första hand att beslutet ska upphävas, i andra hand hemställer de om
återställande av försutten tid. Som grundföryrkandet anför de i huvudsak följande.
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Kommunen har haft en felaktig hantering av handlingarna, vilket oförskyllt har
drabbat dem. De intygar på heder och samvete att överklagan insänts med fax till
kommunfaxen den 25 maj 2012 och att den har gått igenom. Av kommunens egen
kungörelse framgår att sista dag för att överklaga är den 25 maj 2012. De avsände
sitt överklagande 6 sidor inklusive försättsblad till kommunfaxen med telefonnummer 018-727 00 01. Det sändes Id. 20.00. Muntlig förfrågan till diarieansvarig för
kommunfaxen visade att man delar ut fax som kommunen erhåller till de olika
nämnderna o dyl, men handlingarna registreras inte på plats. De begärde att få ut
handlingarna som visar kommunfaxens minne. Det visade sig att minnet utraderades en gång i månanden. De erhöll besked om försent irikommen överklagan nära
fyra månader från sista överklagandedatum. Som det nu är ifrågasätts deras heder
och de måste bevisa någonting utifrån ett diariuni som inte hålls på rätt sätt. De är
själva väl insatta i vad som gäller juridiskt runt detaljplaner, handlingar och beslut.
De har skickat in överklagandet korrekt.
I en kompletterande skrivelse översänder Margareta Andrée och Kerstin Karlsson
kopior av bilagehandlingar som förkommit hos Uppsala kommun.
Motivering
¬

Sedan den 2 maj 2011 gäller en ny plan- och bygglag (2010:900). Av övergångsbestämmelserna till denna lag framgår bl.a. att äldre föreskrifter fortfarande ska
gälla för ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011 och ärenden som avser
överklagande av beslut i ett sådant ärende till dess ärendet är slutligt avgjort. Därigenom ska bestämmelserna i plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL tillämpas i
detta ärende.
Rätt att klaga
Kommunstyrelsen i Uppsala kommun beslutade den 19 september 2012, dnr KSN2012-0761 (delegationsbeslut) att avvisa Margareta Andrées och Kerstin Karlssons
överklagande som för sent inkommet med bl.a. följande motivering. Protokoll över
det överklagade beslutet anslås på kommunens anslagstavla den 4 maj 2012. Enligt
10 kap 6 § kommunallagen ska överklagande av kommuns beslut inkomma till förvaltningsrätten inom he veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens
anslagstavla d v s senast den 25 maj 2012. Överklagandet inkom till Uppsala kommun den 4 juni 2012 och ska därför avvisas.
Länsstyrelsen konstataterar att det bland de handlingar som överläfnandes till Länsstyrelsen i samband med att detaljplanen överklagades återfinns en överklagandeskrivelse från Margareta Andrée och Kerstin Karlsson, som är försedd med en inkomststämpel som anger den 25 maj 2012 som inkommande datum. Vidare noterar
Länsstyrelsen att Margareta Andrée och Kerstin Karlsson därefter har kompletterat
det inlämnade överklagandet med en skrivelse som inkomststämplades den 4 juni
2012. Uppsala kommun synes vid den rättstidsprövning som kommunen har att
göra enligt förvaltningslagen enbart ha beaktat den kompletterande skrivelsen som
inkom till kommunen den 4 juni 2012 och inte tagit i beaktande den skrivelse som
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inkom den 25 maj 2012. Med hänsyn härtill och till vad som Margareta Andrée och
Kerstin Karlsson anfört finner Länsstyrelsen att deras överklagande får anses ha inkommit i rätt tid. Länsstyrelsen bedömer också att de båda bor i sådan närhet till
planområdet att de får anses ha rätt att klaga på planen. Uppsala kommuns beslut
den 19 september 2012 att avvisa Margareta Andrées och Kerstin Karlssons Överklagande ska därför upphävas och tas upp till prövning.
Enligt 22 § förvaltningslagen (1986:222) får ett beslut Överklagas av den som beslutet anger, om den gått honom emot och beslutet kan Överklagas.
Enligt fast praxis anses beslut avseende detaljplan beröra ägare till de fastigheter
som ligger inom planområdet eller som direkt gränsar till detta. Även om en gata
eller väg skiljer klagandens fastighet från planområdets gräns brukar rätt att överklaga anses föreligga. Därutöver anses beslutet angå ägaren till fastigheter i nära
grannskap, om de är särskilt berörda med hänsyn till arten och omfattningen av den
aktuella åtgärden, natur- eller trafikförhållandena på platsen m.m. (Kommentaren
till Plan- och bygglagen (1987:10), Didon m.fl)
¬

15 kap 30 § ÄPBL anges att senast dagen efter det att justeringen av protokollet
med beslut om antagande detaljplanen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla ska meddelande om tillkännagivandet, protokollsutdrag med beslutet samt
uppgift om vad den som vill överklaga beslutet har att iaktta sändas i brev till sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende samt vissa känna organisationer
eller föreningar av hyresgäster om de senast under utställningstiden skriftligen har
lämnat synpunkter i ärendet som inte har blivit tillgodosedda.
Vidare anges i 13 kap 5 § ÄPBL att beslut att anta detaljplan får överklagas endast
av den som senast under utställningstiden skriftligen har framfört synpunkter som
inte har blivit tillgodosedda.
Regeringsrätten har i mål RÅ 1991 ref 80 konstaterat att reglerna i 5 kap 30 § och
13 kap 5 § ÄPBL innefattar en särskild reglering av besvärsrätten och denna ska
betraktas som en fullständig avgränsning av kretsen besvärsberättigade. Detta innebär att var och en som på grund av bestämmelserna i 5 kap 30§ ÄPBL har fått
underrättelse om ett planbeslut med besvärshänvisning har rätt att överklaga beslutet med stöd av 13 kap 5 § ÄPBL. Regleringen innebär därmed inte bara en begränsning (i och med kravet på tidigare aktivitet i planärendet) av den allmänna besvärsrätten enligt 22 § förvaltningslagen. Den kan även medföra en utökning av besvärsrätten såtillvida att de som normalt inte är att anse som besvärsberättigade kan
få rätt att överklaga planbeslut om de erhållit undeirättelse med beslutet med besvärshänvisning enligt 5 kap 30 § ÄBL.
Isabelle Anger-Östrahd, Inger Sjöstrand och Anne von Heideman har inkommit
med synpunkter under planförfarandet som inte har blivit tillgodosedda. De är dock
bosatta utanför planområdet och på ett sådant avstånd att de inte kan anses berörda
av antagandebeslutet på ett sådant sätt att de kan tillerkännas rätt att Överklaga beslutet. Endast den omständigheten att en person bor i kommunen och har syn-
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punkter på planeringen i kommunen som inte har tillgodosetts medför inte en rätt
att överklaga ett planbeslut. Länsstyrelsen konstaterar att de inte heller har fått
planbeslutet med besvärshänvisning. Deras överklagande ska därför avvisas d v s
inte tas upp till prövning.
Allmänt om prövningen
Länsstyrelsen tar upp ärendet till prövning på talan av övriga klaganden.
Inledningsvis kan anföras att Länsstyrelsen enligt 13 kap 8 § ÄPBL antingen kan
fastställa eller upphäva ett antagandebeslut i dess helhet. Länsstyrelsen kan således
inte med anledning av Överklagandena göra ändringar i eller tillägg till planen eller
pröva någon annan planutformning än den kommunen har antagit,

¬

Det nu aktuella planområdet är belägen i nordöstra Luthagen och omfattar fastigheterna Luthagen 13:1,13:2,1:11, del av 1:4 och del av 1:1, d v s i huvudsak kvarteret Seminariet. Området avgränsas i väster av bostadskvarter vid Prästgatan, i norr
av Fyrishovs parkering mot Fyrisvallsgatan, i öster mot bostadskvarteren vid Ringgatan. Planområdet avgränsas i söder av bostäder vid Seminarieparken (f d kolonilottsområdet) och järnvägen Dalabanan. För det aktuella planområdet gäller idag en
stadsplan som vann laga kraft den 30 maj 1958.
Planförslaget syftar till att möjliggöra uppförande av bostadsbebyggelse med cirka
220 lägenheter i kvarteret Seminariet, Befintlig bebyggelse kommer att få en användning anpassad till dess kulturhistoriska värde. Förskola och en allmän park om
1,5 ha ska finnas inom området. Planförslaget innebär att bostadsbebyggelsen
kommer att uppföras utmed Ringgatan, Fyrisvallsgatan och Prästgatan. En trädallé
kommer att planteras utmed Fyrisvallsgatan och Ringgatan och kommer att ersätta
en befintlig granhäck och lövträd. De planerade bostadsgårdama kommer att utgöras av ett planterbart bjälklag med underbyggt källargarage. Jorddjupet kommer att
vara minst 0,8 meter.
Länsstyrelsen erinrar om att enligt 1 kap 2 § ÄPBL är det en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. Med hänsyn härtill äger kommunen själv, inom vida ramar, att avgöra hur marken ska disponeras samt hur miljön ska utformas i den egna kommunen. Konmiimfullmäktige är inte bunden av
kommunens tidigare uttalanden avseende ett aktuellt område eller en översiktsplan.
En antagen detaljplan är resultatet av en politisk intresseawägning, i vilken synpunkter tillgodoses i varierande omfattning. Stor vikt bör tillmätas de lämplighetsbedömningar som kommunen företagit.
Vid en överprövning av kommunens beslut att anta en detaljplan bör beslutet upphävas endast om kommunen i sin bedömning gjort en felaktig avvägning mellan
motstående enskilda intressen eller motstående enskilda och allmänna intressen eller i de fall då kommunen förfarit felaktigt vid handläggningen av planärendet.
Länsstyrelsens prövning i ett ärende avseende en överklagad detaljplan avser därför
i allt väsentligt frågor som är av betydelse för de klagande i deras egenskap av
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sakägare eller boende, d v s frågor som rör klagandens enskilda intressen. Länsstyrelsen har således i ärendet att göra en avvägning mellan klagandenas enskilda intressen, men samtidigt beakta kommunens handlingsfrihet när det gäller utformningen av planen.
Förfarandet
Flertalet av de klagande har hävdat att den antagna detaljplanen avviker från översiktsplanen i den del översiktsplanen behandlar utvecklingen och utbyggnaden av
parker.
Enligt 4 kap 1 § andra stycket punkt 1 ÄPBL framgår att av översiktsplanen ska
framgå grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden. I prop. 1985/86:1 s 529 anges att uttrycket grunddragen markerar att det som
åsyftas är den huvudsakliga användningen. Planens översiktliga karaktär är avsedd
att innebära en schematisk redovisning som tar sikte på att ge överblick Över de
viktigaste dragen i markens användning.
¬

Av 5 kap 24 § första stycket punkt 2 framgår att av kungörelse om utställningen av
planförslaget ska framgå om förslaget avviker från översiktsplanen.
15 kap 26 § första och andra stycket ÄPBL stadgas bl.a. vidare att planförslaget ska
under utställningstiden åtföljas av en planbeskrivning. Om planförslaget avviker.
från översiktsplanen ska avvikelsen och skälen för denna redovisas i beskrivningen.
Av bestämmelsemas förarbeten framgår att det visserligen inte ställs något krav på
att en detaljplan följer översiktsplanen, men att sådana avvikelser bör framgå av
kungörelsen och planbeskiivningen, så att sakägare och myndigheter görs uppmärksamma på när kommunen ändrar sin planeringsinriktning och skälen till det
(prop. 1985/86:1 s 613 och 618).
I mål RÅ 2010 not 30 avgjorde dåvarande Regeringsrätten ett mål om rättsprövning
av ett regeringsbeslut rörande detaljplan. Kommunfullmäktige hade antagit en detaljplan som stod i strid med översiktsplanen, men hade därvid inte beaktat att uppgifterna om avvikelsen från översiktsplanen skafinnasmed i kungörelsen och i
planbeslaivningen. Regeringsrätten upphävde regeringens beslut eftersom det stod i
strid med PBL.
En översiktsplan är inte bindande vid antagandet av detaljplaner, men om detaljplanen avviker från översiktsplanen i något avseende ska i kungörelsen om utställning
av detaljplanen således anges attförslagettill detaljplan avviker från översiktsplanen (5 kap 24§ första stycket punkten 2 ÄPBL). Vidare ska den planbeskrivning
som åtföljer det utställda detaljplaneförslaget redovisa avvikelsen och skälen för
denna (5 kap 26 § andra stycket sista meningen ÄPBL). Av utredningen i ärendet
framgår att vare sig kungörelsen eller planbeskrivningen innehåller några sådana
uppgifter som krävs enligt ovannämnda lagrum. Det finns därför anledning för
Länsstyrelsen att i överklagnings ärendet uppehålla sig vid frågan om detaljplanen
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avviker från översiktsplanen i det ovannämnda hänseendet och om så är fallet det
kan vara grund för upphävande.
För Uppsala kommun gäller en översiktsplan som antogs den 18 juni 2010. Av
översiktsplanen framgår bl.a. att enligt parkprogram för Uppsala 2002 kan parker
delas in i tre grupper med avseende på storlek och avstånd; småparker mindre än 1
ha intill bostaden, kvartersparker 1 - 5 ha inom 300 meter från bostaden samt
stadsdelsparker som är stora parker som kombinerar flera olika fhnktioner och därför används för hela stadsdelen. I en del stadsdelar saknas större parker och där bör
nya planeras in. Anlagd parkmark finns på stora ytor i den östra delen av Uppsala
tätort. I innerstaden, Fålhagen och verksamhetsområden är tillgången mycket begränsad, men även delar av Luthagen och de stadsdelar som byggts i skog som
Stenhagen, Eriksberg, Norby, Gottsunda, Sunnersta och Sävja har brist på anlagd
mark. I figur 4:10 i översiktsplanen redovisas att nordöstra Luthagen ska förses
med en stadsdelspark.

¬

I kommunens parkprogram för Uppsala 2002 anges bl.a. följande om stadsdelsparker. Varje stadsdel behöver sin stadsdelspark. Stadsdelsparken drar till sig människor och akti viteter. Där ska firmas plats för olika gruppers behov. Stadsdelsparken
ska ha en extra bra lekpark och även plats för vinterlek, för dagisutflykter, blomsterplanteringar och rofyllda sittplatserförvuxna samt en stor öppen gräsyta för lek,
spel, samlingar, picknick m.m. Stadsdelsparken är ett slags vidareutveckling av
kvartersparker. Den behöver vara större än 1 hektar, helst väsentligt större, för att
kunna ge plats för flera samtidiga aktiviteter, men också ge möjlighet att uppleva
rofylldhet och komma ifrån trafiken.
Kommunen har i utlåtandet inför beslut att anta detaljplanen anfört att planförslaget
inte avviker från Översiktplanen. I utlåtande som kommunen avgav anförs vidare
bl.a. följande. Seminarieträdgården är idag privat och stadsdelen kring kvarteret
Seminariet saknar idag en allmän park. I planförslaget säkerställs en allmän park på
1,5 hektar. Värdefulla kultur- och naturmiljöer tillvaratas och utvecklas samtidigt
som behovet av grönytor tillgodoses. Parken skapar möjligheter till ett flertal aktiviteter och ett hälsosamt lokalklimat. I enlighet med riktlinjer för hållbart stadsbyggande sparas parken till så stor del det är möjligt med tanke på ny bebyggelse. Planförslaget följer riktlinjer i översiktsplan 2010. Planområdet ligger inom stadsbygd
där bebyggelsekompletteringar- kan tillkomma och Fyrisvallsgatan i norr är angiven
som stadsstråk. En yta motsvarande den som ska bli park i planförslaget har markeringen - grönstruktur - parker och naturområden med sociala och/eller ekologiska
värden. Dessa ska i sina huvuddrag bevaras och/eller utvecklas och avgränsningen
på kartan ska inte ses som definitiv enligt översiktplanen 2010. Utöver detta finns
riktlinjer om hur dessa värden bör hanteras i stads väven. Det står att grönstrukturen
inom stads väven bör i samband med detaljplaneläggning i angränsande områden
planläggas som park eller natur om den inte skyddas genom annan lagstiftning. Så
är också fallet i planförslaget. Grönstrukturen i stadsväven kopplas samman med
öppningar i bebyggelsen mot Ringgatan som planläggs som parkmark. Seminarieparken kopplas samman med grönstrukturen vid Fyrisån.
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Sarnmantaget måste översiktsplanen - och det parkprogram till vilket översiktsplanen hänvisar - enligt Länsstyrelsens bedömning anses innebära att grunddragen i
fråga om markanvändningen är att i den nu aktuella delen av staden ska finnas en
sammanhängande park om minst 5 ha. Den överklagade detaljplanen innebär att i
stadsdelen tillkommer en park om cirka 1,5 ha som kan utifrån Uppsala kommuns
definitioner klassificeras som en kvarterspark. Riktlinjen i översiktsplanen kan enligt Länsstyrelsens mening rimligen inte uppfattas på så sätt att vaijeframtidaenskilt beslut om detaljplaner inom området som inte innehåller en park om 5 ha avviker från riktlinjen i översiktsplanen. Översiktsplanens intentioner ska i stället förverkligas på sikt genom den sammantagna effekten av flera detaljplaner. Kommunen har i ärendet hävdat att - och övergripande förklarat hur - det finns möjligheter
att iframtidenuppfylla översiktsplanens ochparlq)rogrammets riktlinjer. Kommunens förklaringar härvidlag ger i och för sig upphov till viss tveksamhet om realismen i den skissade utvecklingen av stadsdelens parker. Det kan därför ifrågasättas
om ovarmämnda förfaranderegler iakttagits av kommunen. Med hänsyn till översiktsplanens långsiktiga inriktning, generella karaktär och kommunens starka ställning i den fysiska planeringen (se 1 kap 2§ ÄPBL), finns det inte anledning för
Länsstyrelsen att i överklagningsärendet ifrågasätta denna kommunala bedönrning.
Länsstyrelsen finner mot bakgrund härav att handläggningen av detaljplaneärendet
inte strider mot reglerna i 5 kap 24 och 26§§ ÄPBL om innehållet i kungörelsen
och planbeskrivningen.
-

¬

Av handlingarna i ärendet framgår att bostadsrättshavare, hyresgäster och Övriga
boende i området under perioden den 21 augusti 2009 till den 5 oktober 2009 getts
tillfälle till samråd enligt 5 kap 20 § ÄPBL. Under samrådet ställdes förslaget ut på
konimrminfoimation och stadsbiblioteket. Allmänt samrådsmöte hölls den 23 september 2009 i Tunabergsskolans aula. Vidare framgår att detaljplaneförslaget har
varit utställt under perioden den 20 oktober 2011 till den 17 november 2011. Planförslaget var utställt på kontoret för samhällsutveckling, kommuninformation och
Uppsala stadsbibliotek. Kungörelsen var irrförd i Uppsala Nya tidning samt på
kommunens anslagstavla. Därutöver har det gått att ta del av planförslaget genom
kommunens webbplats. Länsstyrelsen finner att det genomförda förfarandet är godtagbart. Klagandena har haft möjlighet att framföra synpunkter på detaljplanen innan denna antogs av kommunen och av handlingarna i ärendet framgår att de har
framfört erinringar mot planförslaget Den omständigheten att klaganden inte fått
gehör för sina synpunkter eller att det är ett stort motstånd mot planen medför inte i
sig att handläggningen är bristfällig.
I ärendet har invändningar' framförts mot den till beslutet hörande miljökonsekvensbeskrivning som legat till grund för nu aktuellt beslut. Invändningarna gäller
dels vilka myndigheter som Uppsala kommun borde ha samrått med bl.a. Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket, dels miljökonsekvensbeslaivningens materiella innehåll.
Enligt 6 kap 14 § miljöbalken ska den myndighet eller kommun som upprättar en
miljökonsekvensbeskiivning göra den och förslaget till plan eller program tillgäng-
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lig för berörda konrmuner och myndigheter samt allmänheten. Dessa ska ges skälig
tid att yttra sig.
I paragrafen stipuleras inte vilka myndigheter som kommunen är skyldig att höra.
Länsstyrelsen konstaterar att Uppsala kommun inte har hört Riksantikvarieämbetet
och Naturvårdsverket. Uppsala kommun har dock samrått med Länsstyrelsen under
framtagandet av miljökonsekvensbeslaivning, dvs den statliga myndighet som på
regional nivå har att bevaka de frågor som ligger inom Riksantikvarieämbetets och
Naturvårdsverkets ansvarsområde. I ärendet finns inte skäl att ifrågasätta den avgränsning av samrådskretsen som Uppsala kommun gjort i förevarande fall. Vad
som anförts i denna del utgör inte skäl att upphäva antagande beslutet.

¬

Vidare har ifrågasatts att krav på att ytterligare alternativ borde ha redovisats i miljökonsekvensbeslmvningen. Kommunen har utöver nu antaget förslag även ett nollalternativ. Därutöver har ytterligare ett alternativ redovisats som innebar en större
exploatering av Seminarieparken, men som drogs tillbaka av kommunen. Länsstyrelsen finner att de krav på redovisaning av alternativ som följer av ÄPBL och miljöbalken är uppfyllt. Länsstyrelsen finner vidare att miljökonsekvensbeskrivningen
är tillräckligt omfattande med änsyn till den prövning som ska göras, till planens
omfattning och påverkan på miljön. Vad klaganden har anfört om miljökonsekvensbeskrivningen utgör enligt länsstyrelsens mening inte skäl att upphäva beslutet att anta detaljplan.
Prövningen i sak
Vidare har framförts att planen strider mot försiktighetsprincipen enligt 2 kap 3 §
miljöbalken. Här kan noteras att bestämmelsen inte är tillämplig vid en prövning
enligt den äldre plan- och bygglagen och kan således inte beaktas vid en prövning
av en antagen detaljplan.
Vad sedan gäller klagomålen från Bostadsrättsföreningen 98 Fyrisvallen och bostadsrättsföreningen Fyrisäng beträffande att detaljplanen anger en ny fastighetsgräns där gränsens ska gå på föreningarnas sida om Ringgatan och att ingen överenskommelse om detta har haffats mellan föreningarna och kommunen innebär den
nu aktuella planen ett intrång på föreningainas fastighet för att möjliggöra bl.a. utformning av och trädplantering utmed Ringgatan. Länsstyrelsen finner att de allmänna
skal som talar for en plantering utmed Ringgatan på så sätt som anges i planen får anses
väga tyngre än det enskilda ägarintresset att ändringen inte kommer till stånd. Länsstyrelsen vill i övrigt vidare upplysa om att civilrättsliga frågor som rör avtal eller andra
rättigheter inte kan prövas av länsstyrelsen eller påverka länsstyrelsens bedömning
vid prövning av ärendet enligt ÄPBL.
Vad gäller den påtalade översvärnningsrisken framgår av handlingarna i ärendet att
vid ett högsta vattenläge vattennivån kan stiga t o m +9,6.1 den antagna planen föreslås att färdigt golv i ny bebyggelse blir +9,7 och att el-anläggningarna kommer
att förläggas på minst +9,7 meter. Länsstyrelsen noterar att byggnationen förläggs
utanför gränsen för hundraårsflödet. Skadorna vid en eventuell översvämning av

BESLUT
2013-02-11
LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

20(23)

403-3491-12
403-7887-12

Fyrisån får vid dessa begränsningar inte anses gå utöver vad som skäligen bör tålas.
Inte heller på denna grund finns anledning att upphäva den antagna planen.
Den planerade bebyggelsen och planområdet i övrigt kommer att påverkas av buller
från dels vag, dels järnväg. Fasaderna på gatorna får en ljudnivå som innebär att
Boverkes riktlinje om 55 dB(A) överskrids. Samtliga bostadshus far dock en sida
som understiger 55 dB(A). Mot bakgrund av det anförda får den tillkommande
bebyggelsen anses bli godtagbar i bulleravseende.

¬

Länsstyrelsen har som regional planmyndighet beslutat den 24 maj 2012, dnr 4042750-12 att öveipröva kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen då det
kunde befaras att beslutet innebar att ett riksintresse enligt 3 kap miljöbalken inte
kunde tillgodoses. I beslut den 4 december 2012 har länsstyrelsen funnit att kvarteret Seminariet är ett riksintresse för kulturmiljövården och att ett genomförande av
den nu aktuella detaljplanen medför en irreversibel skada på centrala element i seminarieanläggningen och att den helhet som byggnader, park, trädgård och idrottsplats utgör går förlorad. Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen orsakar- skada på
riksintresseomr-ådet Uppsala stad C 40 A, men att skadan - om än med viss tvekan
- inte kan anses vara påtaglig på riksintresseområdet i sin helhet. Länsstyrelsen beslutade därvid att inte upphäva den aktuella detaljplanen. Det innebär att Länsstyrelsen i denna egenskap funnit bl.a. att riksintresse tillgodoseses. Inte heller på
denna punkt finner Länsstyrelsen som besvärsprövandemyndighet att vad som framkommit genom överklagandena ger anledning att bedöma denna frågan på något annat
sätt.
Sammanfattningsvis finner länsstyrelsen således att detaljplanen inte kommer att
innebära sådana betydande olägenheter för de klagande att planen inte kan godtas,
att kommunen har gjort en rimlig avvägning mellan motstående intressen, att kommunen i rimlig utshäclaiing beaktat kraven i 5 kap 2 § ÄPBL samt att det i övrigt
inte har framkommit något om detaljplanens utformning eller om förfarandet som
gör att detaljplanen inte kan godtas.
Överklagandena ska därför avslås.
Övrigt
Kritik bör riktas mot Uppsala kommuns hantering i samband med överlämnade av
akten till Länsstyrelsen när den aktuella planen överklagades. Endast en tredjedel
av akten överlämnades till Länsstyrelsen i samband med rättidsprövningen och
Länsstyrelsen erhöll en komplett akt först efter skiiftlig begäran härom. Det är inte
acceptabelt att en myndighet undanhåller en överinstans stora delar av de prövade
handlingarna. Kommunens akthantering vid den genomförda rättidsprövningen
lämnar också en hel del övrigt att önska.
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Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt, se bilaga 2.
I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit chefsjuristen Christer Segerström, beslutande, länsarkitekten Eva Bergdahl, försvarsdirektören Johan von
Knoixing, chefen för miljöskyddsenheten Tomas Waara och länsassessorn Annika
Israelsson, föredragande (skilj aktig), se bilaga 1.

Christer Segerström

¬

Kopia till:
Akten
Uppsala kommun
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i rek+mb alla
Föreningen Vårda Uppsala
Skeppar gatan 80,1 ti'
114 59 STOCKHOLM

¬

2.

Thomas Högberg
Seminarieagränd 2
752 28 UPPSALA

3.

Brf 98 Fyrisvallen
Ordförande Claes Leijon
Ringgatan 2
752 17 UPPSALA

4.

Solveig och Torgny Ringh
Seminariegatan 12
752 28 UPPSALA

5.

Gunnel Lind
Dalgatan 24 A
752 18 UPPSALA

6.

Brf Fyrisäng
Ringgatan 4
752 17 UPPSALA

7.

Inger Sjöberg
Morkullevägen 49 B
756 52 UPPSALA

8.

Heide Grossman
Tegnérgatan 27 C
752 36 UPPSALA
Margareta Andrée
Wallingatan 28 A
752 27 UPPSALA

10.

Kerstin Karlsson
Ringgatan 11 M
752 17 UPPSALA
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11.

Eva Jansson
Seminariegatan 6 C
752 28 UPPSALA

12.

Anne-Britt och Lennart Littorin
Seminariegatan 6 D
752 28 UPPSALA

13.

Isabelle Anger-Östrand
Årstagatan 18D
754 34 UPPSALA

14.

Elisabeth Sundström
Ringgatan 4 B
752 17 UPPSALA

15.

Jörgen Olsén
Ringgatan 4 B
752 17 UPPSALA

16.

Samfälligheten Stefan 33
Tina Zethraeus
Seminariegatan 6 B
752 28 UPPSALA

17.

Anna von Heideman
Billvägen 3
756 48 UPPSALA

18.

Samfälligheten Stefan-Rälsen
Seminariegatan 4 F
752 28 UPPSALA

¬
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Bilaga 1
Till dnr 403-3491-12,403-7887-12
den 11 februari 2013
Avvikande mening

En översiktsplan är inte bindande vid antagandet av detaljplaner, men om detaljplanen avviker
från översiktsplanen i något avseende ska i kungörelsen om utställning av detaljplanen anges
att förslaget till detaljplan avviker från översiktsplanen (5 kap 24 § första stycket punkten 2
ÄPBL). Vidare ska den planbeskrivning som åtföljer det utställda detaljplaneförslaget
redovisa avvikelsen och skälen for denna (5 kap 26§ andra stycket sista meningen ÄPBL). Av
utredningen i ärendet framgår att vare sig kungörelsen eller planbeskrivningen innehåller
några sådana uppgifter som krävs enligt ovannämnda lagrum. Det finns därför anledning för
mig att i överklagningsärendet uppehålla sig vid frågan om detaljplanen avviker från
översiktsplanen i det hänseendet och om så är fallet det kan vara grund för upphävande.

¬

Sammantaget måste översiktsplanen - och det parkprogram till vilket Översiktsplanen
hänvisar - anses innebära att granddragen i fråga om markanvändningen är att i den nu
aktuella delen av staden ska finnas en sammanhängande park om minst 5 ha. Den
överklagande detaljplanen innebär att i stadsdelen tillkommer en park om cirka 1,5 ha och kan
utifrån Uppsala kommuns definitioner klassificeras som en kvarterspark. Riktlinjen i
översiktsplanen kan enligt min mening rimligen inte uppfattas på så sätt att varje framtida
enskilt beslut om detaljplaner inom området som inte innehåller en park om 5 ha avviker från
riktlinjen i översiktsplanen. Översiktsplanens intentioner ska i stället förverkligas på sikt
genom den sammantagna effekten av flera detaljplaner. Det måste dock framstå som
realistiskt att genomföra intentionen i översiktsplanen.
Kommunen har i ärendet hävdat att - och övergripande förklarat hur - det finns möjligheter att
i framtiden uppfylla översiktsplanens och parkprogrammets riktlinjer. Uppsala kornmun har
anföll att grönstrukturen i stadsväven kopplas samman med öppningar i bebyggelsen mot
Ringgatan som planläggs som parkmark. Seminarieparken kopplas samman med
grönstrukturen vid Fyrisån.
Parkbegreppet får enligt min mening anses innefatta en någorlunda sammanhängande
grönsfruktur. Enligt kommunens parkprogram ska stadsdelspark kunna ge en möjlighet att
uppleva rofylldhet och möjlighet att komma ifrån trafiken. Det innebär att den behöver vara
av en viss storlek och att den inte kan vara alltför fragmentiserad, Den planerade parken vid
Ringgatan kan eventuellt utgöra en komplettering till den nu aktuella parken i kvarteret
Seminariet. Här måste dock beaktas att den planerade parken skiljs åt av dels en järnväg och
Ringgatan. Däremot kan svårligen grönstrukturen utmed åstråket räknas in i en framtida
stadsdelspark, eftersom den skiljs åt av dels en parkering och väg. Här kan även noteras att
närområdet kring kvarteret Seminariet har kraftigt bebyggts under senare år. Mot bakgrund
härav gör jag den bedömningen att den mark som kvarstår inom nordöstra Luthagen kan
svårligen inrymma en sammanhängande stadsdelspark som har en yta som överstiger 5 hektar.
Det framstår därmed som ytterst tveksamt om den skisserade utvecklingen av stadsdelens
parker kan realiseras, ens sett över tid. Den nu aktuella planen får därmed anses avvika från
den för kommunen gällande översiktsplanen.
Jag konstaterar att kommunens kungörelse om utställning av planförslaget inte innehöll någon
uppgift om att planförslaget avvek från den översiktplanen. Avvikelsen från den
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översiktsplanen redovisades inte heller i planbeslcrivningen. Antagandet av detaljplanen står
således i strid med 5 kap 24 § första stycket och 26 § andra stycket ÄPBL. Med beaktande av
kommunens starka ställning i den fysiska planeringen (se 1 kap 2 § ÄPBL) är det av stor vikt
att de formella spelreglerna vid antagande av en detaljplan iakttas. Att avvika från det
beskrivna förfarandet i plan- och bygglagen i hur en detaljplan kan antas är således en sådan
försvårande omständighet, som inte kan anses sakna betydelse för avgörandet. Beslutet att
anta detaljplan för kvarteret Seminariet ska mot den bakgranden upphävas.
Undertecknad anför därför avvikande mening till Länsstyrelsens beslut med stöd av
(19 § förvaltningslagen (1986: 223).

Länsassessor

¬

Bilaga

ANVISNING FÖR HUR AAAN ÖVERKLAGAR - DOM I MÅL SOM HAR ÖVERKLAGATS TILL MARK- OCH MILJÖ DOMSTO LEN
Den som vill överklaga mark- och miljödomstolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller l ä m n a s t i l l mark- och
m i l j ö d o m s t o l e n . Överklagandet prövas av
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.
Överklagandet ska ha kommit in till mark- och
miljödomstolen i n o m tre veckor från domens
datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
För att ett överklagande ska kunna tas upp
krävs att Mark- och miljööverdomstolen lämnar p r ö v n i n g s t i l l s t å n d. Det görs om:
1.

¬

det finns anledning att betvivla riktigheten av
det slut som mark- och miljödomstolen har
kommit till,

2.

det inte utan att sådant tillstånd meddelas går
att bedöma riktigheten av det slut som markoch miljödomstolen har kommit till,

3.

det är av vikt för ledning av rättstillämpningen
att överklagandet prövas av högre rätt, eller

4.

det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

O m prövningstillstånd inte meddelas står
mark- och miljödomstolens avgörande fast.
Det är därför viktigt att det klart och tydligt
framgår av överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen varför klaganden anser att
prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om:
1.

den dom som överklagas med angivande av
mark- och miljödomstolens namn, datum för
domen samt målnummer,

2.

den ändring av mark- och miljödomstolens
dom som klaganden vill få till stånd,

3. grunderna (skälen) för överklagandet,
4.

de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas, samt

5.

de bevis som åberopas och vad som ska styrkas
med varje bevis.

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare
ska ges in samtidigt med överklagandet.
Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i
målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt
antal kopior, framställs de kopior som behövs
på klagandens bekostnad.
O m ni tidigare informerats om att f ö r e n k l a d
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt
också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.
Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och
miljödomstolen. Adress och telefonnummer
finns på första sidan av domen.

www.domstol.se

