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Överenskommelse om intrångsersättning vid bildande av statligt 
naturreservat vid friluftsområdet Storskogen 
 
Förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna överenskommelse om intrångsersättning vid bildande av naturreservat 
Storskogen enligt  bilaga 1  
 

 att för år 2012, förutsatt att intrångsersättning erhålles under 2012, tilldela gatu- och 
samhällsmiljönämnden två miljoner kronor av den intrångsersättning som staten betalar vid 
bildande av naturreservat och att i övrigt periodisera resterande medel för användning 2013-
2015 på sätt som framgår av ärendet. 
 
Ärendet 
Fritids- och naturvårdsnämnden, FNN, har i skrivelse till kommunstyrelsen redogjort för 
ärendet, Bilaga 2.  
 
Staten har för avsikt att bilda ett naturreservat av friluftsområdet Storskogen beläget vid 
Storvreta samhälle. Vid bildande av ett naturreservat får markägarna en intrångsersättning 
som kompensation för att fastigheten får restriktioner hur den kan brukas och drivas. 
Ersättningen ska motsvara den minskning av fastighetens marknadsvärde som 
fastighetsägaren åsamkas genom reservatsbestämmelserna. Enligt naturvårdsverkets direktiv 
utgår 50 procent av beräknad intrångsersättning då marken ägs av en kommun. I förslag till 
överenskommelse mellan svenska staten, företrätt av länsstyrelsen i Uppsala län, och Uppsala 
kommun framgår att intrångsersättningen för kommunens del är fastställd till 9,75 mnkr. 
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FNN föreslår att intrångsersättningen bör tillfalla nämnden för att nämnden ska kunna öka 
sina insatser i kommunala naturreservat och friluftsområden. Nämnden svarar för 
förhandlingen med staten om intrångsersättningen. Statsbidraget användning föreslås ske med 
en fördelning över åren 2012 -2015. Detta innebär i så fall att IVE 2013-2016 ska 
kompletteras. Förfarandet ger utrymme för förstärkning inom nämndens verksamhet med 
särskild inriktning på skötsel av naturreservat och friluftsområden. 
 
Förhandlingen är nu avslutat och avtal utarbetats enligt Bilaga 1. Intrångsersättningen har 
fastställts till knappa tio miljoner kronor. Genom att acceptera överenskommelsen om 
intrångsersättning ger kommunen även sitt medgivande att naturreservatet får bildas. 
 
Föredragning 
FNN pekar i sin skrivelse på att vid en tidigare naturreservatsbildning på kommunalt ägd 
mark har intrångsersättningen tillfallit nämnden. Ersättningen har fördelats över flera år och 
därigenom gett nämnden möjlighet att gör förbättringar i de reservat och friluftsområden som 
nämnden förvaltar. 
 
Statsbidraget användning föreslås ske med en fördelning över åren 2012 -2015. Detta innebär 
i så fall att IVE 2013-2016 ska kompletteras. Förfarandet ger utrymme för förstärkning inom 
nämndens verksamhet med särskild inriktning på skötsel av naturreservat och friluftsområden. 
Nämnden föreslog i sin skrivelse en fördelning över åren enligt följande: 
 
-     år 2012 två miljoner kronor,  
- år 2013 tre miljoner kronor,  
- år 2014 tre miljoner kronor 
- år 2015 1,75 miljoner kronor.  
 
Nämndens förslag är justerat för år 2015 då ersättningen blev 9,75 miljoner och inte elva 
miljoner. 
 
Sedan årsskiftet har kommunstyrelsen markägaransvaret för denna typ av fast egendom och 
ska därför godkänna överenskommelsen om intrångsersättning. Vidare är gatu- och 
samhällsmiljönämnden ansvarig för förvaltning av naturreservat, friluftsområden och skogs- 
och jordbruksmark som tidigare fritids-och naturvårdsnämnden hade ansvar för. Det är därför 
gatu- och samhällsmiljönämnden som föreslås få disponera den intrångsersättning som 
tillfaller Uppsala kommun för att förstärka de insatser som görs på kommunens naturreservat 
och friluftsområden. 
 
Storskogen utgör s.k. Natura 2000-område, dvs. område av riksintresse för naturvården. 
Reservatsförslaget är helt i enlighet med föreslagen markanvändning i kommunens 
översiktsplan, ÖP 2010. 
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Efter det att samtliga fastighetsägares accepterat intrångsersättningarnas storlek, och därmed 
från sin sida erkänner bildande av naturreservatet, kommer beslut om bildandet av 
naturreservat Storskogen att fattas av länsstyrelsen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den ersättning som Uppsala kommun får fördelas över åren 2012 till 2015 och används i sin 
helhet för insatser i naturreservat och friluftsområden. Genom att intäkterna från staten kan 
möta de kostnader som insatserna ger kan åtgärderna genomföras utan att belasta det utrymme 
som respektive års skatteintäkter medger.  
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stadsdirektör 
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