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Förslag till beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta 

att  avge yttrande i ärendet enligt kontorets förslag. 

Sammanfattning 
Remiss har inkommit från miljöförvaltningen angående en ansökan om tillstånd och dispens 
från föreskrifterna för naturreservatet Hågadalen-Nåsten. Sökande önskar uppföra tre 
bostadshus för permanentboende på en fastighet i naturreservatet som idag hyser ett 
vandrarhem. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att nämnden ska avstyrka ansökan eftersom 
den avsevärt kommer att förändra landskapet på aktuell plats. 

Ärendet 
Gatu- och samhällsmiljönämnden har fått en remiss från miljöförvaltningen angående 
ansökan om dispens och tillstånd från naturreservatsföreskrifterna i Hågadalen-Nåsten. 
Sökanden önskar uppföra ett tre stycken egnahemsradhus i två och ett halvt plan för 
permanentboende på fastigheten Gottsunda 11:9. På fastigheten finns idag ett större hus som 
inhyser ett vandrarhem och som planeras finnas kvar.  

Fastigheten är belägen precis innanför gränsen för naturreservatet längst söderut i Hågadalens 
dalgång och utgör idag en ianspråktagen tomtmark.  Fastigheten gränsar mot åkermark, 
allmän väg (Vårdsätravägen) och annan tomtmark och är belägen ca 60 m öster om Hågaån.  
Ca 40 m väster om Hågaån går en vandringsled, ridstig och en Linnéstig. Fastighetens 
nordsida blickar norrut mot hela Hågadalen (se karta samt foton i bilaga 1 samt foton i 
ansökan).  

Ett av naturreservatets syften är att ”bevara detta stora mångskiftande område med de 
småbrutna odlingslandskapen, de geomorfologiskt intressant områdena, längs bl.a. Hågaån, 

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 • Fax: 018-727 87 10 

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se 

6



lundvegetationen och skogspartierna med ”hagskogs-” och ”skogsparkskaraktär” i 
Hågadalen”.  
 
Fastigheten är klassad som ”tomtmark” i naturreservatet. Enligt föreskrifterna för 
naturreservatet är det förbjudet att gräva, spränga och schakta och det är förbjudet att utan 
tillstånd uppföra ny byggnad. Undantag gäller på tomtmark för åtgärder inom ramen för 
”normal skötsel av tomt” samt för uppförande av mindre uthus (max 10 kvm). 
 
Vid tillståndsprövning skall övervägas åtgärdernas inverkan på bl a natur- och 
kulturmiljövärden, landskapsbild och allmänhetens tillgänglighet. I synnerhet inom de 
områden i Hågadalen och Uppsala-Näsdalen som vid reservatets inrättande hade gällande 
förordnande till skydd för landskapsbilden är bebyggelsens utformning mycket viktig. 
 
Kontoret bedömer att uppförandet av bostadshusen för permanentboende på fastigheten skulle 
få negativa konsekvenser på det rörliga friluftslivet i området på grund av att områdets och 
det intilliggande landskapets karaktär väsentligt skulle förändras.  
 
 
 
 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
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 GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖNÄMNDEN 
 
 

 

Handläggare 
Hedin Åsa 
 

Datum 
2015-02-12 

Diarienummer 
GSN-2015-0146 

 
 Uppsala kommun 

Miljöförvaltningen 
753 75 UPPSALA 

Yttrande över remiss Dispens och tillstånd från 
naturreservatsföreskrifterna för Hågadalen-Nåsten, Gottsunda 
19:9 

Sammanfattning 
Gatu- och samhällsmiljönämnden avstyrker ansökan om uppförande av enbostadshus på 
fastigheten Eriksberg 1:23 i naturreservatet Hågadalen-Nåsten.  
 
Ärendet 
Remiss har inkommit från Miljöförvaltningen angående ansökan om dispens och tillstånd från 
naturreservatsföreskrifterna i Hågadalen-Nåsten. Sökanden önskar uppföra ett tre st. 
egnahemsradhus i två och ett halvt plan för permanentboende på fastigheten Gottsunda 11:9. 
På fastigheten finns idag ett större hus som inhyser ett vandrarhem och som planeras finnas 
kvar.  
 
Fastigheten är belägen precis innanför gränsen för naturreservatet längst söderut i Hågadalens 
dalgång och utgör idag en ianspråktagen tomtmark.  Fastigheten gränsar mot åkermark, 
allmän väg (Vårdsätravägen) och annan tomtmark och är belägen ca 60 m öster om Hågaån.  
Ca 40 m väster om Hågaån går en vandringsled, ridstig och en Linnéstig. Fastighetens 
nordsida blickar norrut mot hela Hågadalen.  
 
Ett av naturreservatets syften är att ”bevara detta stora mångskiftande område med de 
småbrutna odlingslandskapen, de geomorfologiskt intressant områdena, längs bl.a. Hågaån, 
lundvegetationen och skogspartierna med ”hagskogs-” och ”skogsparkskaraktär” i 
Hågadalen”.  
 
Fastigheten är klassad som ”tomtmark” i naturreservatet. Enligt föreskrifterna för 
naturreservatet är det förbjudet att utan tillstånd uppföra helt ny byggnad samt förbjudet att 
gräva, spränga och schakta. Undantag gäller på tomtmark för åtgärder inom ramen för 
”normal skötsel av tomt” samt för uppförande av mindre uthus (max 10 kvm). 
 
Vid tillståndsprövning skall övervägas åtgärdernas inverkan på bl a natur- och 
kulturmiljövärden, landskapsbild och allmänhetens tillgänglighet. I synnerhet inom de 
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områden i Hågadalen och Uppsala-Näsdalen som vid reservatets inrättande hade gällande 
förordnande till skydd för landskapsbilden är bebyggelsens utformning mycket viktig. 
 
Gatu- och samhällsmiljönämnden bedömer att uppförandet av bostadshusen för 
permanentboende på fastigheten skulle få negativa konsekvenser på det rörliga friluftslivet i 
området på grund av att områdets och det intilliggande landskapets karaktär väsentligt skulle 
förändras.  
 
 
 
 
 
Gatu- och samhällsmiljönämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordförande    Sekreterare 
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