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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-05-05

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 183

Svar på motion om att avbryta byggplanerna i
kvarteret Södra Kalkstenen och gör
Blodstensskogen till naturreservat från Stina
Jansson (FI) och Lovisa Johansson (FI)

KSN-2018-3861

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. attavslå motionen

Reservationer

Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Jonas Petersson (C) med fleras yrkande.

Rickard Malmström (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Uppsalas invånarantal växer med flera tusen varje år och det finns ett stort behov av att
bygga flera bostäder. Men när vi bygger så är det viktigt att vi värnar det gröna i vår stad.
Redan när naturreservaten Stadsskogen och Hågadalen-Nåsten bildades framförde
Miljöpartiet att Blodstensskogen också skulle ingå i reservatsbildandet. Det svar vi då fick
var att det inte behövdes. Ingen skulle vilja bygga i Blodstensskogen…
Men mark som inte får permanent reservatsbildning står under ständigt hot för
exploatering. Striden om Blodstensskogen är ett tydligt exempel på det.
Miljöpartiet vill fortfarande skydda naturvärden och förutsättningar förett stadsnära
friluftsliv i Blodstensskogen/Södra Kalkstenen (Norby 31:74) genom att göra det området
till en del av Stadsskogens naturreservat. Skogen är en högkvalitativ spridningskorridor
mellan naturreservaten Stadsskogen och Hågadalen-Nåsten för växter, djur och
människor.
Inrättandet av ett naturreservat stärker det viktiga värden i staden. Vi utvecklar
tätortsnära natur och främjar människors möjlighet till ett rikare liv samtidigt som vi
skapar viktiga livsutrymmen och förstärker biotoper för hotade arter.
Blodstensskogen utgör en naturlig park mellan Marmorn och Blodstenen och är för
många människor en rekreativ lunga som bör bevaras. Biologisk mångfald stärker
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upplevelsen av området och människors behov går hand i hand med behoven av att
bevara naturen.
I Blodstensskogen finns det, trots områdets begränsade storlek, många fridlysta och
rödlistade arter samt andra signal-och naturvårdsarter med bland annat fladdermöss
och många fågelarter. Den unika tallskogen är över tvåhundra år gammal och är idag
blandad med 100-åriga granar och lövträd. Miljöpartiet ser inte att det är möjligt att
kompromissa om skyddet av detta område utan att betydande naturvärden går
förlorade.
Naturliga parker kräver inga anläggningskostnader och Blodstensskogen är ett typiskt
exempel på en naturlig park med stora naturvärden som bör tas till vara för att gynna
den biologiska mångfalden, friluftslivet, folkhälsan och hela Uppsalas utveckling. För
Miljöpartiet de gröna är det lika viktigt att skapa naturreservat som tydligt pekar på vilka
områden som ska fortsätta utvecklas som natur som att peka ut vilka områden som ska
bebyggas. I en kraftigt växande stad som Uppsala blir detta extra viktigt.

Särskilt yttrande

Mohamad Hassan (L) lämnar ett särskilt yttrande:
Liberalerna harmotsatt sig byggplaner vid det aktuella området. Vid Plan-och
byggnadsnämndensmöte 2018-12-19 fattades beslut om detaljplan för Södra Kalkstenen
del Norby 31:74. Liberalernas ledamot yrkade för sin del på att detaljplanen i sin helhet
skulle avslås och reserverade sig till förmån för det yrkandet. Men en majoritet av Plan-
och byggnadsnämnden ledamöter biföll förslaget om detaljplanen som fastställdes.
Beslutet gäller även om det är överklagat. Liberalerna har använt alla demokratiska
redskap som finns att tillgå för att stoppa byggplanerna men det föreligger inte någon
majoritet för att ompröva beslutet. Och även om vi inte gillar själva beslutet om
detaljplanen så är det ett beslut som är fattat i enlighet med våra demokratiska
spelregler och vi hedrar fattade beslut i god demokratisk anda, även om utslaget inte
blev som vi hade tänkt oss i Liberalerna.
Mot denna bakgrund är det inte meningsfullt att bifalla motionen.

Yrkanden

Rickard Malmström (MP) yrkar på bifall till motionen.

Erik Pelling (S), Mohamad Hassan (L) och Fredrik Ahlstedt (M) yrkar att avslag till
motionen.

Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionens första att-sats.
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Beslutsgång

Ordförandes ställer först föreliggande förslag om avslag till motionens första att-sats
mot Rickard Malmström (MP) med fleras yrkande om bifall till detsamma och finner att
arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.

Ordförandes ställer därefterföreliggande förslag om avslag till motionens andra att-
sats mot Rickard Malmström (MP) yrkande om bifall till detsamma och finner att
arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.

Sammanfattning

Stina Jansson (FI) och Lovisa Johansson (FI) har i en motion väckt 10 december
2018 föreslagit att byggplanerna i kvarteret Södra Kalkstenen i Eriksberg avbryts
och att skogen på båda sidor Blodstensvägen görs till en del av Stadsskogens
naturreservat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 30 april 2020
Bilaga 1, Motion om att avbryta byggplanerna i kvarteret Södra Kalkstenen och
gör Blodstensskogen till naturreservat från Stina Jansson (FI) och Lovisa
Johansson (FI)
Bilaga 2, Protokollsutdrag plan-och byggnadsnämnden 19 juni 2019 § 182
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
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Svar på motion om att avbryta byggplanerna i 
kvarteret Södra Kalkstenen och gör 
Blodstensskogen till naturreservat från Stina 
Jansson (FI) och Lovisa Johansson (FI)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen 

 

Ärendet 

Stina Jansson (FI) och Lovisa Johansson (FI) har i en motion väckt 10 december 

2018 föreslagit att byggplanerna i kvarteret Södra Kalkstenen i Eriksberg avbryts 
och att skogen på båda sidor Blodstensvägen görs till en del av Stadsskogens 
naturreservat. 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. 
Plan- och byggnadsnämnden beslutade den 19 juni 2019 att ställa sig bakom förslaget 
till beslut, se bilaga 2. 

Lars Friberg (MP) reserverade sig mot beslutet enligt skriftlig reservation. Karin 
Ericsson (C) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Anders A. 

Aronsson (L) lämnade ett särskilt yttrande, som framgår av protokollsutdraget. 

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen 2020-04-30 KSN-2018-3861 

  
Handläggare:  

Kajsa Reslegård 
Lotta Vestin 
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Föredragning 

Den 19 december 2018 fattade plan- och byggnadsnämnden beslut om att anta 

detaljplanen för kvarteret Södra Kalkstenen. Eftersom detaljplanen redan är antagen 
går byggplanerna inte att avbryta. 

Nämnden har på delegation fattat beslutet om att anta den aktuella detaljplanen. Om 

fullmäktige har överlåtit beslutanderätten till en nämnd är den i princip förhindrad att i 

efterhand ändra eller ompröva det beslut som nämnden har fattat med stöd av 
bemyndigandet. 

Vidare har en antagen detaljplan som vunnit laga kraft en genomförandetid kopplad 
till sig. En detaljplan får inte ändras eller upphävas före genomförandetidens utgång, 

om någon av fastighetsägarna motsätter sig det. 

Om en detaljplan ändras eller upphävs före genomförandetidens utgång har den som 
äger en fastighet rätt till ersättning av kommunen för den skada som ändringen eller 

upphävandet medför för ägaren. 

Detaljplanen är överklagad till mark- och miljödomstol och därför har den ännu inte 

vunnit laga kraft. Länsstyrelsen i Uppsala län har emellertid beslutat att inte på eget 

initiativ pröva kommunens beslut att anta aktuell detaljplan. 

Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i Uppsala kommuns översiktsplan 

antagen 2016, där planområdet är utpekat som stadsstråk (Eriksbergsstråket) och 

stadsbygd. Stadsstråken och stadsbygden förutsätts ha en hög koncentration av 

bostäder och en kontinuitet av stadslivskvaliteter med återkommande inslag av 

lokaler, verksamheter och vardagsservice.  

Det ekologiska värdet inom det aktuella planområdet består av att det finns äldre 

tallar, cirka 200 år gamla och minst 15 av dem hyser rödlistade-, signalarter eller 
sällsynta arter. Dock har ingen konflikt med artskyddsförordningens bestämmelser 

identifierats. I planområdets omedelbara närhet finns liknande skogsmiljöer med högt 
värde som är skyddade i naturreservaten Stadsskogen och Hågadalen-Nåsten. 

Inom detaljplaneprocessen tar kommunen fram en behovsbedömning för att fastställa 

risken för betydande miljöpåverkan. Med utgångspunkt i behovsbedömningen är 

kommunens samlade bedömning att ett genomförande av detaljplan för del av Norby 

31:74 inte medför betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 6 kap och att en 
miljöbedömning enligt miljöbalken 6 kap inte krävs. Länsstyrelsen delar kommunens 
bedömning i ett samrådsyttrande daterat 21 juni 2012 och har därefter inte ändrat sitt 

ställningstagande. 

Plan- och byggnadsnämnden har i sitt beslut vägt in behovet av rekreation och hänsyn 

har tagits till den befintliga naturmiljön. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 30 april 2020 
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• Bilaga 1, Motion om att avbryta byggplanerna i kvarteret Södra Kalkstenen och 
gör Blodstensskogen till naturreservat från Stina Jansson (FI) och Lovisa 
Johansson (FI) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag plan- och byggnadsnämnden 19 juni 2019 § 182 

 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Joachim Danielsson Mats Norrbom 
Stadsdirektör Stadsbyggnadsdirektör 

 

 



Avbryt byggplanerna i kvarteret Södra Kalkstenen och gör Blodstensskogen till naturreservat 

 

Blodstensskogen hotas idag av byggplanerna i kvarteret Södra Kalkstenen i Eriksberg. 

Skogen är ett hem för många fridlysta och rödlistade arter och ger hög livskvalitet åt de 

boende i området. Feministiskt initiativ står bakom den sammanslutning av invånare som vill 

upphäva byggplanerna och istället göra Blodstensskogen till ett naturreservat. 

 

Kommunens inventering av naturvärden visade på att det i skogarna finns ett antal 

rödlistade arter, signalarter och fridlysta arter, och att tallskogen är omkring 200 år gammal. 

Blodstensskogen fungerar även som en viktig spridningskorridor mellan de två 

naturreservaten Hågadalen-Nåsten och Stadsskogen. Ändå anser inte plan- och 

byggnadsnämnden att det behövs någon noggrann bedömning av miljökonsekvenserna, 

utan fastslår att projektet inte kommer ha någon betydande negativ påverkan på vare sig 

miljön eller Eriksbergsbornas friluftsliv. Andra liknande skogar i närområdet har blivit 

klassade naturreservat, och vi anser att Blodstensskogen bör anslutas till naturreservatet 

Stadsskogen.  

 

Det är inte bara en fråga om ekologisk hållbarhet, utan också en fråga om social hållbarhet 

och demokrati. Eriksbergsborna har rätt till makt och inflytande över sin vardag och närmiljö. 

Nätverket Rädda Eriksbergs skogar har länge jobbat för att Blodstensskogen ska bli ett 

naturreservat och vill även att kommunen ska ta hänsyn till fler aspekter än enbart 

naturinventering, såsom rekreation och miljöns påverkan på hälsan. 

 

Närhet till naturområden är viktigt för både människors hälsa och välmående. Skogarna 

används flitigt av de boende i området och andra invånare i Uppsala. Många går och cyklar 

genom skogen, till och från skola och arbete, varje dag. Skolbarn från Hågadalsskolan leker 

i skogen på rasterna och förskolebarn från fem förskolor använder skogen till utflykter. 

Vägarna är tillgängliga för barnvagn och rullstol, vilket gör skogen ännu mer attraktiv för de 

närboende. Att skogen ligger inom stadsdelen möjliggör dessutom att människor utan större 

ansträngning kan ta sig ut i naturområden, vilket gör skogen tillgänglig för många av de 

boende i Eriksberg. 

 

Kommunen måste ta sina kommuninvånares intressen och behov på allvar. Drygt 2500 

namn har hittills samlats in för att stoppa byggplanerna, och listan ökar hela tiden. Vi vill 

därför inte se någon ny bebyggelse i Blodstensskogen. Vi vill upprätthålla och förstärka 

naturmiljöerna och den biologiska mångfalden i kommunen, samt värna om invånarna i 

Eriksbergs möjligheter till påverkan och tillgång till naturområden i sin närmiljö. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar vi: 

 

- Att byggplanerna i kvarteret Södra Kalkstenen i Eriksberg avbryts 

 

- Att skogen på båda sidor av Blodstensvägen görs till en del av Stadsskogens 

naturreservat. 

 

Stina Jansson, (FI)  

Lovisa Johansson, (FI) 
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Justerandes sign 
  

Utdragsbestyrkande 

 

Protokollsutdrag 
§ 182 

 

Motion av Stina Jansson (FI) och Lovisa Johansson (FI) om 
Blodstensskogen 
 

Beslut 

Plan- och byggnadsnämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

 

Reservation 

Lars Friberg (MP) reserverar sig mot beslutet enligt skriftlig reservation (bilaga § 182). 

Karin Ericsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Särskilt yttrande 

Anders A. Aronsson (L) anmäler följande särskilda yttrande: 

Vid PBNs möte 2018-12-18 fattades beslut om detaljplan för Södra 
Kalkstenen del Norby 31:74. Liberalernas ledamot yrkade för sin 
del på att detaljplanen i sin helhet skulle avslås och reserverade 
sig till förmån för det yrkandet. Liberalerna var då och är 
fortfarande avvisande till byggplanerna för det aktuella området. 

Men en majoritet av PBNs ledamöter biföll förslaget och därmed 
fastställdes detaljplanen. Beslutet gäller. Det föreligger inte heller 
någon majoritet för att ompröva beslutet. Beslutet är dessutom 
överklagat. 

Mot denna bakgrund är det inte meningsfullt att bifalla motionen. 

 

Sammanfattning 

Den 19 december 2018 fattade plan- och byggnadsnämnden beslut om att anta 
detaljplanen för kvarteret Södra Kalkstenen. 

Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokollsutdrag 2019-06-19 
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Utdragsbestyrkande 

 

Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-19 

Stina Jansson (FI) och Lovisa Johansson (FI) har i en motion väckt 10 december 2018 
föreslagit att byggplanerna i kvarteret Södra Kalkstenen i Eriksberg avbryts och att 
skogen på båda sidor Blodstensvägen görs till en del av Stadsskogens naturreservat. 

Eftersom detaljplanen redan är antagen går byggplanerna inte att avbryta. Av den 
anledningen föreslår plan- och byggnadsnämndens att motionen ska avslås. 

Yrkanden 

Lars Friberg (MP) yrkar att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla 
motionen. 

Karin Ericsson (C) yrkar att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla den 
första att-satsen i motionen. 

Anders A. Aronsson (L) yrkar bifall till förslaget med hänvisning till anmält särskilt 
yttrande. 

Beslutsgång 

Ordförande ser att det finns tre förslag: 

A. Liggande förslag att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
B. Att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla hela motionen enligt 

Lars Fribergs (MP) yrkande. 
C. Att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla den första att-satsen i 

motionen enligt Karin Ericssons (C) yrkande. 
Ordförande ställer först förslag B mot C och finner att nämnden bifaller förslag C. 

Ordförande ställer sedan förslag A mot C och finner att nämnden beslutar enligt förslag 
A. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 23 maj 2019. 

Arbetsutskottet har utan eget yttrande överlämnat ärendet till nämnden för beslut. 

 



 

 
 

19 juni 2019 

Plan- och Byggnadsnämnden, Uppsala kommun 

 

Reservation mot avslag av (Fi) motion: Avbryt byggplanerna i kvarteret Södra Kalkstenen och gör 

Blodstensskogen till naturreservatexploatering av Blodstensskogen i Eriksberg  

För Miljöpartiet är det viktigt att bevara den biologisk mångfalden och för människors välmående ska 

vi ha nära till gröna områden för rekreation, motion, avkoppling och naturupplevelse. Miljöpartiet 

anser att planprogrammet för Eriksberg överlag är bra. Vi har stöttat det genom processen och vi 

anser att programmet hela tiden utvecklats till det bättre. Det ger en god färdriktning för den 

fortsatta utvecklingen av stadsdelen. När planprogrammet antogs av PBN 25.10.18 så reserverade 

Miljöpartiet sig mot exploatering av Blodstensskogen i Eriksberg.  

Miljöpartiet vill skydda naturvärden i Blodstensskogen/Södra Kalkstenen (Norby 31:74) genom att 

göra det området till en del av Stadsskogens naturreservat. Skogen är en viktig spridningskorridor 

mellan naturreservaten Stadsskogen och Hågadalen Nåsten. Miljöpartiet menar att mark som inte får 

permanent reservatsbildning står under ständigt hot för exploatering. Inrättandet av naturreservat 

hämmar inte utveckling, tvärtom så stärker det viktiga värden i staden. Vi ska utveckla tätortsnära 

natur och främja människors möjlighet till ett rikare liv samtidigt som vi skapar viktiga livsutrymmen 

och förstärker biotoper för hotade arter. Eriksberg behöver närområden för avkoppling. 

Blodstensskogen utgör en naturlig park mellan Marmorn och Blodstenen och är för många människor 

en rekreativ lunga som bör bevaras. Biologisk mångfald stärker upplevelsen av området och 

människors behov går hand i hand med behoven av att bevara naturen. I Blodstensskogen finns det, 

trots områdets begränsade storlek, många fridlysta och rödlistade arter samt andra signal- och 

naturvårdsarter med bland annat fladdermöss och många fågelarter. Den unika tallskogen är över 

tvåhundra år gammal och är idag blandad med 100-åriga granar och lövträd. Miljöpartiet ser inte att 

det är möjligt att kompromissa om skyddet av detta område utan att betydande naturvärden går 

förlorade. Naturliga parker i kräver inga anläggningskostnader och Blodstensskogen är ett typiskt 

exempel på en naturlig park med stora naturvärden som bör tas till vara för att gynna den biologiska 

mångfalden, friluftslivet, folkhälsan och hela Uppsalas utveckling. För Miljöpartiet de gröna är det lika 

viktigt att skapa naturreservat som tydligt pekar på vilka områden som ska fortsätta utvecklas som 

natur som att peka ut vilka områden som ska bebyggas. I en kraftigt växande stad som Uppsala blir 

detta extra viktigt. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar Miljöpartiet bifall till (Fi) motion: 

- Att byggplanerna i kvarteret Södra Kalkstenen i Eriksberg avbryts 

- Att skogen på båda sidor av Blodstensvägen görs till en del av Stadsskogens naturreservat. 

 

Lars Friberg, (MP)   Kerstin Lundberg (MP) 

ledamot PBN    ersättare PBN 
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