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Gatu- och samhällsmiljönämnden 

Yttrande över remiss om tidsbegränsat lov/säsongslov för 
anläggande av wakeboardkabelpark 

Förslag till beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta 

att  godkänna yttrandet och skicka det till plan- och byggnadsnämnden. 

Ärendet 
Plan- och byggnadsnämnden har fått en ansökan om tidsbegränsat bygglov för anläggande av 
wakeboardkabelpark. Sökanden vill placera wakeboardkabelparken i avsnittet Eddaspången 
till Järnbron. Gatu- och samhällsmiljönämnden har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. 

Fyrisån har under en 15-årsperiod förvandlats från att vara ett relativt ointressant åstråk till 
Uppsalas finrum. Med upprustningen av årummet har stoltheten och känslan för den unika 
miljön blivit påtaglig. Uppsala kommun har en positiv inställning till att använda Fyrisån till 
olika aktiviteter. Här skall man kunna åka fram på en kajak, fikaflotte eller ro på en eka. Ett 
flertal aktörer hör årligen av sig och söker tillstånd för olika typer av aktiviteter. För 
kommunens del är det viktigt att vår unika innerstadsmiljö hanteras varsamt och att dessa 
aktiviteter placeras med omsorg. 

Den föreslagna placeringen, mellan Eddaspången och Järnbron ser vi som känslig för denna 
typ av verksamhet men vi tittar just nu på alternativa placeringar och ser ett huvudalternativ 
vid Skarholmen. Denna placering skulle ligga i samklang med övriga vattenverksamheter i 
området och skulle tillföra ett intressant publikt tillskott. 

Beslutsunderlag 
Remiss från plan- och byggnadsnämnden 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Michael Eriksson 
Avdelningschef 

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 
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 FÖRSLAG 

Plan- och byggnadsnämnden 

Yttrande över remiss om tidsbegränsat lov/säsongslov för 
anläggande av wakeboardkabelpark 
Fyrisån har under en 15-årsperiod förvandlats från att vara ett relativt ointressant åstråk till 
Uppsalas finrum. Med upprustningen av årummet har stoltheten och känslan för den unika 
miljön blivit påtaglig. Uppsala kommun har en positiv inställning till att använda Fyrisån till 
olika aktiviteter. Här skall man kunna åka fram på en kajak, fikaflotte eller ro på en eka. Ett 
flertal aktörer hör årligen av sig och söker tillstånd för olika typer av aktiviteter. För 
kommunens del är det viktigt att vår unika innerstadsmiljö hanteras varsamt och att dessa 
aktiviteter placeras med omsorg. 
 
Föreslagen placering mellan Eddaspången och Järnbron ser gatu- och samhällsmiljönämnden 
som känslig för denna typ av verksamhet men tittar just nu på alternativa placeringar och ser 
ett huvudalternativ vid Skarholmen. Denna placering skulle ligga i samklang med övriga 
vattenverksamheter i området och skulle tillföra ett intressant publikt tillskott. 
 
 
Gatu- och samhällsmiljönämnden 
 
 
 
 
Johan Lundqvist    Sara Östberg 
Ordförande    Sekreterare 
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