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Nr 136. Interpellation av Rickard Malm-
ström (MP) om exploateringen av Grän-
by Backe
(KSN-2011-0335)

Kommunfullmäktige

Interpellation
Till kommunstyrelsens ordförande
Den planerade exploateringen i Gränby Backe 
kommer att inkräkta på områdets naturvärden. 
I detta område lever bland annat den större sa-
lamandern (Triturus cristatus) vilken är skyd-
dad enligt EU:s Artskyddsförordning och Ha-
bitatdirektiv. Det innebär att man inte får agera 
på något sätt som ”kan utgöra hot mot levande 
exemplar av sådana arter”. För att komma för-
bi detta har kommunen vidtagit en del åtgärder 
i hopp om att salamandrarna skulle etablera sig 
i en annan del av området och därmed avhjälpa 
en eventuell skada.

Åtgärderna består av att man tillskapat tre 
nya lekvatten och man har även vidtagit åtgär-
der för att göra marken i området mer tillta-
lande för salamandrarna. Resultatet har dock 
uteblivit. Inga större salamandrar har iakttagits 
i de nya lekdammarna och ingen reproduktion 
har observerats. En anledning till detta kan 
vara att dammarna inte är bra nog men det kan 
lika gärna handla om att salamandrarna inte 
hunnit flytta dit. Oavsett vilket så har salaman-
derpopulationen varken flyttat eller vuxit. Det 
innebär att ett intrång i området fortfarande är 
ett intrång som ”kan utgöra hot mot levande 
exemplar av sådana arter”.

Eftersom kommunen inte sökt dispens från 
Artskyddsförordningen är det ett lagbrott att 
dra igång exploateringen innan de vidtagna 
åtgärderna fått effekt. Trots detta har det kom-
mit till min kännedom att man planerar att dra 
igång byggnationerna redan i sommar.

Med anledning av detta undrar jag följande:
1. Avser kommunen söka dispens från Art-

skyddsförordningen innan byggnationerna 
drar igång?

2. Vad avser du att göra för att hindra att sa-

lamanderpopulationen skadas och att man 
därmed bryter mot Artskyddsförordningen?

Uppsala den 11 maj 2011

Rickard Malmström

Svar
Åtgärdsprogrammet och populationen
Åtgärdsprogrammet för större vattensalaman-
der, som utformades av en expert och i samråd 
med länsstyrelsen, har nu genomförts av kom-
munen. Länsstyrelsen och Naturvårdsverket 
har bedömt att åtgärderna är tillräckliga (se 
regeringens beslut om överklagandet av detalj-
planen).

De inventeringar som har genomförts 2003, 
2008, 2009, 2010 och 2011 indikerar att det 
tyvärr går snabbt utför med den lilla popula-
tionen. Trots att det har genomförts förbätt-
ringsåtgärder för arten och det ännu inte har 
påbörjats någon byggnation.

Det har ännu inte rapporterats någon före-
komst av större salamander i de nya dammarna 
och de omgivande anläggningarna på land 
för att gynna arten. Men det är mycket svårt 
att lokalisera de salamandrarna när de är på 
land. Det har inte heller rapporterats någon 
förekomst av dem på de odlingslotter som nu 
ska tas i anspråk för bebyggelse, men trots det 
vidtas försiktighetsåtgärder där eftersom man 
misstänker att de ändå kan förekomma i den 
miljön.

Planerade åtgärder i sommar och i höst
De enda åtgärder som planeras i sommar är 
att fullfölja åtgärdsprogrammet genom att 
städa av odlingslottsområdet (så att det blir 
mindre intressant för salamandrar) samt att ett 
ej bygglovpliktigt ”salamanderstaket” uppförs 
längs planområdets gräns mot parken.

Markarbeten för en ny gata parallellt med 
Vaksalagatan är planerade att påbörjas tidigast 
någon gång under hösten 2011.

Bostadsbyggande är aktuellt tidigast 2012.

Frågan om dispens
Länsstyrelsens besked till kommunen är att 
dispens inte krävs eftersom länsstyrelsen har 
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godkänt åtgärdsprogrammet i samband med 
planläggningen och kommunen sedan har ge-
nomfört åtgärderna. D.v.s. länsstyrelsen har 
bedömt att åtgärderna är tillräckliga för att 
populationen inte ska skadas som följd av att 
detaljplanen genomförs.

Mycket pekar alltså på att dispens inte krävs, 
men OM det krävs en dispens så är det Bygg-
herren som ansvarar för att göra ansökan. HSB 
och Riksbyggen är de aktuella byggherrarna 
för bostäder och de har informeras om att det 
troligen inte, krävs dispens.

Kommunen och Länsstyrelsen
Kommunens naturvårdsansvariga står i ständig 
kontakt med Länsstyrelsens naturvårdsansva-
riga och förmedlar de besked om länsstyrelsen 
ger rörande både den formella, juridiska han-
teringen och den praktiska frågan om lämpliga 
åtgärder för den större vattensalamandern.

Kommunen kommer att kontinuerligt sam-
råda med Länsstyrelsen om åtgärder inom 
Gränby backe som kan beröra större vattensa-
lamander.

Uppsala den 23 augusti 2011

Liv Hahne




