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Handläggare 
Elfwendahl, Magnus 2015-02-24 

Datum Diarienummer 
KTN-2015-0160 

Kulturnämnden 

Remiss angående tillstånd från naturreservatsföreskrifterna för 
Hågadalen-Nåsten, fastighet Gottsunda 11:10, Uppsala kommun. 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att t i l l miljönämnden avge upprättat yttrande avseende tillstånd från 
naturreservatsföreskrifterna för Hågadalen-Nåsten. 

Sammanfattning 
Ansökan avser tillstånd i efterhand för väsentlig förändring av en bostadsbyggnads utseende 
på fastigheten Gottsunda 11:10 inom naturreservat Hågadalen-Nåsten. 

Ärendet 
Kulturnämnden har av miljönämnden anmodats yttra sig över rubricerade ansökan. Yttrandet 
ska vara byggnadsnämnden tillhanda senast 6 mars. 

Som motiv att avsätta området Hågadalen-Nåsten som reservat år 1998 var förutom områdets 
natur- och kulturvärden också dess tätortsnära läge samt stora rekreationsvärde för hela 
Uppsala stad. I reservatet är fastigheten Gottsunda 11:10 betecknad som tomtmark. På tomten 
finns ett bostadshus från 1920 samt en senare komplementsbyggnad. 

Enligt reservatsbeslutet är all markanvändning som kan hänföras ti l l "normal skötsel av tomt" 
tillåten. Att uppföra en helt ny byggnad, eller att väsentligen förändra befintlig byggnad med 
avseende på utseende eller ändamål, kräver Uppsala kommuns tillstånd. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 

Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kulturförvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Handläggare 
Elfwendahl, Magnus 

Datum 
2015-02-24 

Diarienummer 
KTN 2015-0160 

Miljönämnden 

Yttrande - Remiss angående tillstånd från gällande reservatsföreskrifter 
för Hågadalen-Nåsten, fastighet Gottsunda 11:10, Uppsala kommun, 
dnr 2015-000324-NA 

Ansökan avser redan utförda åtgärder på en bostadsbyggnad i reservatet. Enligt ansökan har 
byggnadens rödmålade exteriör byts mot en vit och de tidigare vita fönstersnickerierna målats 
svarta. Vidare har det röda lertegeltaket ersatts med ett svart tak och en altan tillkommit på 
husets fram- och baksida. 

Nuvarande underlag saknar tillräcklig kvalitet för att bedöma åtgärdernas påverkan på den 
tidigare byggnadens utseende. Kulturnämnden föreslår att den sökande uppmanas att 
komplettera sin ansökan med dokument som visar hur byggnaden såg ut före åtgärderna 
vidtogs, på vilket sätt åtgärderna kan anses vara förenliga med reservatets ändamål samt om 
kulturvärden legat ti l l grund för särskilda ställningstaganden och försiktighetsmått. 

Att förklara ett landskapsavsnitt med betydande natur- och/eller kulturmiljövärden som 
reservat ger det ett långsiktigt och definitivt skydd. Reservatsföreskrifterna är centrala i 
beslutet och ger skyddet ett sakinnehåll. När väl beslutet vunnit laga kraft ska det endast 
undantagsvis göras avsteg från skyddet. 

För Hågadalen-Nåsten finns föreskrifter, eller regler, för reservatet. Dessa regler måste 
besökare, verksamhetsutövare och hushållen i reservatet följa. Föreskrifterna medför 
inskränkningar i rätten att förfoga över tomtmark och utföra åtgärder på bostadshus inom 
reservatet. Sålunda är det förbjudit att utan Uppsala kommuns tillstånd att väsentligt förändra 
befintlig byggnad med avseende på utseende eller ändamål. 

Ärende aktualiserar också frågan om nuvarande reservatsföreskrifter räcker för att ge en 
fullgod vägledning när fastighetsägare planerar ändringar som påverkar husens exteriör. 

Kulturnämnden 

Peter Gustavsson Ingela Åberg 
Ordförande Nämndsekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, kulturnämnden, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kultumamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Handläggare 
Malin Horwitz 
018-727 43 34 
malin.hoi-witz@uppsala.se 

Enligt sändlista 
J • . T 

Handläggare/ / Aktbil./ 

Remiss angående tillstånd från naturreservatsföreskrifterna för 
Hågadalen-Nåsten, fastighet Gottsunda 11:10 
Översänder en ansökan om tillstånd enligt naturreservatsforeskrifterna for Hågadalen-Nåsten 
(1998-05-27 § 195) för yttrande angående: 

• Tillstånd i efterhand för väsentlig förändring av byggnad med avseende på utseende på 
fastigheten Gottsunda 11:10 (punkt A 10 naturreservatsföreskriftema). 

Synpunkter önskas särskilt kring påverkan på landskapsbild, kulturmiljövärden och 
allmänhetens tillgänglighet. 

Svar önskas om möjligt innan 6 mars 2015 

Hannes Vidmark 
Avdelningschef 

Bilagor: 
Ansökan om tillstånd och dispens, 
Fotografier 

Sändlista: 
Uppsala kommun, Gatu- och samhällsmiljönämnden, 753 75 Uppsala 
Uppsala kommun, Kulturnämnden, 753 75 Uppsala 
Uppsala kommun, Plan och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala 

Kopia för kännedom 
Patrick Lindeberg, Vaksalagatan 35 Lgh 1402, 753 31 UPPSALA 

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Kungsporten, Kungsängsvägen 27 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Ansökan om dispens/tillstånd enligt 
reservatsföreskrifter 

När du fyller i ansökan ta hjälp av "Reservatsföreskrifter" 

Sökande* 

Namn , 

U*/ÖÉ&«. 6 
Adress x 

JAS" I A / f r f r l B L o 30 
Personnummer/Organisationsnummer 

%S(XU c+H? 
Postndmmer och ort ^ 

H r 30 h 'ico(y 
Förvaltningsnriansvar om kommunal förvaltning 

TelefoiTdagtid Telefon bostad 

E-post 

Fastighetsägare (om annan än sökande)* 

Postnummer och ort , Ä 

frf>3/ {JPPpcAA 
Fastighet 

Fastigjietsbete 

< + 

Ansökan avser 

^Ti l ls tånd • Dispens • Tillstånd och dispens 

Naturreservat som berörs 

• Stadsskogen S Hågadalen-Nåsten • Norra Lunsen 

Beskrivning av den verksamhet eller deåtgéfrder som planeras 

Uu5 FA^Ap fis^hr ffuDWliuJ YtÅks Wö nu 
p> +JT f iLtMvoMu pnnj&TL u ffr'+ vif TWLj) 
T A t FÄ € t ÄiLCr+i </ b "~p l̂*[7~Tfei+fr k+c fu osrpel/c 
TALL Sifh&W, WL6f Pd/TftKj Fp\u -t gg' 

t/rr 

Beskrivning av hur området ser ut idag 

* Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan databehandlas för administration av ärendet. Information om registrerade personuppgifter lämnas efter skriftlig 
begäran ställd till Personuppgiftsansvarig, Uppsala kommun, Miljökontoret, 753 75 Uppsala. Vill du begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan du vända 
dig till samma adress eller ringa 018 - 727 40 00. 

Postadress: Uppsala kommun, Miljökontoret, 753 75 Uppsala • Besöksadress: Kungs ängsvägen 27 
Telefon: 018 - 727 40 00 • Fax: 018 - 727 43 14 • E-post: miljokontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
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Beskrivning av påverkan på naturmiljön 

Sökandens bedömning av vilka särskilda skäl som finns för att beviija ansökan iuiiuirii«3 vkuuiiiiuiiy ctv w i I I \ U ou iOIVIIUU OIVUI gum iinno I U I un ucvnjn a iuunui i 

f W 0 ^ K L * i / A £ _ C9 K O S J A - kfyrfr l ^ ^ é T T _ 
I 7F 6F/L p o ^ k f r L ^ f r f / P Ä ^ j T o c r O^H <?Q 

•pp-IKI/O CfrA 

fr 

Bilagor 
Till ansökan skall kartmaterial bifogas 
• Översiktskarta med aktuellt område markerat 
• Detaljkarta med inritade förändringar i naturmiljön 

För att underlätta kommunens handläggning är det bra om även fotografier, som visar den aktuella platsen, bifogas. I vissa fall, 
när kommunen har begärt det, ska ansökan innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Övriga upplysningar 
Ange övriga bilagor 

Underskrift 
Namnförtydligand; 

Blanketten sänds till 
Uppsala kommun 
Miljökontoret, 753 75 UPPSALA 

Avgift 
Avgift utgår enligt av Kommunfullmäktige fastställd 
taxa. Från och med 1 januari 2014 är timavgiften 1085 
kr/timme. 










