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Enkel fråga till Hans Lindberg(S) kommunstyrelsens ordförande  

Vem gav Mark och exploatering i uppdrag att ansöka om plan för att möjliggöra privatisering av 

Nydala? 

Umeå kommuns mark och exploateringsavdelning (MEX), har skickat in en ansökan till 

Byggnadsnämnden om att påbörja planläggning av ett område vid Nydalasjön. Ärendet: 273/18 

Planbesked för Nydala 1_51mfl – inleda planläggning. Ärendet har inte gått via KS näringslivs- och 

planeringsutskott, som är den politiska organet som är ansvariga för MEX. 

Ansökan gällde att starta planläggning av ett område vid Nydalasjön som enligt kommunens 

fördjupade översiktsplan för Nydala (FÖP Nydala)är avsatt som parkmark. I FÖP Nydala står det: 

”Nydalaområdet är en viktig del i Umeås övergripande grönstruktur. Förutom höga sociala värden 

som ett vidsträckt stadsnära rekreations- och friluftsområde, ingår området även i ett nätverk av 

gröna ekologiska korridorer kring Umeå. Gröna ekologiska korridorer är av betydelse utifrån ett 

ekologiskt landskapsperspektiv men har även rekreationsvärden. Korridoren kan ses som del av en 

grön infrastruktur som underlättar spridning av biologiska arter mellan naturmiljöer och underlättar 

tillgängligheten för människor till naturen i och utanför staden. Viktiga gröna korridorer som leder till 

Nydalaområdet är till exempel stråket från universitetsområdet via Noret till Nydala och från 

Carlshöjd/Carlshem via Tomtebo till Nydalasjön. På östra sidan Nydalasjön sträcker sig en ekologisk 

skogsmarkskorridor från E4 ner till Grössjön. Korridoren har stor betydelse för att sammanlänka 

skyddsvärda naturmiljöer och skapa möjligheter för spännande naturobservationer av djurarter som 

förflyttar sig längs korridoren.” 

I kombination med det ansökta området är avsatt som parkmark, ingår området också i 

strandskyddsområdet för Nydalasjön. Min och Vänsterpartiets tolkning att denna ansökan inte är 

förenlig med den antagna FÖP Nydala. 

Om kommunens egna ansökan bryter emot en FÖP måste beslutet att ansöka om planläggning tas av 

Närings- och planeringsutskottet. 

 

 

Fråga: 

- Varför togs inte beslutet om att ansökan om planläggning av området av kommunstyrelsens 

näringslivs och planeringsutskott och vem gav Mark och exploatering i uppdrag att ansöka 

om plan för att möjliggöra privatisering av Nydala? 


