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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Upprop 

 
  

 Val av justerare 
 

  

§ 35 Godkännande av föredragningslistan 
 

2021/42  

§ 36 Information om ärenden gällande god 
havsmiljö och vattenkvalitet 
 

2021/372  

§ 37 Information 
 

2021/43  

§ 38 Information om pågående planarbeten 
 

2021/46  

§ 39 Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
 

EDP 2021-186 
 

 

§ 40 Strandskyddsdispens för ersättande av 
fritidshus 
 

EDP 2021-85 
 

 

§ 41 Strandskyddsdispens för nedläggning av 
fiberkabel, Söderfors 
 

EDP 2020-1940 
 

 

§ 42 Strandskyddsdispens för nedläggning av 
fiberkabel, Väster-Ensta och Halls 
 

EDP 2021-292 
 

 

§ 43 Strandskyddsdispens för uppförande av 
komplementbyggnader m.m. 
 

EDP 2021-163 
 

 

§ 44 Strandskyddsdispens för uppförande av 
toalettbyggnad, fällning av träd samt 
anläggande av infiltrationsbädd och 
sluten tank 
 

EDP 2021-648  

§ 45 Svar på remiss - Uppdaterat 
åtgärdsprogram för havsmiljön i 
Nordsjön och Östersjön 2022-2027 
 

2020/869  

§ 46 Yttrande över samråd om 
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer 2021-2027 - 
Vattenmyndigheten för Bottenhavets 
vattendistrikt 
 

2020/870  
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§ 47 Yttrande över samråd om 
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer 2021-2027 - 
Vattenmyndigheten för Norra 
Östersjöns vattendistrikt 
 

2020/871  

§ 48 Yttrande över samråd om förslag till 
miljökvalitetsnormer för vatten som 
påverkas av vattenkraft 
 

2021/284  
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§ 35 
Dnr 2021/42    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan.  
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§ 36 
Dnr 2021/372    
 
Information om ärenden gällande god havsmiljö och 
vattenkvalitet  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har beretts tillfälle att yttra sig över handlingar utskickade 
från Havs- och vattenmyndigheten, Vattenmyndigheten i Bottenhavets 
vattendistrikt, Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt samt 
Vattenmyndigheten. 
 
De utskickade handlingarna har granskats på tjänstepersonnivå. Förslag till 
yttrande och remissvar har arbetats fram och, tillsammans med de av 
myndigheten utskickade handlingarna, lämnats till utskottet 
samhällsbyggnads sammanträde för beslut. Inför beslut hålls en information 
i syfte att ge utskottets medlemmar så god kännedom som möjligt om de 
aktuella ärendena. 
 
De aktuella ärendena gäller;  
- uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön och tillhörande 
miljökonsekvensutredning,  
- förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för 
Bottenhavets vattendistrikt samt Norra Östersjöns vattendistrikt 
- miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft.  
 
Beslutsmotivering  
Utskottet samhällsbyggnad har tagit del av den presenterade informationen. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Powerpoint presentation (skickas ut efter mötet) 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Planering och Myndighet 
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§ 37 
Dnr 2021/43    
 
Information  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Anna Persson, chef Planering och myndighet informerar om: 

- Dom från Mark- och miljödomstolen gällande ändringstillstånd 
enligt miljöbalken för genomförande av byte av turbinaggregat vid 
Untra kraftverk i Tierps kommun  

- Beslut från länsstyrelsen gällande föreläggande enligt miljöbalken 
för anläggande av solcellspark  

- Dom från Mark- och miljödomstolen gällande strandskyddsdispens 
för byggande av fyra bostadshus 

- Beslut från länsstyrelsen gällande att pröva kommunalt beslut om 
strandskyddsdispens för fördjupning av båtränna och upplägg av 
muddermassor 

- Bygglovsansökningar i Karlholm Strand. 
 

Henrik Jokijärvi, chef Miljö och hälsoskyddsenheten informerar om: 
- Avverkningen i Månkarbo 
- Burungeärendet. 

 
Thomas Kihlström, chef Tillväxt och samhällsbyggnad informerar om:  

- Inhängad av deponi i Karlholm Strand. 
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§ 38 
Dnr 2021/46    
 
Information om pågående planarbeten  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Planarkitekt, Kristoffer Blomfeldt informerar om statusen i pågående 
planarbeten.  
 
Beslutsunderlag  

 Presentation - 2021-03-09 - Information om pågående planarbeten 
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§ 45 
Dnr 2020/869    
 
Svar på remiss - Uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön i 
Nordsjön och Östersjön 2022-2027  
 
Beslut  
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta remissvaret och skicka det till Havs- och vattenmyndigheten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Havs- och vattenmyndigheten har berett kommunen tillfälle att inkomma 
med synpunkter på förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön 
och tillhörande miljökonsekvensutredning.  
 
Åtgärdsprogrammet för havsmiljön anger de åtgärder som Havs- och 
vattenmyndigheten bedömt behövs för att uppnå god miljöstatus i Sveriges 
havsområden samt för att miljökvalitetsnormerna enligt 
havsmiljöföreskrifterna (HVMFS 2012:18) ska kunna följas. I det 
uppdaterade åtgärdsprogrammet för perioden 2022-2027 ingår förslag på 
nya åtgärder, förslag på modifierade åtgärder från förra cykeln samt åtgärder 
som beslutades i förra cykeln som behöver fortsätta. 
 
Två åtgärder är direkt riktade mot kommunerna; ÅPH 23 Marint skräp 
(avfallsplaner) samt ÅPH 32 Uppföljning (inrapportering). 
 
Synpunkterna ska lämnas i ett särskilt svarsformulär. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Svar på remiss - Ifyllt svarsformulär 
 Samrådshandlingar 

 
Beslutet skickas till 

 Havs- och vattenmyndigheten  
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§ 46 
Dnr 2020/870    
 
Yttrande över samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer 2021-2027 - Vattenmyndigheten för 
Bottenhavets vattendistrikt  
 
Beslut  
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta det ifyllda svarsformuläret och rapportera in det till 
Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt har berett kommunen 
tillfälle att inkomma med synpunkter på förslag till förvaltningsplan, förslag 
till åtgärdsprogram, förslag till föreskrifter för miljökvalitetsnormer,  
miljökonsekvensbeskrivning samt förslag till delförvaltningsplan med 
åtgärder mot vattenbrist och torka.  
 
Förvaltningsplanen beskriver hur vattnen i distrikten mår, hur de övervakas 
och förvaltas samt pekar ut riktningen framåt. Åtgärdsprogrammet beskriver 
vad Sveriges myndigheter och kommuner behöver göra inom sina 
ansvarsområden för att följa miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten. 
Tillsammans utgör dessa vattenmyndigheternas viktigaste verktyg att 
genomföra EU:s vattendirektiv i Sverige. 
 
Vattenförvaltningen sker i 6-årscykler,vi går nu in i den fjärde cykeln och 
ny förvaltningsplan och nytt åtgärdsprogram ska därför beslutas. För 
kommunerna föreslås sex åtgärder; 1 Vattenplanering, 2 Miljötillsyn, 3 
Dricksvattenskydd, 4 Fysisk planering, 5 VA-plan inklusive dricksvatten 
samt 6 Dioxiner från småskalig förbränning. Av dessa är 1 Vattenplanering 
en ny åtgärd, övriga har ingått även i tidigare cykler. 
 
Åtgärderna i åtgärdsprogrammet är bindande och endast riktade mot 
myndigheter och kommuner, inte mot enskilda. Åtgärderna är av 
administrativ art och fokuserar på planering, tillsyn och rådgivning. Det 
finns även förslag till fysiska åtgärder för vattenförekomsterna i webb-
verktyget VISS (Vatteninformationssystem Sverige). Dessa är endast 
övergripande förslag, baserat på schabloner, och är inte bindande. 
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Synpunkterna ska lämnas i ett särskilt svarsformulär som sedan matas in i 
en webbenkät på Vattenmyndigheternas webbplats. 
 
I handläggningen har följande tjänstemän deltagit: 
Wiltrud Neumann, Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Taija Lindfors, Kommunekolog 
Adam Nyström, Kommunarkitekt 
Jørgen Johnsen, VA-chef TEMAB 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Åtgärderna i åtgärdsprogrammet är bindande. De föreslagna åtgärderna som 
berör kommunen kan innebära ett ökat behov av personella resurser för 
tillsyn och planering. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Ifyllt svarsformulär 
 Samrådshandlingar 

 
Beslutet skickas till 

 Handläggaren för inrapportering till Vattenmyndigheten 
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§ 47 
Dnr 2020/871    
 
Yttrande över samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer 2021-2027 - Vattenmyndigheten för Norra 
Östersjöns vattendistrikt  
 
Beslut  
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta det ifyllda svarsformuläret och rapportera in det till 
Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt har berett kommunen 
tillfälle att inkomma med synpunkter på förslag till förvaltningsplan, förslag 
till åtgärdsprogram, förslag till föreskrifter för miljökvalitetsnormer,  
miljökonsekvensbeskrivning samt förslag till delförvaltningsplan med 
åtgärder mot vattenbrist och torka.  
 
Förvaltningsplanen beskriver hur vattnen i distrikten mår, hur de övervakas 
och förvaltas samt pekar ut riktningen framåt. Åtgärdsprogrammet beskriver 
vad Sveriges myndigheter och kommuner behöver göra inom sina 
ansvarsområden för att följa miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten. 
Tillsammans utgör dessa vattenmyndigheternas viktigaste verktyg att 
genomföra EU:s vattendirektiv i Sverige. 
 
Vattenförvaltningen sker i 6-årscykler,vi går nu in i den fjärde cykeln och 
ny förvaltningsplan och nytt åtgärdsprogram ska därför beslutas. För 
kommunerna föreslås sex åtgärder; 1 Vattenplanering, 2 Miljötillsyn, 3 
Dricksvattenskydd, 4 Fysisk planering, 5 VA-plan inklusive dricksvatten 
samt 6 Dioxiner från småskalig förbränning. Av dessa är 1 Vattenplanering 
en ny åtgärd, övriga har ingått även i tidigare cykler. 
 
Åtgärderna i åtgärdsprogrammet är bindande och endast riktade mot 
myndigheter och kommuner, inte mot enskilda. Åtgärderna är av 
administrativ art och fokuserar på planering, tillsyn och rådgivning. Det 
finns även förslag till fysiska åtgärder för vattenförekomsterna i webb-
verktyget VISS (Vatteninformationssystem Sverige). Dessa är endast 
övergripande förslag, baserat på schabloner, och är inte bindande. 
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Synpunkterna ska lämnas i ett särskilt svarsformulär som sedan matas in i 
en webbenkät på Vattenmyndigheternas webbplats. 
 
I handläggningen har följande tjänstemän deltagit: 
Wiltrud Neumann, Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Taija Lindfors, Kommunekolog 
Adam Nyström, Kommunarkitekt 
Jørgen Johnsen, VA-chef TEMAB 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Åtgärderna i åtgärdsprogrammet är bindande. De föreslagna åtgärderna som 
berör kommunen kan innebära ett ökat behov av personella resurser för 
tillsyn och planering.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Ifyllt svarsformulär 
 Samrådshandlingar 

 
Beslutet skickas till 

 Handläggaren för inrapportering till Vattenmyndigheten 
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§ 48 
Dnr 2021/284    
 
Yttrande över samråd om förslag till miljökvalitetsnormer för 
vatten som påverkas av vattenkraft  
 
Beslut  
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta yttrandet och skicka det till Vattenmyndigheten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vattenmyndigheterna har berett kommunen tillfälle att inkomma med 
synpunkter på förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av 
vattenkraft.  
 
Samrådet gäller de vattenförekomster med vattenkraft som ska prövas enligt 
den nationella planen för omprövning av vattenkraft under perioden 2022-
2024. För övriga vattenförekomster med vattenkraft, som ska prövas längre 
fram i den nationella planen, sker översyn av miljökvalitetsnormerna senare.  
 
Vissa vattenförekomster föreslås förklaras som kraftigt modifierade och får 
mindre stränga krav, en del andra som tidigare bedömts vara kraftigt 
modifierade föreslås nu klassas som naturliga. För Tierps kommun berörs 
vattenförekomster i Tämnarån och Dalälven, alla klassas som naturliga 
vatten och ska nå god ekologisk status senast år 2033 (Tämnarån) respektive 
år 2027 (Dalälven). 
 
Synpunkterna ska lämnas i en webbenkät på Vattenmyndigheternas 
webbplats. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Yttrande över samråd om förslag till miljökvalitetsnormer för vatten 

som påverkas av vattenkraft 
 Samrådshandlingar 

 
Beslutet skickas till 

 Handläggaren för inrapportering till Vattenmyndigheten 
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