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1. INLEDNING

1.1 VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?

1.2 ÖVERSIKTSPLAN TIERPS KOMMUN

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen beskriver hur
kommunen avser att främja en långsiktigt god utveckling avseende bebyggelse, mark- och vattenanvändning. Översiktsplanen är inte juridiskt
bindande, men anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen och
ska ses som ett paraply för kommunens planarbete med fördjupade översiktsplaner, planprogram, strategiska planer, detaljplaner och bygglov.
Översiktsplanen redovisar inte i detalj kommunens exakta utveckling
och utformning utan ger de strategiska förutsättningarna och stöd för
den fortsatta planeringen samt beslutsfattande med en tidshorisont på 30
år. Översiktsplanen har därmed en tung vägledande roll där eventuella
avvikelser från översiktsplanen behöver motiveras.
Översiktsplaneringen fungerar även som ett underlag för dialog
mellan kommun och stat om riksintressen och allmänna intressen. I
översiktsplanen ska kommunen visa på hur riksintressena (geografiska
områden med nationellt viktiga värden och kvaliteter) tillgodoses samt
bedöma vilken påverkan förslagen i översiktsplanen kan komma att få
på riksintressena. Översiktsplanen redovisar också kommunens strategier och geografiska ställningstaganden.

Översiktsplanen visar på och stakar ut riktningen för utvecklingen av
Tierps kommun fram till år 2050. Översiktsplan 2050 ska samtidigt bidra till förverkligandet av Tierps kommuns vision:

REGIONPLAN
ÖVERSIKTSPLAN
OMRÅDESBESTÄMMELSER
DETALJPLAN
BYGGLOV
Bindande

Vägledande

Figur 1. Översiktsplanen i planeringssystemet.

”

Översiktsplanen och arbetet med att ta fram den regleras i plan- och bygglagen (PBL
2010:900) samt i miljöbalken
(MB 1998:808).

Tierps kommun är en grön och harmonisk oas för hela livet.
Här förenas landsbygdens lugn med närheten till storstadens puls.
Vi använder kraften ur vår historia och med engagemang och företagsamhet går vi gemensamt tryggt in i framtiden.
Översiktsplan 2050 ger förutsättningarna för framtida planering och ska
verka som stöd för framtida kommunala beslut i fråga om exempelvis
mark- och vattenanvändning, stadsbyggnad, landsbygdsutveckling och
exploatering respektive bevarande. Översiktsplanen ska också stödja en
omställning av samhället utifrån Agenda 2030:s mål om att uppnå en
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och konkretisera hur detta
ska införlivas i den kommunala verksamheten. Översiktsplan 2050 är
utöver ett dokument också en process. Processen som inleddes med en
gedigen och omfattande medborgardialog som sedan har kommit att implementeras under plandokumentens framtagande. En process som fortsätter efter planens antagande, då översiktsplanen som ett levande dokument ska kompletteras med fördjupade och tematiska översiktsplaner
och utgöra ett dokument vars aktualitet kontinuerligt ska bedömas, för
att vara en grundpelare i kommunens fysiska planering. Översiktsplanen
ska peka ut riktningen för en utveckling som ligger i linje med kommuninvånarnas vilja, bidrar till förverkligandet av kommunens vision liksom
Agenda 2030 och samtidigt följa andra lokala, regionala, nationella och
internationella strategier, planer och mål.
Tierps kommun ska vara en grön oas för alla som bor och verkar i
kommunen i alla livets skeden. Ett inkluderande och välkomnande samhälle som erbjuder gemenskap och sammanhållning för alla. I Tierps
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1.3 ÖVERSIKTSPLANENS FRAMTAGANDE
OCH GENOMFÖRANDE
Framtagande

kommun ska planeringen inriktas på att genom bevarande av naturmiljöer, möjliggörande för attraktiva och varierande boenden, en god
bebyggd miljö, pålitlig och effektiv kollektivtrafik och ett väl utbyggt
cykelvägsnät skapa förutsättningar för att förena landsbygdens lugn med
storstadens puls. Kommunen ska kännetecknas av hållbara och innovativa lösningar, med fokus på omställning till ett samhälle som lever i
harmoni med naturen. Genom möjliggörande för kommunens befintliga
och framtida företag och genom tillvaratagande och vidareutveckling av
den stora yrkesskicklighet som finns i kommunen ska vi fortsätta vara
en betydande plats för den tillverkande industrin, för jord- och skogsbruket samt för den myriad av egenföretagare inom hela spännvidden av
verksamhetsområden som finns i vår kommun. Genom bevarande och
framhävande av bygdernas stolta och fascinerande historia, de unika
natur- och kulturmiljöerna samt entreprenörsanda ska en stark besöksnäring byggas upp.
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Kommunfullmäktige i Tierps kommun fattade 2018-09-18 §84 beslut
om att en ny översiktsplan skulle tas fram. I beslut lyfter fullmäktige att
översiktsplaneprocessen ska genomsyras av medborgardialog och lokal
förankring. Under hösten år 2019 påbörjades arbetet med Översiktsplan
2050. Översiktsplaneprocessen inleddes med en dialogfas där förtroendevalda och tjänstepersoner tillsammans deltog i tolv dialogkvällar på
tio orter, fyra dialogtillfällen på kommunens högstadieskolor, ett dialogtillfälle med näringslivet samt dialogtillfällen med kommunala råd. Efter
dialogfasen arbetades ett första planförslag fram i samarbete mellan den
politiska översiktsplaneberedningen samt tjänstepersoner från en stor
del av kommunens olika verksamheter. Information om och resultat från
de tidiga dialogerna finns dokumenterad och tillgänglig på kommunens
hemsida.
Kommunen har arbetat fram ett samrådsförslag till översiktsplan och
samråd hålls med kommuninvånarna, myndigheter, grannkommuner,
organisationer och andra berörda med syfte att inhämta synpunkter på
planförslaget. Översiktsplanen är utställd för samråd mellan ÅÅMMDD
och ÅÅMMDD. Under samrådet ges kommuninvånarna, föreningsliv
och organisationer, närliggande kommuner, länsstyrelsen och andra statliga myndigheter möjlighet att lämna synpunkter på översiktsplanen.
Synpunkter som inkommer under samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse där kommunen kommenterar synpunkterna som inkommit. Synpunkter från samrådet inarbetas sedan i översiktsplanen som
sammanställs till granskningshandlingar. Det reviderade planförslaget
ställs ut på nytt och det finns en ny möjlighet att lämna synpunkter på de
förändringar som gjorts efter samrådet. Alla inkomna synpunkter under
granskning sammanställs sedan och kommenteras i ett granskningsutlåtande. Efter granskningsskedet tas det slutgiltiga planförslaget fram som

Ta fram en
planeringsstrategy
Följa upp & utvärdera

”

Anta
Granska

Genomföra &
använda

Genomföra &
följa upp planen
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på kommunens hemsida.
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information om hur du lämnar
synpunkter på översiktsplanen
samt information om samrådsmöten och var planen finns
utställd.

Upprätta &
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Samråda

Välja åtgärder & budgetera
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Figur 2. Översiktsplaneprocessen.

överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. Översiktsplanen vinner laga kraft tre veckor efter beslut om antagandet.

översiktsplaner och på andra sätt redovisa hur översiktsplaneringen ska
drivas vidare.

Genomförande

Verktygslådan

Översiktsplaneringen slutar inte med planens antagande. För att översiktsplanen ständigt ska vara aktuell och på ett effektivt sätt fungera som
ett verktyg för kommunens planering, lovprövning och beslutsfattande ska kommunfullmäktige fatta beslut om planeringsstrategi, minst en
gång under varje mandatperiod. Strategin ska antas senast 24 månader
efter ordinarie val och där fullmäktige tar ställning till förändrade planeringsförutsättningar, peka ut prioriteringar och planeringsinriktningar, ange behov av revideringar och besluta om tillägg och fördjupande

I översiktsplanens sidokant återfinns citat, faktarutor och verktyg som
underlättar läsandet och genomförandet av översiktsplanen. Tillsammans
utgör de en ”verktygslåda” som ska ses som vägledande och rådgivande
åtgärder för att uppfylla och uppnå den utveckling som översiktsplanen
framhåller.
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I dessa färgglada sido
kanter återfinns löpande
genom översiktsplanen citat,
faktarutor och verktyg som
underlättar läsandet och
genomförandet av översiktsplanen.

1.4 ÖVERSIKTSPLANENS UPPLÄGG

Översiktsplanens upplägg baseras på den av Boverket rekommenderade
ÖP-modell 2.1. Planen är uppdelad i sex övergripande delar:
• Inledning
• Hållbar utveckling
• Utvecklingsinriktning
• Mark- och vattenanvändning
• Riksintressen, LIS och andra värden
• Planens konsekvenser

1.5 OMVÄRLDSBEVAKNING

Vi lever i en tid där världen är mer global än någonsin. Händelser på andra sidan jordklotet kan på gott och ont, snabbt få en effekt på Sverige
som land och Tierp som kommun. En snabb teknisk utveckling påverkar och förändrar hur vi lever våra liv och förutsättningarna för näringsliv och arbetsmarknad. Vi lever i genomsnitt längre än någonsin och
befolkningen åldras. Samtidigt står världen inför stora utmaningar med
ett förändrat klimat, belastningar på vår planet och konsekvenserna som
detta medför.
Att vi kan förhålla oss till hur dessa krafter påverkar oss som kommun och vår omvärld är av största vikt, för att Tierps kommun som organisation och Tierps kommun som fysisk plats på bästa sätt ska kunna
utvecklas i en långsiktigt hållbar riktning.

Globalisering
Globalisering kan beskrivas som en förändringsprocess, varigenom stater och samhällen över hela världen knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden, detta kan vara såväl ekonomiskt som politiskt och
kulturellt.
Människor reser, arbetar och umgås över hela jordklotet på ett sätt
som tidigare inte har varit möjligt. Händelser i en helt annan del av värl-
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den kan snabbt få en effekt även i Sverige, både på gott och ont. Globaliseringen medför ett stort utbyte av kultur, varor och ekonomisk tillväxt.
Kommunens invånare, organisationer och företag agerar på en global
marknad och det är av stor vikt att Tierps kommun arbetar för att erbjuda
de nödvändiga förutsättningarna för att de även i fortsättningen ska kunna göra det.
Beroendet av den globala marknaden är stort, exempelvis importeras idag över hälften av den mat vi konsumerar från andra länder. Detta
innebär att naturkatastrofer, effekter av klimatförändringar, pandemier
och oroligheter i vår omvärld kan får konsekvenser i Sverige och vår direkta närhet.
Detta innebär i sin tur att vikten av en levande landsbygd och inhemsk
matproduktion har kommit att bli en alltmer aktuell fråga. Som en kommun med en stor andel landsbygd har Tierps kommun därför ett ansvar

för en långsiktigt hållbar markanvändning och att ge kommunens invånare förutsättningarna för en fortsatt fungerande, utvecklad och levande
landsbygd samt areella näringar. I den globala världen, blir det lokala allt
viktigare.

Klimatförändringar
Klimatet förändras allt snabbare takt på grund av människans utsläpp av
koldioxid, indikationer visar att jordens medeltemperatur kan komma att
öka med 1,4 till 5,8 grader mellan åren 1990 och 2100 enligt FN:s klimatpanel IPCC. Konsekvenserna av klimatförändringarna varierar i olika
delar av världen men ur ett globalt perspektiv finns en ökad risk för katastrofer och kriser i form av översvämningar, torka, stormar och skadade
ekosystem.
Klimatförändringarna gör det nödvändigt för länder, samhällsinstitutioner, företag och individer att förändra beteenden och vanor i allt från
transporter, matvanor, produktions- och konsumtionsmönster till återvin-

ning. En minskad och mer jämlik resursanvändning behövs i alla delar
av samhället, speciellt för dem som har hög konsumtion och energianvändning. Utveckling och implementering av ny teknik och levnadssätt
kommer sannolikt att spela en mycket viktig roll, både för att begränsa
och för att hantera effekterna av klimatförändringarna. Tierps kommun
och många av de aktörer som är verksamma i kommunen genomgår en
omställning för en långsiktigt hållbar framtid.
I kommunens fysiska planering behöver klimatanpassning av samhället ges en central roll, för att minska konsekvenserna av klimatförändringar. Tillika behöver utformandet och planeringen av kommunens
samhällen och strukturer möjliggöra för levnadssätt med låg klimat
påverkan.

Teknisk utveckling, anpassning,
omställning och utbildning
Teknisk utveckling har under hela mänsklighetens historia påverkat och
förändrat hur vi strukturerar våra samhällen och hur vi lever våra liv.
Teknisk utveckling medför ofta effektiviseringar av processer, underlättar vardagslivet och medför höjd livskvalitet. Samtidigt ställer ny teknik
också nya krav på kunskap och färdigheter.
Den tekniska utvecklingen kommer att få effekter på hur vi lever våra
liv och skapar därmed också nya förutsättningar för hur vi väljer att bo,
leva och arbeta. Resmönster förändras, arbetsplatser digitaliseras och en
digital närvaro ersätter eller kompletterar i allt fler fall den fysiska närvaron.
Ny teknik har påverkat och kommer fortsätta påverka kommunens arbete och metoder i allt från skola och omsorg till samhällsplanering och
teknisk förvaltning och leder till effektiviseringar och öppnar upp för
nya möjligheter.
Det råder redan idag och kommer även i framtiden att råda en stor
konkurrens om kompetens inom en rad olika verksamhetsområden. För

Figur 3. Vinterlandskap Söderfors. Foto: Torsten Lundin.
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att kunna fortsätta vara en effektiv konkurrenskraftig kommun och för
att kunna erbjuda både befintliga och nya företag de kompetenser som
efterfrågas behöver utbildning anpassad efter de rådande behoven kunna
erbjudas. Kommunen behöver också vara en attraktiv plats att bo och
leva på som kan erbjuda goda boendemiljöer, service och fritidsaktiviteter som lockar nya invånare och företag till kommunen. Ett väl sammansvetsat utbildningsväsende, integrationsarbete och näringsliv är av stor
vikt för att säkra kommunens framtida kompetensförsörjning.
Samtidigt som det är viktigt att utbilda och rekrytera individer med
den kompetens som efterfrågas är det också viktigt att organisatoriskt
våga vara förbättringsbenägen och framåtsträvande. Individuell kunskap
är och kommer också att förbli viktigt, men det pågår även en utveckling
där nätverk av olika kunskaper, erfarenheter och kompetenser som med
kreativitet och samarbete knyts samman skapar stora värden med mindre
resurser när vi går från ett kunskapssamhälle till ett nätverkssamhälle.
Tierps kommun är och ska fortsatt vara öppen för samarbeten och våga
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tänka samt arbeta tvärorganisatoriskt. Tierps kommun ingår i en rad olika forum, kommunöverskridande samarbeten och gemensamma projekt
tillsammans med civilsamhället och föreningslivet och ska fortsatt söka
samarbeten och utveckla nya samverkansformer.

Demografiska förändringar
Med demografi åsyftas befolkningens storlek, sammansättning av faktorer som ålder och kön och geografiska fördelning. Hur ett land, region
eller en kommuns demografi ser ut påverkar direkt behovet av välfärd,
dess arbetsmarknad och ekonomi. En tydlig trend i hela västvärlden har
varit en åldrande befolkning med ökande livslängder och färre födslar.
Denna trend är även synlig i Sverige, dock inte fullt lika påtaglig som i
många andra delar av västvärlden, då antalet födslar varit något högre
här samtidigt som Sverige har haft en större invandring av människor i
arbetsför ålder. För att kunna upprätthålla en välfungerande välfärd är
det av stor vikt att snabbt få in invandrare på arbetsmarknaden. Sverige

har en arbetsmarknad med höga utbildningskrav och kommunen har här
ett stort ansvar att genom effektiv utbildning och integration in i samhällsgemenskapen främja integration och ta vara på arbetskraften.

1.6 NULÄGESBESKRIVNING FÖR TIERPS KOMMUN
Geografi
Tierps kommun är en kommun i norduppland med en landyta av
1550km2. Kommunen är lokaliserad mellan regionstäderna Gävle och
Uppsala och intill två av Sveriges mest trafiktäta stråk, Ostkustbanan
och E4:an. Tierps kommun har vid översiktsplanens upprättande 21 327
invånare varav cirka 6175 är bosatta i kommunens centralort, Tierp.
Kommunen har många unika kulturmiljöer med medeltida slott, välbevarade brukssamhällen med herrgårdar och med en lång kuststräcka
som kantas av fiskelägen. Kommunens geografi erbjuder även ett brett
utbud av olika typer av naturmiljöer. I kommunens östra delar stiger det
flacka landskapet ur skärgården och havet, Dalälven flyter genom skogs-

landskapet och bildar stora örika fjärdar i norr och däremellan jordbruksbygder som sträcker sig söderut med skogsområden som skär av innan
slättlandskapet tar vid. Tierps kommun har ett mycket gott rykte som
frilufts- och naturvårdskommun med flera nationella utmärkelser.

Demografi
Kommunens befolkningsutveckling har varierat över tid. Under slutet av
60-talet och fram till 1970-talets tidiga år ökade folkmängden i Tierps
kommun, för att vid årsskiftet år 1971–1972 nå sin topp på 21 359 invånare. Efter år 1972 började kommunens invånarantal sjunka. Från år
1972 fram till år 1987 minskade befolkningen med 1 750 personer. I slutet
av 80-talet bröts den negativa trenden i kommunens befolkningsutveckling och

folkmängden ökade fram till år 1993. Därefter följde några år av befolkningsminskning innan invånarantalet under början av 2000-talet åter
började stiga. Från år 2000 till 2013 ökade folkmängden från 19 888 till
20 144 personer. Från år 2014 och framåt har kommunen sett en kraftig
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Figur 4. Folkmängd i Tierps kommun 1970-2020
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befolkningsökning och kommunens invånarantal är tillbaka på 1970-talets nivåer. Kommunen prognostiserar för en fortsatt befolkningsökning
under de kommande åren.
Medelåldern i Tierp är något högre än i riket i sin helhet. Invånarna i
Tierp var vid slutet av år 2020 i genomsnitt 43,5 år, att jämföra med rikets
41,4. En majoritet av kommunens områden har en genomsnittsålder mellan 40 och 45 år medan Hållnäs har en medelålder som är drygt tio år högre än kommunen i sin helhet. Medelåldern i kommunen har inte förändrats mer än marginellt sedan år 2008 och de flesta kommundelarna har en
åldersstruktur som har sett relativt lika ut över tid. Södra delen av Tierps
köping är det enda område där en mer tydlig förändring skett och där det
idag bor relativt fler unga under 19 år och färre äldre från 65 år och uppåt.
Andelen barn i befolkningen skiljer sig tydligt mellan kommunens
olika delar. I Hållnäs bor det relativt få barn och endast 12 procent av
befolkningen utgörs av barn mellan 0 och 17 år, medan barn utgör mellan 17 och 19 procent i kommundelar som Skärplinge, Karlholm och
centrala Tierp. I de södra och sydvästra delarna av kommunen bor det
fler barn än i övriga kommunen och här utgörs drygt 20 procent av befolkningen av personer under 18 år. Högst andel barn finns i den norra
delen av Tierps köping där närmare en fjärdedel av befolkningen är barn.

Invånarnas bakgrund
Tierp har en lägre andel invånare som är födda utomlands än riket och
länet. 13,1 procent av de boende i Tierp år 2020 var födda utomlands,
att jämföra med rikets 19,7 procent och länets 18,9 procent. I kommunen finns den högsta andel invånare med ett annat födelseland än Sverige i Söderfors, där 28 procent var födda utomlands. Antalsmässigt bor
det flest utrikesfödda invånare i Tierp köpings södra del, 2018 utgjorde
dessa knappt 650 personer medan det i Söderfors bodde närmare 500
personer som var födda i ett annat land. Kommundelar som Hållnäs,
Vendel och Västland har mycket få utrikesfödda.
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Boendeformer
I kommunen bor en majoritet, 74 procent, av invånarna i småhus, 5
procent bor i bostadsrätter och 21 procent i hyresrätt. I riket och i länet
bor fler i bostadsrätter än i Tierp och färre i småhus. Inom kommunen
dominerar hyresrätter i Tierp köpings södra del men också i Söderfors är
andelen relativt hög. Andelen invånare som bor i bostadsrätter är högst i
Tierp Södra och i Tierp Centrum. I kommundelar som Hållnäs och Vendel bor en stor majoritet i småhus.

Utbildningsnivå och skolresultat
I Tierp, liksom i riket och länet har kvinnor i högre utsträckning än män
en eftergymnasial utbildning. Generellt är andel eftergymnasialt utbildade lägre i Tierp än i riket och skillnaderna mellan könen är större.
Flest eftergymnasialt utbildade kvinnor bor i Vendel och Örbyhus. Högst
andel män med eftergymnasial utbildning bor i Tierps köpings centralaoch norra delar samt i Örbyhus.
Andelen elever som avslutat årskurs 9 med gymnasiebehörighet skiljer sig också mellan kommunens olika delar, exempelvis var det år 2018
strax över 60 procent av de elever som bodde i Söderfors som avslutade årskurs 9 med gymnasiebehörighet, medan samma siffra för Vendel,
Skärplinge och de norra delarna av Tierps köping var över 90 procent.

Ekonomi och inkomstnivåer
I Tierps kommun finns något fler invånare med låg disponibel inkomst
och färre med hög disponibel inkomst jämfört med Uppsala län och riket
i stort. Andelen som varken har låg eller hög inkomst är högre i Tierps
kommun än i riket och länet.
Det finns samband mellan bakgrund och att ha låg disponibel inkomst. Kvinnor har i högre utsträckning låg inkomst liksom yngre, men
framför allt gäller det gruppen äldre. En tydlig skillnad mellan Tierp och
riket är andel med låg respektive hög inkomst i befolkningen 65 år eller

äldre. I riket är andelen med låg inkomst bland 65 år eller äldre 14,6 procent, i länet 13,4 och i Tierp 17.
Den grupp som, relativt i befolkningen i Tierp, oftast har låg disponibel inkomst är gruppen invånare som nyligen har kommit till Sverige.
Oavsett vistelsetid finns en skillnad mellan in- och utrikesfödda, skillnader mellan åldersgrupper och mellan könen. Liksom vad gäller övriga variabler finns det även geografiska skillnader. I den södra delen av
Tierps köping och i Söderfors finns de fler invånare med låg disponibel
inkomst med störst andel med hög disponibel inkomst bor i Vendel.
Det finns ett samband mellan föräldrars fattigdom och barns ekonomi, sociala relationer och aktiviteter. Barn till föräldrar i ekonomiskt
utsatta situationer får oftare egna ekonomiska problem senare i livet. För
att motverka dessa negativa samband är det grundläggande att veta vilka dessa mer utsatta barn är. I Söderfors och i Tierp köpings södra delar
levde år 2018 knappt 20 procent av barnen under 18 år i familjer med
låg inkomststandard, medan samma siffra i kommundelar som Tobo,
Vendel och Månkarbo var omkring tre procent.
I kommunen finns det tydliga samband mellan olika bakgrundsfaktorer och låg inkomststandard. Generellt får familjer oftare en mer stabil
inkomst allteftersom barnen blir äldre. Utrikes födda barn har en mer utsatt situation där över 45 procent av de nyanlända barnen lever i familjer
med låg inkomstnivå. Bland barn med svensk bakgrund lever färre, fem
procent, i familjer med låg inkomstnivå.

arbetsgivare för kommunens invånare är Akademiska sjukhuset, Arlanda
flygplats och Atlas Copco. Medelinkomstnivån i kommunen är något lägre
än länet i stort och arbetslösheten är något högre än rikssnittet.
Kommunen har genom sitt geografiska läge och de infrastrukturella förutsättningarna en hög andel pendlande, med ett snitt på cirka 1900
inpendlare och 4300 utpendlare varje dag. Tierps kommun har ett gott
utbud av kollektivtrafik med regionaltågstrafik (Upptåget) som trafikerar
sträckan Gävle och Uppsala och som stannar vid fyra stationer i kommunen samt SJ som gör tågstopp vid Tierps station. I Tierps kommun finns
även 13 regionbusslinjer, sjukresebuss och skolskjutslinjer och Tierps station är också Uppsala läns näst största bytespunkt för tåg och busstrafik.

Demokrati och valdeltagande
Valdeltagandet är ett mått på den lokala demokratin. I 2018 års riksdagsval var det 87,2 procent av de röstberättigade i riket som valde att
rösta. Tierp hade ett starkt valdeltagande som var högre än riket. Totalt
sett röstade män och kvinnor i nästan lika stor utsträckning. Kvinnors
valdeltagande i kommunen var lite drygt två procentenheter högre (89,3
jämfört med 87,2 procent).

Näringsliv och arbetsmarknad
I kommunen finns många samhällen med lång industritradition och flera
av kommunens största privata arbetsgivare är verksamma inom högteknologisk tillverkande industri. I kommunen finns även en lång tradition av
egenföretagande och kommunen har ett stort antal småföretag och soloföretag och det är inom dessa som antalet nya arbetstillfällen växer snabbast.
Den största arbetsgivaren i kommunen är Tierps kommun. Andra stora
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Ekologisk

Vision för Tierps kommun
I Tierps kommuns vision från år 2015 slås det fast att kommunen ska
vara en föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle. Varje beslut ska vägas mot dess påverkan på den ekonomiska, ekologiska och
sociala utvecklingen. Alla kommuninvånare ska ha möjlighet till ett
gott liv, samtidigt som kommunen ser till att även kommande generationer också ges den möjligheten. Visionen konkretiseras i tre vägledande inriktningar som handlar om ett gott liv för människorna, lönsamma
affärer för företagen och utveckling av vårt geografiska område. Våra tre
arenor kallas – Livsarenan, Affärsarenan och Utvecklingsarenan.

Social

År 2015 antog FN:s 193 medlemsländer Agenda 2030, innehållande de
17 globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar
utveckling.
Hållbar utveckling definieras av FN som utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. De globala målen i Agenda 2030 är den
mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens
ledare antagit. Regeringen har som ambition att Sverige ska vara ledande i arbetet med att genomföra Agenda 2030. En nationell handlingsplan
har tagits fram där kommuner och regioner lyfts fram som centrala aktörer i genomförandet av Agenda 2030.
Målen i Agenda 2030 utgör ramverket för Tierps kommuns hållbarhetsarbete och ska vara styrande i budget, verksamhetsplaner och andra
relevanta styrdokument samt fungera vägledande i översiktsplanen. En
nulägesanalys togs fram under år 2020 och uppdateras kontinuerligt, vilken ger en översiktlig beskrivning av hur väl kommunen uppfyllde agendans mål och vilka som är de största utmaningarna för att nå en hållbar
utveckling i Tierps kommun till år 2030.

Styrande dokument för hållbar utveckling

Ekonomisk

2.1 AGENDA 2030 SOM RAMVERK FÖR
KOMMUNENS HÅLLBARHETSARBETE

Figur 6. Hållbarhetens
tre pelare.

Agenda 2030 i budget och flerårsplan
Tierps kommun införde till budget och flerårsplan 2020–2023 FN:s globala mål som de övergripande målen för kommunen. För att konkretisera vad de 17 hållbarhetsmålen betyder för kommunen lokalt togs ett stort
antal delmål fram som synliggör vad varje enskilt mål innebär för Tierps
kommun. Delmålen följs sedan upp i verksamhetsplaner, delårs- och årsbokslut med utvalda nyckeltal och indikatorer som visar vad kommunen
behöver åstadkomma årligen för att nå en socialt, ekonomiskt och miljömässig hållbar utveckling.

Figur 5. Översikt över FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030. Källa: Stockholm Resilience Centre
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Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål. Målen är
integrerade och odelbara, vilket betyder att inget mål kan
nås utan framgång inom ett annat – därför behövs arbete
inom alla mål för att nå en ekonomisk, social och miljömässig
hållbar utveckling.
INGEN
FATTIGDOM

Mål 1 Ingen fattigdom

INGEN
HUNGER

Mål 2 Ingen hunger

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

Mål 3 Hälsa och välbefinnande

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA
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Avskaffa all form av fattigdom överallt.

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning samt
främja ett hållbart jordbruk.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och
verka för alla människors välbefinnande i alla
åldrar.

Mål 4 God utbildning för alla
Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande
för alla.

JÄMSTÄLLDHET

Mål 5 Jämställdhet
Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

Mål 6 Rent vatten och sanitet
Säkerställa tillgången till hållbar vatten- och
sanitetförvaltning för alla.

Mål 7 Hållbar energi för alla
Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig,
hållbar och modern energi till en överkomlig
kostnad.

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt
Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Mål 9 Hållbar industri,
innovationer och infrastruktur
Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur,
verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Mål 10 Minskad ojämlikhet
Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Mål 15 Ekosystem
och biologisk mångfald
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, och hejda
förlusten av biologisk mångfald.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Mål 11 Hållbara städer och samhälle.
Städer och bosättningar ska vara inkluderande,
säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Mål 16 Fredliga
och inkluderande samhällen
Främja fredliga och rättvisa samhällen för hållbar utveckling, samt bygga upp effektiva och
inkluderande institutioner på alla nivåer.

Mål 12 Hållbar konsumtion
och produktion

Mål 17 Genomförande
och globalt partnerskap

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera
det globala partnerskapet för hållbar utveckling

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa
klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Mål 14 Hav och marina resurser
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en
hållbar utveckling.
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Regional utvecklingsstrategi
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är antagen av Region Uppsala och framtagen i samverkan med länets aktörer. Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande och långsiktig strategi som pekar ut hur
vi ska möta Uppsala läns utmaningar och utveckla vårt län på ett hållbart
sätt.
RUS ska också fungera som länets Agenda 2030-strategi och vara ett
samlande och vägledande dokument för alla länets aktörer, såväl Region
Uppsala, kommuner, näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer ansvarar gemensamt för att införliva strategin. Se kapitel 3.1.

Miljömässig hållbarhet
Det övergripande målet för miljö- och klimatpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan
att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Riksdagen beslutade under år 1999 om de nationella miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.
Medan målen i Agenda 2030 är globala och tar ett helhetsgrepp på

Figur 7. Marionsjön.
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hållbarhet så beskriver Sveriges miljömål vilka utmaningar som finns på
den nationella nivån när det gäller just miljöfrågorna. Att uppnå miljömålen innebär därför att vi uppnår den miljömässiga dimensionen av
Agenda 2030 i Sverige. De svenska målen är betydligt mer preciserade
när det gäller vilken miljökvalitet som krävs för en god miljö i jämförelse med målen i Agenda 2030. Detaljrikedomen gör det lättare att följa
utvecklingen i miljön och på så sätt förstå vilka åtgärder som är viktigast.
De svenska miljömålen följs upp genom en årlig uppföljning på nationell
och regional nivå. Det görs även en fördjupad utvärdering vart fjärde år.
För varje miljömål finns en nationell myndighet som har ett utpekat ansvar för uppföljningen. Naturvårdsverket ansvarar även för att lämna den
samlade redovisningen till regeringen. De sexton miljömålen är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
15.
16.

Begränsa klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

De svenska klimatmålen är en del i miljömålssystemet och de är även en
central del i Sveriges arbete med att leva upp till klimatavtalet från Paris. Riksdagen beslutade år 2017 om en klimatlag och ett klimatpolitiskt
ramverk som innebär att Sverige år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp
av växthusgaser.
Tierps kommun har under perioden 2015–2020 antagit flertalet styrdokument inom miljö- och klimatområdet för att uppnå miljömålen. Här
nedan beskrivs några av de viktigaste.
Klimat- och energiplan
Klimat- och energiplanen för Tierps kommun syftar till att minska klimatpåverkan från Tierps kommun som organisation men också från
verksamheter och privatpersoner inom kommunen som geografiskt område. Planen ska bidra till uppfyllelse av regionala och lokala klimatmål,
samt de nationella klimat- och energipolitiska målen, se kapitel 2.2.
Naturvårdspolicy för Tierps kommun
Tierps kommuns naturvårdspolicy säkerställer att vi på ett hållbart sätt
nyttjar kommunägd mark och andra naturresurser. Syftet med naturvårdspolicyn är att se till att Tierps kommun har god tillgång till en rik
och varierad natur med goda förutsättningar för friluftsliv, rekreation
och naturturism för alla. Den biologiska mångfalden ska bevaras och utvecklas och kommunens natur- och grönområden samt naturresurser ska
förvaltas med fokus på långsiktig hållbarhet.

Hållbarhetslöften inom miljömålen
Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att
uppnå de svenska miljömålen. För att öka förutsättningarna för att nå
miljömålen har Länsstyrelsen har tagit fram fyra regionala åtgärdsprogram inom olika temaområden: minskad klimatpåverkan, ekosystem och
biologisk mångfald, vatten och samhällsutveckling.

Figur 8. Tierpsslätten.

Åtgärdsprogrammen omfattar tillsammans arbete med samtliga
svenska miljömål som länet berörs av. Som ett led i arbetet bjuder länsstyrelsen in aktörer, såsom kommuner, företag och föreningar, att teckna
hållbarhetslöften och därmed åta sig att genomföra ett antal åtgärder ur
ett eller flera av åtgärdsprogrammen. Tierps kommun har valt att delta
i åtgärdsprogrammen genom att teckna ett stort antal hållbarhetslöften
inom de olika temaområdena. Länsstyrelsen i Uppsala län följer årligen
upp aktörernas arbete med sina hållbarhetslöften.

Social hållbarhet
Social hållbarhet är en av de tre dimensionerna av hållbarhet. Ett socialt
hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle
med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver
att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga
i samhällsutvecklingen. Social hållbarhet är av avgörande betydelse för
det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekono-
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miskt perspektiv. Ett socialt hållbart samhälle är mer resilient och bättre
rustat för påfrestningar, är anpassningsbart och mer förändringsbenäget.
Kommunen har genom sina offentliga åtaganden ett stort ansvar för
samhällsutvecklingen och upprätthållandet av ett demokratiskt och inkluderande samhälle.
I ett socialt hållbart välfärdssamhälle ska alla människors grundläggande behov och att de mänskliga rättigheterna tillgodoses och säkerställas och anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov.
Folkhälsa
Det övergripande målet för folkhälsopolitiken har ett tydligt fokus på
jämlik hälsa. Riksdagens folkhälsopolitiska mål är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och
sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
Det övergripande målet har konkretiserats i åtta målområden som syftar till att tydliggöra de viktigaste faktorerna som påverkar vår hälsa och
inriktningen på det arbete som främjar en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. De åtta målområdena är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Det tidiga livets villkor
Kunskaper, kompetenser och utbildning
Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
Inkomster och försörjningsmöjligheter
Boende och närmiljö
Levnadsvanor
Kontroll, inflytande och delaktighet
En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Tierps kommun arbetar med folkhälsa och social hållbarhet genom sitt
uppdrag för bland annat skola, vård och omsorg, kultur- och idrottstjäns-
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ter eller i den fysiska planeringen. Folkhälsoarbetet har stöd i många
lagar, bland annat grundlagen, skollag, socialtjänstlag, hälso- och sjukvårdslag, barnrättslagen eller plan- och bygglagen.
Kommunen har antagit flertalet styrdokument inom social hållbarhet.
Här nedan beskrivs några av de viktigaste.
Folkhälsopolicy för Uppsala län
Syftet med en gemensam folkhälsopolicy i Uppsala län är att ge kommuner, landsting, regionförbund och länets övriga aktörer gemensamma
utgångspunkter och förutsättningar för att kraftfullt verka för en hållbar
utveckling och en god hälsa i hela befolkningen.
För Uppsala län har det nationella folkhälsomålet omformulerats till
en vision: God hälsa för alla i Uppsala län samt fyra strategier; Goda
livsvillkor, Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, Hälsosamma levnadsvanor samt Psykiskt välbefinnande. Målet är att alla invånare i länet,
oavsett ålder, kön, socioekonomisk tillhörighet, etnisk eller kulturell
bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning ska erbjudas möjligheter att leva ett hälsosamt liv.
Idrotts- och fritidspolicy
Tierps kommuns idrotts- och fritidspolicy följer kommunens vision om
att en meningsfull fritid är en självklar framgångsfaktor för hållbar utveckling. Policyn har sin grund i riksdagens antagna folkhälsomål liksom de nationella idrotts- och fritidspolitiska målen. Policyns övergripande mål är att Tierp ska vara en attraktiv kommun där idrott, friluftsliv
och rekreationsmöjligheter inbjuder till gemenskap och god hälsa.
Kulturpolicy
Tierps kommuns kulturpolicy följer kommunens vision om att kultur och
kreativitet är en självklar framgångsfaktor för hållbar utveckling i kommunen. Policyn har fyra övergripande mål: att kommunen ska ha ett rikt

Figur 9. Vendelbadet i Örbyhus.

Figur 10. Kulturhuset Möbeln i Tierps köping. Här finns bibliotek, boulehall,
fritidsgård, konsthall, kulturskola och mötesrum Foto: Josef Abliz.

kulturliv som ger människor möjlighet till personlig utveckling och bildning, att kulturarvet är en levande tillgång som bevaras och utvecklas,
att kreativitet, mångfald och kvalitet stimuleras samt att kultur genomsyrar alla samhällets verksamheter.

tidigare visat sig vara mycket gynnsamma och kommunen avser även
fortsättningsvis fortsätta och utveckla samarbetet.

2.1.5

Civilsamhället
Civilsamhället, föreningslivet och organisationer spelar en betydande
roll för möjligheten att uppnå ett socialt hållbart samhälle. Ett starkt och
engagerat civilsamhälle skapar sammanhang och bidrar till en meningsfull fritid, folkhälsa och samhällsnytta. Samverkan mellan kommunen
och civilsamhället har i många fall och inom en rad olika sakområden

Ekonomisk hållbarhet är en integrerad del av hållbarhets begreppet och
innebär att använda, vårda och underhålla resurser för att skapa långsiktigt hållbara värden genom bättre utnyttjande, återanvändning och återvinning av såväl förnyelsebara resurser som icke förnyelsebara resurser.
Med andra ord ska nuvarande generation hushålla med ändliga resurser,
så att även framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda.
Kommunen som en skattefinansierad verksamhet har en skyldighet

Ekonomisk hållbarhet
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mot skattebetalarna att hantera skattemedlen på ett ansvarsfullt sätt och
mot framtida generationer genom ett rationellt och långsiktigt resursanvändande. Detta kan uppnås genom åtgärder och målinriktat arbete inom
hela organisationen och genom en rad olika åtgärder. Exempelvis genom
effektivisering av verksamheten med hjälp av integrerande av ny teknik,
genom kompetenshöjning och kontinuerlig effektivisering av verksamheter, genom att samverka med andra kommuner, myndigheter och civilsamhället och ett ansvarsfullt, faktabaserat samt väl underbyggt beslutsfattande.
Vid investeringar bör den aktuella investeringens hela livscykel analyseras och utgöra del av beslutsunderlag och inte enbart inköpspris eller
anläggningskostnad vara avgörande. Även sociala investeringar som
medför en kostnad på kort sikt kan på längre sikt innebära lägre kostnader på längre sikt, något som bör beaktas för en långsiktigt god ekonomisk hushållning. Exempel på sociala investeringar är investeringar i
folkhälsa, inkluderande och välkomnande stadsmiljöer, minskad arbetslöshet och minskat utanförskap.
Näst intill samtliga kommunala styrdokument och policys har på ett
eller annat sätt beröring på den ekonomiska hållbarheten. Den miljömässiga hållbarheten sätter ramarna för vår verksamhet medan den ekonomiska hållbarheten är verktygen för att nå våra mål – en stark social
hållbarhet med ökad välfärd och välbefinnande i vår kommun.
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Övriga styrdokument
Det finns en mängd styrdokument i kommunen som också har bäring på
hållbarhet och Agenda 2030. Det finns aktiverande styrdokument som
fokuserar på vad som ska uppnås och vad som ska göras i form av en vision, strategi, plan eller ett program. Kommunen har också normerande
styrdokument som fokuserar på hur de som är verksamma i kommunen
beter sig i form av policy, riktlinjer eller regler.
Några av de viktigaste styrdokumenten som berör hållbarhetsområdet är:
• Policy-funktionsnedsättning 2025
• Tillgänglighetspolicy
• Policy för lika rättigheter och möjligheter
• Avfallsplan
• Cykelplan
• Hastighetsplan
• Bostadsförsörjningsplan

2.2 KLIMAT
Klimatförändringar och klimateffekter
Världens klimat håller på att förändras. Jorden har redan blivit 1,2 grader varmare sedan förindustriell tid och kommer fortsätta bli varmare
som en följd av de växthusgaser vi redan har släppt ut. För varje grad
varmare vår planet blir, ökar temperaturen i Sverige med ungefär 1,5
grader. Årsmedeltemperaturen i Sverige ökar omkring dubbel hastighet
som genomsnittet på jorden.
Enligt SMHI:s beräkningar, riskerar vårt land att bli cirka fem grader
varmare i slutet av seklet, om utsläppen av växthusgaser fortsätter öka
som idag. Klimatförändringarna kommer att leda till fler bränder, värmeböljor och torka. Kraftiga skyfall kommer också bli vanligare vilket
innebär ökad risk för översvämningar med fara för individer, skada på
fastigheter och stora samhällskostnader som följd. Havsnivån väntas
stiga markant till följd av smältningen av glaciärisar. Beroende på vilka
scenarion man utgår ifrån kan havsnivån komma att öka med så mycket som en till fem meter fram till år 2100. Den snabba landhöjningen i
Tierps kommun kan i viss mån komma att kontra havsnivåhöjningen
dock i betydligt mindre omfattning än havsnivåhöjningen.
Offentlig verksamhet, såsom vård och omsorg, är särskilt sårbara och
måste bereda sig på kraftigare värmeböljor under sommarmånaderna
och skydda särskilt utsatta grupper. Infrastrukturen i kommunen behöver
också en höjd beredskap för såväl värmeböljor, höga vattenflöden som
störningar på el och mobilnät till följd av kraftigare stormar. Även förutsättningarna för areella näringar i kommunen, som skogsbruk och jordbruk, kommer att förändras med längre växtsäsong samtidigt som risken
från såväl långvarig torka, kraftiga regnmängder och skadeinsekter ökar.
Med en ökande temperatur får även invasiva arter en ökad möjlighet att
sprida sig längre norrut i landet. Detta gäller både växter och djur, som i
sin tur kan sprida sjukdomar som inte tidigare funnits i Sverige.

Figur 11. Björns skärgård.

På global nivå riskerar delar av jordklotet att vid seklets slut bli obeboeligt, vilket kan innebära stora strömmar av klimatflyktingar med ökade risker för konflikter som konsekvens.
Det är därför mycket viktigt att kommunen och kommuninvånarna bidrar till att minska utsläpp av växthusgaser. Samtidigt måste kommunen
arbeta förebyggande i planeringen av den fysiska miljön och organisatoriskt för att bli mer robust och resilient mot de effekter som klimatförändringarna för med sig. Kommunen ska i samhällsplaneringen också
möjliggöra för kommunens invånare att leva ett gott liv utan beroende
av fossila bränslen. I samhällsplaneringen behöver också stor hänsyn tas
till naturen och de ekosystemtjänster de bidrar med. Med ekosystemtjänster menas all nytta och alla funktioner som naturen bidrar med till
människan. Det kan handla om rening av luft, pollinering, hantering av
dagvatten och mycket mer. Se kapitel 4.3.
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Tierps kommuns klimatutsläpp
Direkta utsläpp från klimatpåverkande gaser från verksamheter i kommunen har minskat från cirka 200 000 ton koldioxidekvivalenter år
1990 till cirka 155 000 ton år 2019, en minskning med 26 procent. Den
sektor som minskat utsläppen mest är uppvärmning av bostäder och
lokaler. Idag kommer majoriteten av växthusgasutsläppen i kommunen

från transporterna, där persontransporterna står för den största andelen.
Transporter utgör över 50 procent av de totala utsläppen, arbetsmaskiner
utgör cirka10 procent och jordbruket står för cirka 25 procent av utsläppen i kommunen.
Statistiken från emissionsdatabasen bygger på territoriella utsläpp, det
vill säga utsläpp inom kommunens geografiska område, varför denna i

Figur 12. Utsläpp av växthusgaser mellan åren 1990 - 2019 per sektor i Tierps kommun enligt Nationella emissionsdatabasen. Källa: SMHI.
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viss mån blir missvisande. Förbipasserande trafik på E4:an liksom passerande flyg från Arlanda räknas in i Tierps territoriella utsläpp, samtidigt
som kommunen har väldigt liten makt att påverka dessa faktorer. I motsatt riktning kan konstateras att mycket av de utsläpp som vi genererar
genom vår livsstil och konsumtion inte räknas in i statistiken då det mesta av det vi köper i form av mat, teknik eller kläder har orsakat utsläpp
någon annanstans i världen.
För att få reda på hur stora indirekta utsläpp vår kommun genererar kan

Bostad
17%
Offentlig
konsumtion och
investeringar
33%
Livsmedel
13%

Kläder och
prylar
12%

Transporter
15%
Privata
investeringar
10%

Figur 13. Grafen visar klimatfotavtrycket för en genomsnittlig medborgare i
Tierps kommun uppdelat på olika sektorer enligt REAP verktyg för hållbar stadsplanering.

man mäta dess klimatfotavtryck. Klimatfotavtrycket mäter den mängd utsläpp av växthusgaser som vi orsakar, direkt eller indirekt, via konsumtion
av varor och tjänster, oavsett var i världen utsläppen har skett. En genom
snittlig medborgare i Tierps kommun hade enligt statistiken från år 2011 ett
klimatfotavtryck på 13,6 ton CO2ekv, vilket innebär att om alla människor
skulle leva som i Tierps kommun skulle vi behöva fyra jordklot till.
Vision för Tierps kommun
I Tierps kommuns vision slås det fast att kommunen ska vara en föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle. Varje beslut ska vägas mot
dess påverkan på den ekonomiska, ekologiska och sociala utvecklingen. Alla kommuninvånare ska ha möjlighet till ett gott liv, samtidigt som
kommunen ser till att även kommande generationer ges den möjligheten.
Klimat och energiplan för Tierps kommun
Tierps kommuns klimat- och energiplan syftar till att minska klimatpåverkan från Tierps kommun inklusive dess bolag som organisation men
också från det geografiska området. Planen syftar till att bidra till uppfyllelse av regionala och lokala klimatmål, samt de nationella klimat- och
energipolitiska målen.
I Klimat- och energiplanen fastslås att kommunen har en viktig roll
att spela inom klimat- och energiarbetet genom sitt ansvar för fysisk planering och energiplanering. Översikts- och detaljplaner utgör ett viktigt
verktyg vad gäller lokalisering av ny bebyggelse, möjligheter till kollektivtrafik och vilka uppvärmningssystem som kan användas. Vidare konstateras att kommunen som organisation bidrar med en relativt stor del
av kommunens totala utsläpp av växthusgaser. Genom att se över den interna verksamhetens energianvändning, transporter samt inom ramen för
upphandling ställa miljökrav, kan kommunen minska sin egen klimatpåverkan och samtidigt skapa möjligheter för medborgare, föreningar och
företag att göra detsamma.
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Tierps kommuns klimatmål
‐ Senast år 2045 ska kommunen inte ha några
nettoutsläpp av växthusgaser.
‐ Klimatanpassa den fysiska planeringen för att
begränsa klimatpåverkan och minska sårbarheten vid ett förändrat klimat.
‐ Kommunens och kommunkoncernens transporter ska vara fossilfria till år 2030.
‐ Andelen hållbara resor ska öka.
‐ Bygga ut en tillförlitlig och hållbar infrastruktur, där kollektivtrafik och olika mobilitetslösningar är en naturlig del, för att
stödja ekonomisk utveckling och människors
välbefinnande.

Nationella och regionala klimat- och energimål

Koldioxidbudget och anpassning
för minskad klimatpåverkan

Sveriges mål inom klimat- och energiområdet har uppdaterats
och förtydligats och gäller även för länet och för kommunen.
Målen är i linje med EU:s mål och vad som krävs för att vi
ska bidra till uppfyllelsen av Parisavtalet. Förutom de klimatoch energipolitiska målen omfattas området också av generationsmålet som slår fast att vi till nästa generation ska lämna
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan
att orsaka ökade miljö- och samhällsproblem utanför Sveriges
gränser.

Senast år 2045 ska växthusgasutsläppen vara minst 85 procent
lägre än år 1990, enligt den nationella klimatmålsdefinitionen
från år 2016. Det är också i enlighet med kommunens lokala
klimatmål och det som krävs för att bidra till uppfyllelsen av
Parisavtalet.
För kommunens del innebär det en årlig minskning av utsläppen med minst 6,5 procent fram till år 2045 från år 2022
(se figur 15). Detta baseras på den senaste tillgängliga utsläppsstatistiken från år 2019.

‐ Arbeta för en ökad produktion av förnyelsebar
energi i kommunen.
‐ Tierps kommunfastigheter AB samt Tierpsbyggen ska till år 2030 minska sin energianvändning med minst 30 procent (räknat från 2007
års nivå).
‐ Kommunen ska utöka sin krisberedskap och
klimatanpassning med hänsyn till klimatförändringar.
‐ Kommunen ska inom de egna verksamheterna, i upphandling och markanvisning verka för
ett mer klimatsmart bostadsbyggande.

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

‐ Tierpsbyggen ska minska bolagets energiförbrukning per kvm med 2,4 procent per år.
‐ -Kommunen ska verka för utbyggnad av publika laddstationer.
‐ Tierpsbyggen ska ha en fossilfri allmännytta till
år 2030, minska effekttopparna i kommunen
samt arbeta för ett klimatsmart boende.
‐ -Kolinlagringen per ytenhet ska öka under
perioden 2021 till 2030. Den teoretiska potentialen ska utredas och en specifik ambitionsnivå till 2030 ska sättas.
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Utsläppen I Sverige minst
40 % lägre än 1990

100 % förnybar elproduktion
Transporters utsläpp av
växthusgaser -70 %

50 % effektivare energianvändning
tillförd energi i relation till BNP

Inga netto- utsläpp av växthusgaser,
utsläppen i Sverige minst 85 % lägre än 1990

Figur 14. Översikt över de svenska målen inom klimat och energiområdet.

Kolinlagring
I Sveriges nationella, liksom kommunens lokala, klimatmål
ska nettoutsläppen av växthusgaser minska med 85 procent
till år 2045 från 1990 års nivå. Det betyder att resterande 15
procent ska uppnås genom så kallade kompletterande åtgärder,
såsom avskiljning och lagring av koldioxid.
Marken innehåller en stor mängd kol. Kolpoolen är förbunden med den atmosfäriska koldioxiden och är i ständig omvandling. En ökad inlagring av koldioxid i mark och vegetation kan minska koldioxidhalten i luften. Kolinlagring kan ske
på flera sätt, exempelvis genom att skydda mer skog och mark

Tierps kommuns klimatåtgärder

i Sverige eller i andra länder samt genom att restaurera och anlägga våtmarker. Det kan också ske genom att bygga mer i trä
eller genom nya brukningsmetoder i jordbruk och skogsbruk.
Nationellt har regeringen pekat ut tre kompletterande åtgärder för att nå klimatmålen till år 2045. Dels ökat upptag av
koldioxid i skog och mark, dels åtgärder för utsläppsminskningar utanför Sveriges gränser och dels avskiljning och lagring av koldioxid från förbränning av biobränslen, så kallad
bio-CCS.
Genom att skydda mer natur och verka för ett mer hållbart

‐ All inköpt el ska vara 100 procent förnybar.
‐ Tierpsbyggen ska minska användandet av
fossila bränslen genom att 5-åriga handlingsplaner för fastigheter och fordon tas fram.
‐ Uppmuntra till klimatanpassat jordbruk och
skogsbruk för att binda mer kol i marken.
‐ Kommunen ska fortsätta det pågående arbetet med mobilitetsstrategi och underlätta kommuninvånarnas tillgång till hållbar mobilitet.
‐ Kompensera exploaterad mark där grönytor
har tagits i anspråk.
‐ Verka för användandet av mer trä i byggprocesser.
‐ Genom tillgänglig klimatrådgivning underlätta
för kommuninvånarna att minska sin klimatpåverkan.
‐ Fortsatt arbetet med energieffektiviseringen
på alla plan inom den kommunala organisationen.

Ton CO2-ekv
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‐ -Motverka spridningen och utbredning av
invasiva, främmande arter.
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‐ Kommunen ska i ökad omfattning kravställa
klimatdeklaration och livscykelanalys för byggnader och anläggningar i upphandling.
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Figur 15. Historiska växthusgasutsläpp liksom framtida utsläpp till år 2045 om vi ska nå klimatmålen. En minskning med minst 6,5 % per år
från år 2022 krävs för att nå klimatmålen. Beräknat som utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2- ekvivalenter
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jordbruk och skogsbruk kan kolförråden fortsätta öka i kommunen. Andra viktiga åtgärder är att kompensera all exploaterad mark där grönytor
tagits i anspråk, vilket också sker i enlighet med kommunens naturvårdspolicy. En annan åtgärd är att ställa krav på att en större del av nybyggnationer i kommunen ska ske i trä.
Minskad klimatpåverkan från byggbranschen
Bygg- och anläggningsmaterial som används i Sverige medför en årlig
klimatpåverkan på cirka 14 miljoner ton växthusgaser. Totalt motsvarar
det cirka 1,4 ton per person. Det är produktion av betong och stål som
står för den största andelen av utsläppen. Klimatpåverkan från byggskedet kan halveras till år 2030 jämfört mot dagsläget enligt Boverket. Från
och med den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Ett sätt att minska klimatpåverkan från byggmaterial är att bygga i trä. Träprodukter som byggs in i byggnader utgör
även en form av kolinbindning. Förutom betong och stål sker klimatpåverkande utsläpp från bygg- och anläggningsprojekt via transporter, arbetsmaskiner, produktion av asfalt och bergskross.
Positiva bieffekter av omställning till ett klimatsmartare samhälle
Omställningen till ett fossilfritt samhälle har också positiva sidoeffekter
för flera av de andra hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Minskad biltrafik till förmån för cykling och gång i tätorter är en viktig åtgärd för att
minska stillasittande och förbättra folkhälsan. Minskade luftföroreningar, i synnerhet kväveoxid och små partiklar från bilar, ger också bättre
hälsa och minskad risk för astma och luftrörsbesvär hos barn och vuxna.
En ökad andel vegetarisk kost och mer närodlad mat i kommunal verksamhet är likväl gynnsamt för vårt klimat, vår hälsa och ett stärkt lokalt
näringsliv.
Mycket grönska i tätorterna är viktigt för att ge svalka under heta
sommarmånader och kunna hantera kraftiga skyfall. Mer grönska bidrar
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också positivt till målet om biologisk mångfald och har positiva effekter på människors upplevda hälsa. I en hållbar framtid behöver vi också
producera och konsumera mycket mer lokalt än vi gör idag. Exempelvis
kan en övergång till lokalt producerade fossilfria drivmedel, som biogas
och el, ge en stärkt lokal ekonomin med både tillväxt och fler arbetstillfällen i kommunen. Tierps kommun har särskilt goda förutsättningar
med ett stort antal företag i de gröna näringarna.

2.3 BARNPERSPEKTIV
FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen, är ett rättsligt bindande dokument som innehåller bestämmelser om
mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen antogs i november
1989 av FN:s generalförsamling.
Den svenska regeringen ratificerade konventionen år 1990 och sedan
den 1 januari år 2020 gäller den som svensk lag. Det innebär att konventionen har samma status som andra svenska lagar. Barnkonventionen är
ett grundläggande folkrättsligt instrument som innehåller bestämmelser
om barns mänskliga rättigheter. Dess bestämmelser formar en syn på
barn som individer med egna, självständiga rättigheter som myndigheterna är skyldiga att ta på allvar.
FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller 54
artiklar:
1. Som barn räknas varje människa under 18 år.
2. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får
diskrimineras.
3. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms
vara barnets bästa.

4. Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina resurser till fullo för att uppfylla barns rättigheter. Där det behövs ska stater samarbeta internationellt.

15. Barn har rätt att delta i föreningar och fredliga sammankomster.
16. Barn har rätt till ett privatliv.

5. Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare ansvarar för barnets
uppfostran och utveckling. De ska också stötta barnet i att få sina rättigheter uppfyllda.

17. Barn har rätt att få tillgång till information via till exempel internet,
radio och tv. Staten ska uppmuntra att det skapas material som är av värde för barn och som inte är skadligt.

6. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
7. Barn har rätt till ett eget namn och ett medborgarskap. Barnet har rätt,
så långt det är möjligt, att få veta vilka dess föräldrar är och få deras omvårdnad.
8. Barn har rätt till sin identitet, sitt medborgarskap, sitt namn och sina
släktförhållanden.
9. Barn ska inte skiljas från sina föräldrar, utom när det är nödvändigt
för barnets bästa.

18. Barnets föräldrar eller vårdnadshavare, har gemensamt huvudansvar
för barnets uppfostran och utveckling, med statens stöd.
19. Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller
utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.
20. Barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin hemmiljö har
rätt till skydd och stöd från staten, samt rätt till ett alternativt hem.

10. Barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats.

21. Vid adoption ska staten säkerställa att största vikt ges till vad som
bedöms vara barnets bästa.

11. Varje stat ska bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av
barn i utlandet.

22. Barn på flykt har rätt till skydd, och hjälp att spåra och hitta sina föräldrar eller andra familjemedlemmar.

12. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

23. Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället.

13. Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina
åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

24. Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård
samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns
hälsa ska avskaffas.

14. Barn har rätt att utöva vilken religion de vill, eller ingen alls.
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25. Varje stat ska regelbundet se till att ett barn som är omhändertaget av
myndigheter behandlas väl.

36. Varje stat ska skydda barn från alla andra former av utnyttjande som
kan skada barnet.

26. Barn har rätt till social trygghet samt till statligt stöd, ifall föräldrar
eller annan vårdnadshavare saknar tillräckliga resurser.

37. Barn ska inte utsättas för tortyr, annan grym behandling, bestraffning
eller dödsstraff. Frihetsberövande av ett barn ska ske i enlighet med lag
och får endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid.

27. Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder
och mat.
28. Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.
29. Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga
rättigheter.
30. Barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, eller
som tillhör ett urfolk, har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion.

40. Barn som anklagas för brott, eller har blivit dömt för en straffbar
handling, har rätt att behandlas rättvist och respektfullt, få juridiskt stöd
samt återanpassas i samhället.
41. Om det finns bestämmelser i en stat, som går längre för barns rättigheter än innehållet i barnkonventionen, gäller de bestämmelserna.

32. Barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och mot arbete
som är skadligt eller som hindrar barnets skolgång.

42. Varje stat ska göra barnkonventionen allmänt känd bland både vuxna
och barn.

33. Barn ska skyddas från narkotika.

43–45. Regler om hur barnkonventionen följs upp och vad stater ska
göra för att följa den.

35. Varje stat ska förhindra bortförande och försäljning av, eller handel
med, barn.
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39. Barn som har utsatts för vanvård, utnyttjande, övergrepp, tortyr eller
väpnade konflikter har rätt till rehabilitering och social återanpassning.

31. Barn har rätt till lek, vila och fritid.

34. Barn ska skyddas från alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.
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38. Varje stat ska säkerställa skydd och omvårdnad av barn som berörs
av en väpnad konflikt.

46-54. Regler om hur de som bestämmer i länderna ska göra för att följa
barnkonventionen.

Kommunen och barnkonventionen
Kommuner och regioner har en viktig roll för efterlevnaden av barnkonventionen, då de ansvarar för många frågor som direkt rör barn och ungdomar. Det är därför viktigt att beslut och verksamheter inom kommunen utgår från barnkonventionen.
Staten har det övergripande ansvaret och ska se till att barnkonventionens principer införlivas i den nationella lagstiftningen, men det är arbetet på regional och lokal nivå som ytterst avgör hur väl Sverige lever upp
till barnkonventionens principer och krav.
Det är kommunens styrelse och fullmäktige som ska se till att alla
styrelser, nämnder, utskott, förvaltningar och bolag lever upp till det som
står i barnkonventionen. I alla beslutsunderlag i Tierps kommun ingår
alltid barnperspektivet och barnrättskonsekvenser, vilket utgör ett viktigt
verktyg för att synliggöra barnperspektivet i samtliga frågor, för såväl
politiker som tjänstepersoner. Viktigt i kommunens arbete med barnrättskonventionen är förankringen och medvetandegörande i hela organisationen, det kontinuerligt arbete med ajourhållande av frågor och kunskaper, ansvarsfördelning och genomförande samt uppföljning. Detta är ett
arbete som är pågående i kommunen och som även fortsättningsvis ska
tillåtas ta plats i den kommunala förvaltningen.
Barnperspektivet i den fysiska planeringen
När det kommer till kommunens verksamhetsområden är det av stor
betydelse att förstå att barnperspektivet inte enbart är relevant inom traditionella barn- och ungdomsverksamheter som skola, barnomsorg, fritid
och socialtjänst. Barn och unga berörs påtagligt av beslut i exempelvis
frågor gällande trafik, stadsplanering och miljö. Det är därför viktigt att
det inom hela den kommunala organisationen finns en grundläggande
kännedom och kunskap om barnkonventionen och ansvaret för dess efterlevnad.

VERKTYGSLÅDA
BARNPERSPEKTIV
För att vidareutveckla och
stärka kommunens arbete
med barnperspektivet i den
fysiska planeringen ska en
plan för barnperspektiv i
planeringen tas fram.

Figur 16. Lekplats i Karlholm.

I kommunens arbete med den fysiska planeringen ska barnperspektivet alltid vara involverat. Det krävs därför att kommunens tjänstepersoner och beslutsfattare får den nödvändiga kunskapen om hur den fysiska
miljön och förändringar i denna direkt eller indirekt påverkar barn och
deras behov och förutsättningar. Det är också av stor vikt att barns synpunkter blir hörda och beaktade i exempelvis planprocesser, framtagande av strategiska dokument och i utformning av den fysiska miljön.
Exempel på viktiga faktorer för barn är exempelvis tillgång till närnatur och lekplatser, kvalitet på skolor och skolgårdar, säkra och trygga
gång- och cykelvägar och tillgänglighet till målpunkter som skolor, fritidsaktiviteter, idrotts- och kulturanläggningar och kollektivtrafik.
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3. UTVECKLININGSINRIKTNING
Utvecklingsinriktningen lyfter prioriteringar mellan viktiga strategiska samband som påverkar den långsiktiga utvecklingen i kommunen.
Till skillnad ifrån mark- och vattenanvändningen syftar utvecklingsinriktningen till att klargöra funktioner och funktionella samband. I
utvecklingsinriktningen redogörs kommunens långsiktiga intentioner
vilka anses särskilt viktiga och redovisas i grova drag. Avsnittet inleds
med en beskrivning av den regionala utvecklingsstrategin och en beskrivning av Tierps kommun i ett mellankommunalt sammanhang.

3.1 REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI
Tierps kommun är en del av Region Uppsala som är en av Sveriges
snabbast växande regioner. Genom kommunens geografiskt strategiska
läge i norduppland utgör kommunen också en länk mellan regionstäderna Uppsala och Gävle samt de två regionerna Region Uppsala och Region Gävleborg.

Regional utvecklingsstrategi och
Agenda 2030-strategi för Uppsala län
Den gällande regionala utvecklingsstrategin och Agenda 2030-strategin
för Uppsala län antogs i mars 2021 av regionfullmäktige i region Uppsala. Som en medlemskommun i regionen ska Tierps kommun arbeta för
att bidra till strategins förverkligande.
Visionen för Uppsala län är; ett gott liv i en nyskapande och hållbar
kunskapsregion med internationell lyskraft. Denna vision visar på ett långsiktigt önskvärt tillstånd. Den bygger på länets förutsättningar och svarar
upp mot de stora utmaningarna. I strävan mot att uppnå länets vision tar vi
samtidigt steg mot de globala målen och vice versa. De globala målen och
länets vision konkretiseras i tre strategiska utvecklingsområden för länet:
En region för alla, En hållbart växande region och En nyskapande region.
• En region för alla lyfter fram hur ett samhälle format efter
människan ger ett gott liv, med öppna och inkluderande miljöer.

Med en region för alla menas att hela Uppsala län ska präglas av ett gott
samhällsklimat som är öppet och inkluderande med hög tillit. Ambitionen är en stärkt demokrati och en god förmåga att hantera sociala
påfrestningar. Länets invånare lever i ett hälsofrämjande samhälle med
tillgänglighet till god vård och service i hela länet. Uppsala läns invånare har en god livskvalitet och hälsa och ges möjlighet till utveckling och
delaktighet i samhället och arbetslivet. Alla invånare ska ges möjlighet

till en bra start i livet, med god utbildning och livslångt lärande.
Inom det strategiska utvecklingsområdet inryms de globala hållbarhetsmålen; 3 God hälsa och välbefinnande, 4 God utbildning för alla,
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9 Hållbar industri
innovationer och infrastruktur, 10 Minskad ojämlikhet, 16 Fredliga och
inkluderande samhällen, 17 Genomförande och globalt partnerskap.
• En hållbart växande region fokuserar på samhällsutvecklingen i
Uppsala län, dess natur och livsmiljöer och förhållandet till omkringliggande län.

Uppsala län ska vara ett växande län där invånarna lever i trygga och
attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet och bostäder efter behov.
Länet ska ha en livskraftig miljö och natur, där länet bidrar till den ekologiska återhämtningen samtidigt som den är långsiktigt växande. En
regional hållbar samhällsplanering och infrastruktur gör att länet har en
god förmåga att hantera påfrestningar, och de kritiska försörjningskedjorna är säkrade. I Uppsala län tillgodoses både nuvarande och kommande generationers behov.
Inom det strategiska utvecklingsmålet inryms de globala hållbarhetsmålen, 3 God hälsa och välbefinnande, 6 Rent vatten och sanitet för alla,
7 Hållbar energi för alla, 11 Hållbara städer och samhällen, 12 Hållbar
konsumtion och produktion, 13 Bekämpa klimatförändringarna, 14 Hav
och marina resurser, 15 Ekosystem och ekologisk mångfald.
• En nyskapande region tar fasta på betydelsen av ett livskraftigt
näringsliv och civilsamhälle samt förmågan till utmaningsdriven förnyelse och värdeskapande i företag, organisationer och samhälle.

En nyskapande region innebär ett Uppsala län som är internationellt
erkänt för en utmanings- och kunskapsdriven utveckling och hållbar
tillväxt. Hela länet präglas av innovation, kreativitet och kompetens i
såväl företag, offentlig sektor, som samhället i stort. Företag ska ha goda
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förutsättningar för att starta och växa och det finns en kompetensförsörjning som möter behoven. I länet ska det finnas världsledande universitet,
forskning och innovationssystem, som bidrar till att möta de stora samhällsutmaningarna.
Inom det strategiska utvecklingsmålet inryms de globala hållbarhetsmålen, 3 God hälsa och välbefinnande, 4 God utbildning för alla, 5
Jämställdhet, 7 Hållbar energi för alla, 8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt, 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 10
Minskad ojämlikhet, 12 Hållbar konsumtion och produktion.

3.2 MELLANKOMMUNALA FRÅGOR
Tierps kommun ligger i nordöstra Uppland, med Uppsala, Östhammar,
Älvkarleby, Heby och Gävle kommuner som närmaste grannar. Många
frågor inom kommunens ansvarsområden har eller kan få direkt eller
indirekt betydelse för en eller flera grannkommuner eller för regionen
som helhet. Kommunen har ett planeringsansvar över kommungränserna
som innebär att en dialog med de intilliggande kommunerna är nödvändigt för att funktionella samband inte ska förbigås vid gränserna. Genom
samverkan, olika former av samarbeten och gemensamma insatser kan
kommunerna också nå bättre resultat och arbeta mer resurseffektivt.
Samverkan sker idag i olika former och inom många olika områden
tillsammans med närliggande kommuner. Bland annat bedrivs samarbeten genom gemensamma förbund, som Uppsala brandförsvar där utöver
Tierps kommun även Östhammar och Uppsala kommun ingår, genom
delade tjänster inom särskilda kompetenser med bland annat Heby kommun och genom export av vatten från Tierps kommun till Gästrikevatten i
Östhammar kommun.
En kommuns geografiska läge i landet men också i relation till andra
kommuner, städer och stora arbetsgivare påverkar pendlings- och flyttmönster, liksom handelsvanor och företagsetableringar. Även arbetsmarknaden och rörelsen av kompetens mellan kommunerna är av stor
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vikt. Idag arbetar många av kommunens invånare på arbetsplatser utanför
kommunen och många av kommunens företag hämtar kompetens från
kringliggande kommuner.
Ett område där samverkan vuxit sig allt starkare under de senaste
åren är besöksnäringen, där kommunen tillsammans med Älvkarleby
kommun och aktörer i branschen samarbetar under namnet Destination norduppland. Kommunen har även arbetat inom KOMPIS-projektet tillsammans med kustkommuner i Gävleborg och Uppsala län, från
Söderhamn i norr till Östhammar i söder, för samhällsplanering till land
och hav längs kusten. Kommunen arbetar också med förvaltning- och utvecklingsprojekt kring nedre Dalälven i olika konstellationer.
Många miljöfrågor är av mellankommunalt intresse, inte minst frågor
kopplade till vatten. Vatten följer inte kommun- eller regiongränser, vattenregleringar, vattenstånd, flöden, avrinningsområden och åtgärder som kan
påverka vattenkvalitet är frågor som kräver samverkan och Tierps kommun har flera pågående samarbeten när det gäller vattenförvaltning. Åtgärder inom en kommun kan mycket snabbt få allvarliga konsekvenser på
andra sidan kommungränsen. Detsamma kan sägas om åtgärder och verksamheter med miljöpåverkan, grönstrukturer och regional infrastruktur.
Kommunens havsområde ingår i havsbassängen Södra Bottenhavet
som har blivit utsett till pilotområde för ekosystembaserad havsförvaltning
av Havs- och vattenmyndigheten. Flera mellankommunala samarbeten har
bedrivits för framtagande av planeringsunderlag och en gemensam målbild för utveckling och förvaltning i havsområdet pågår. Se kapitel 5.3.
Åtgärder, investeringar och händelser i närliggande kommuner eller inom regionen kan få direkt och betydande konsekvenser för Tierps
kommun. Aktuella exempel på detta är bland annat utredningen av
fyrspår längs järnvägen mellan Stockholm och Uppsala och anläggandet
av ett slutförvar för kärnbränsle i Forsmark.
För att kunna maximera nyttan av samverkan och dra nytta av händelser i kringliggande kommuner ska omvärldsbevakning, deltagan-

de i kommunöverskridande och regionala forum och nätverkande med
grannkommunerna vara högt prioriterat i Tierps kommuns arbete. Tierps
kommun ska verka för att vara en drivande kraft i samverkansprojekt
och kommunöverskridande samarbeten.

3.3 FRAMTIDSBILD FÖR TIERPS KOMMUN 2050

4. En hållbar kommun
Tierps kommun ska vara en positiv kraft som starkt bidrar till en hållbar
utveckling.

3.4 ÖVERGRIPANDE UTVECKLINGSSTRATEGIER
FÖR TIERPS KOMMUN

Framtidsbilden innehåller viktiga värdeord som ska ha prägel på allt utvecklingsarbete vid den fysiska planeringen. Värdeorden utgör gemensamma övergripande mål, inhämtade ifrån kommunens invånare vid de
18 medborgardialoger som föregick översiktsplanens utformning. Värdeorden ger en överblick av vad som ska genomsyra den fysiska planeringen för framtidens Tierp.

De övergripande strategierna beskriver vad Tierps kommun vill åstadkomma och ger vägledning för att nå långsiktig hållbar mark- och vattenanvändning. Strategierna är vägledande för utvecklingsstrategikartan och kommer även att vara ett stöd vid kommande fysisk planering i
Tierps kommun.

1. Attraktiva livsmiljöer

Tierps köping ska utvecklas som en självklar serviceort och regional
knutpunkt i norra Uppland, med regionala målpunkter som vårdcentral
och med köpingens centrum som ett brett utbud av arbetsplatser, handel,
kultur och service. Tierps kommun ska verka för en effektivare regional
kollektivtrafik, som bidrar till att regionens arbetsmarknader fortsätter integreras och där Tierps kommun utgör en viktig knutpunkt mellan
Gävleborg och Uppsala. För att uppnå denna målsättning krävs en befolkningsökning i centralorten och dess omgivning som skapar ett tillräckligt kundunderlag för ytterligare kommersiell service att etablera sig
i köpingen. Denna befolkningsökning avses uppnås genom skapandet av
nya bostäder, verksamhetslokaler, servicelokaler och allmänna platser,
genom en kombination av förtätning, expansion samt knyta ihop byar,
bebyggelsegrupper och samhällen i Tierps närområde med köpingen genom kollektivtrafik och utbyggnad av cykelvägsnätet. Kommunen ska
även verka för att knyta samman det regionala cykelvägsnätet och för en
ökad kollektivtrafik mellan kommunerna och över länsgränserna.

Tierp har ett variationsrikt landskap med hav och sjöar, slätter samt
lands- och skogsbygd. Lägg därtill historiska kulturhistoriska miljöer
och andra smultronställen. Allt detta i samband med kommunens geografiskt gynnsamma läge med närheten till större städer gör Tierp till en
attraktiv kommun med goda förutsättningar att nyttja inför framtiden.

2. Trygg plats att bo och leva
Tierp erbjuder småstadens och landsbygdens lugn och rofylldhet. Kommunen ska vara en trygg plats att växa upp och åldras i och erbjuder ett
hållbart och robust samhälle som aktivt möter utmaningar och förändringar genom att minska sårbarheter och tar tillvara på möjligheter.

3. Inkluderande/välkomnande attityd
Tierp ska alltid sträva efter att vara en tillväxtkommun med nytänkande
och nyfikenhet. Med en positiv inställning till bland annat inflyttning,
nyetableringar och besöksnäringen ges möjligheter till en positiv och
spännande utveckling av kommunen.

Tierps roll i regionen
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VERKTYGSLÅDA
UTVECKLINGSSTRATEGIER
‐ Bredbandsutbyggnad och
digital infrastruktur är nödvändigt både för de lokala
företagen och för boendes
möjlighet till distansarbete
och deltagande i den regionala, nationella och globala
arbetsmarknaden. Kommunen behöver ta ett större
ansvar i bredbandsfrågan.
‐ Arbeta för en starkare besöksnäring, främst kopplad
till bevarande av men också
synliggörande av de olika
kommundelarnas natur- och
kulturvärden.
‐ Innovativa, attraktiva och
flexibla kollektivtrafiklösningar.
‐ Möjliggörande för attraktiva
bostäder i alla kommunens
delar.

Ett starkt näringsliv och framåtanda
Tierps kommun har en lång tradition av företagande och industri. I orter
som Söderfors, Tierp och Tobo bedrivs konkurrenskraftig och modern
tillverkningsindustri som konkurrerar på den globala marknaden. I Vendel, på Tierpsslätten, Österlövsta och Hållnäs bedrivs areella näringar
och i flera delar av kommunen finns en tradition av egenföretagande.
Under det senaste decenniet har även många företag utifrån kommit
att upptäcka kommunens geografiskt mycket gynnsamma läge, mellan
regionstäderna Gävle och Uppsala och intill stora infrastrukturstråk som
E4:an, riksväg 76. Goda kommunikationer bidrar utöver sin konkurrensfördel för leveranser och godstransporter också till att underlätta kompetensförsörjningen.
En kommun som erbjuder attraktiva natur-, kultur- och bebyggda
miljöer, liksom ett rikt kultur- och föreningsliv gör att människor väljer
att bosätta sig på platsen och bidrar till skapandet av nya arbetstillfällen,
etableringar av företag och underlättar kompetensförsörjningen. Verksamhetsmark och områden för omgivningskrävande etableringar lokaliseras till områden där omgivningspåverkan redan råder, som exempelvis
större vägar och järnvägen och befintliga industrier och skrymmande
verksamheter.
Ytterligare en extremt viktig faktor för den långsiktiga utvecklingen av kommunens näringsliv är ett stärkande av den digitala infrastrukturen, vilken skapar förutsättningar för ökad kreativitet och innovation
samtidigt som nya flexibla möjligheter för resor och transporter gör att
företag kan etablera sig i hela kommunen. Den digitala infrastrukturen
utgör en av de viktigaste frågorna för en stark och konkurrenskraftig
landsbygd och bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Utöver de fysiska förutsättningarna har näringslivet själva också i
dialoger konstaterat vikten av odlandet av en god attityd, ett ambassadörskap och en framåtanda som ska känneteckna en kommun med

yrkesskicklighet och framåtanda. Kommunen har här en viktig roll i att
sammanlänka företagen med varandra och bygga upp starka nätverk
mellan dessa, liksom mellan kommunen och näringslivet.

Samlat och blandat
I den framtida planeringen av kommunens tätorter ska bebyggelse med
en bred blandning av upplåtelseformer, bostadsstorlekar, lokaler och
funktioner så långt som möjligt prioriteras. Inom samma område samlas
och blandas bostäder, handel, samhällsservice, parker och mötesplatser,
kontor och andra icke-störande verksamheter och gröna rum samt friytor
som integreras. Blandningen bidrar till dynamiska områden där rörelse
och liv pågår under större delar av dygnet och en ökad social hållbarhet.
Ytkrävande, transportberoende och störande verksamheter placeras dock
utanför den blandade miljön och lokaliseras i huvudsak till områden där
omgivningspåverkan redan råder.

Figur 17. Örbyhus skola och bibliotek.
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Mötesplatser och offentliga rum
Fler offentliga mötesplatser ska utvecklas och åtgärder för ökad trygghet, tillgänglighet och attraktivitet för redan befintliga ska genomföras.
Orternas målpunkter skapas med funktioner som uppmuntrar människor
från olika delar av kommunen att mötas. Offentliga rum utformas att de
inbjuder till aktivitet, lek och lärande och att de är tillgängliga för alla,
oavsett bakgrund, ålder, kön, funktionsvariation och intressen. I utvecklingen av offentliga rum bör med fördel civilsamhället, som exempelvis
utvecklingsgrupper och föreningsliv involveras i arbetet. Vilket tidigare
har gjorts i kommunen med lyckat resultat.

Kollektivtrafik, buss, cykel och gång
Ny sammanhängande och storskalig bebyggelse prioriteras i områden
där befintlig kollektivtrafik enkelt kan nås och samtidigt bidra till ett
effektivare och robustare nät som fler kan använda i vardagen. Stationer och större hållplatser utformas för enkla byten mellan färdmedel, till
exempel med pendelparkeringar för cykel och bil. Trygga och välunderhållna pendelparkeringar intill de stora kollektivtrafiknoderna är för en
kommun av Tierps yta och med den stora landsbygden en viktig förutsättning för det kollektiva resandet.
Gång- och cykelnätet utvecklas så att bostäder, arbetsplatser och målpunkter binds samman och kan användas i det dagliga resandet för fler
människor, för att minska bilberoendet och samtidigt bidra till att vardagsmotion och att hälsosamma livsmiljöer främjas. Nya cykelvägar anläggs mellan kollektivtrafiknoder, till pendelparkeringar och serviceorter
samt mellan byar och mindre orter.
Genom utbyggnad av kommunens gång- och cykelvägsnät ökar också
barn och ungas möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet. Cykelvägar till målpunkter som är viktiga för barn, exempelvis till skola och fritidsaktiviteter ska därför prioriteras i kommunens
utbyggnad av infrastrukturen.

Ladd- och biogasinfrastrukturen utvecklas så att en omställning mot
hållbara resor och transporter underlättas för de som är beroende av bilen som transportmedel.

Gröna och blå värden i samhällsplaneringen
Närheten till natur- och rekreationsområden, sjöar och vattendrag är viktigt för välbefinnande och folkhälsa. Kommunens orter ska omges av en
grönblå struktur som är nära, tillgänglig, sammanhängande och sammankopplad med den byggda miljön. Tätortsnära natur, friytor och ”outnyttjade
ytor” för spontanlek och liv mellan husen behöver alltid noggrant värderas
och beaktas i relation till förtätning. Tätortsnära natur bör vid exploatering kompenseras och kommunen ska aktivt arbeta för att säkra tätortsnära
natur genom strategiska markinköp. Kommunen ska även arbeta för att utveckla mer tillgängliga tätortsnära naturområden, exempelvis vid Tämnaråstråket och Tegelsmoraån. En sammanhängande grön infrastruktur i form
av rekreationsstråk och ekologiska spridningskorridorer ska säkerställas
vid planering av bebyggelse och infrastruktur och koppla an till den länsomfattande grönstrukturen i enlighet med länsstyrelsens grönstrukturplan.
Kommunen avser även verka för att stärka näringar kopplade till naturvärden och bevarandet av dessa, såväl gröna som blå, och arbeta för
att värdena ska ses som den resurs de faktiskt är.
Grönområden och stadsgrönska utgör en viktig del av kommunens klimatanpassning och har bland annat potential att hantera vatten vid skyfall
och mildra effekter vid torka och värmeböljor. Naturområden invid skolor
har också en viktig funktion för utomhuspedagogik och spontanlek.

Besöksnäring, gröna näringar och levande landsbygd
En levande landsbygd och en livskraftig centralort står inte i konflikt,
tvärtom är de beroende av varandra. Tierps köping utgör den huvudsakliga arenan för handel, service och kommunal administration. De övriga
större tätorterna är viktiga som lokala centrum för kommunens olika delar,
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med utbud av större arbetsplatser, viss kommersiell- och offentlig service
liksom nav för kollektivtrafiken. Gles- och landsbygd erbjuder arbetskraft
och är en arena för areella näringar, besöksnäring, småföretagande och
entreprenörskap. Landsbygden utgör även ett viktigt forum för rekreation,
kultur, naturturism och ekosystemtjänster. Samverkan mellan kommunens
alla delar bidrar till en attraktiv, stark och framgångsrik kommun.
Tierps kommun har en stor landsbygd. För att möjliggöra för en stark,
levande och långsiktigt hållbar landsbygd har flera strategiska målområden identifierats.

3.5 UTVECKLINGSINRIKTNINGSKARTAN
Utvecklingsinriktning är en av de tre aspekterna i ÖP-modellen och ska
visa funktioner och funktionella samband avseende tre grundläggande
strukturer. Begreppen utvecklingsinriktning för bebyggelse, natur och
friluftsliv samt kommunikationer handlar om att lyfta prioriteringar mellan de viktigaste strategiska sambanden som påverkar kommunens långsiktiga utveckling.
Genomgående för utvecklingsinriktningen är ett fokus på funktioner
och funktionella samband. Fokus ligger på funktionella regioner som
inte alltid följer administrativa gränser och som kan sträcka sig över
kommungränser och mellan regioner. I utvecklingsinriktningen visas
de övergripande strukturerna för bebyggelse, natur och friluftsliv samt
kommunikationer med ställningstagande för hur dessa strukturer bör
utvecklas i ett mellankommunalt och regionalt sammanhang. Här redovisas långsiktiga intentioner i grova drag och kommunen lyfter fram utvecklingsinsatser som anses vara särskilt viktiga.

Bebyggelse
Större planerade bebyggelseriktningar visualiseras i utvecklingsinriktningskartan med rosa pilar.
Tierps köping är kommunens centralort. Här planeras den huvudsakliga
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bebyggelseinriktningen ske i nordlig riktning mot Tolfta/Strömsberg respektive sydlig riktning mot Kyrkbyn. Det innebär att framtida utveckling
följer de större kommunikationsstråken och den mer samlade bebyggelsen.
Örbyhus är kommunens näst största ort. Den huvudsakliga bebyggelseriktningen förväntas ske i västlig riktning vilket på längre sikt bidrar
till att knyta Örbyhus och Tobo samman och utgör ett större ”nav”, dock
ska de två orterna inte växa samman.

Kommunikationer
Kommunens största och viktigaste kommunikationsstråk visualiseras i
kartan. Den breda streckade linjen symboliserar järnvägsstråket. De övriga
streckade linjerna symboliserar E4, väg 76 och väg 292. Dessa kommunikationsstråk binder samman kommunen samt kommunen med regionen.

Natur och friluftsliv
Tre större viktiga sammanhängande naturområden har pekats ut i kartan.
Dalälven, Tämnaren och Florarna. I kartan har även gröna viktiga samband pekats ut. Tämnarån ifrån Karlholmsfjärden till Tämnaren, Vendelsjön, Upplandsleden och östra Hållnäskusten.

Kustutveckling
Kommunens långa kuststräcka utgör en viktig resurs för kommunens attraktivitet. Genom det pågående utvecklingsprojektet Karlholm strand, det
framtida anläggandet av slutförvar av kärnbränsle i Forsmark, befintliga
besöksmål som Hållnäskustens fiskelägen, Karlholms bruk och Lövstabruk och genom införande av en koncentration av fem LIS-områden
längs kommunens norra kuststräcka har ett större område för utveckling
pekats ut i kommunens nordöstra del. Inom detta område som i översiktsplanen går under namnet Nordöstra utvecklingstriangeln är målsättningen
att genom projekt, event, tillskott av bostäder och samverkan uppnå synergieffekter som bidrar till en stark utveckling av det norra kustområdet.

Utvecklingsinriktning
Cirklar – (Kategorisering av
kommunens orter)
1. Centralort

2. Serviceort

Utbyggnadsriktning

3. Mindre serviceort

Nordöstra Triangeln

Natur och friluftsytor
Natur och friluftsstråk

Kommunikationsstråk
Kommunikationsstråk järnväg.
Kommunikationsstråk bilväg.
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Mark- och vattenanvändning är en av de tre aspekterna i ÖP-modellen. I mark- och vattenanvändningskartan redovisas grunddragen för
den avsedda användningen av mark- och vattenområden för hela
kommunen. Användningarna visualiseras som ytor och för varje yta
definieras en användning som sedan kan preciseras vid behov. I följande kapitel redovisas markanvändningen också mer ingående i ortsbeskrivningar och för kommunens olika delar med tillhörande beskrivande texter som stöd till kartan.

4.1 BOSTADSFÖRSÖRJNING

Vid planläggning av nya bostäder och bostadsområden är det inte
enbart antalet bostäder som kan möjliggöras som räknas. I den fortsatta
utvecklingen av kommunens bostadsutbud ska hållbar utveckling vara
ett centralt begrepp och påverka val av lokalisering- och utformning av
nya bostadsområden.
För den sociala hållbarheten ska en variation av upplåtelseformer och
bostadsstorlekar i samma områden erbjudas, för att motverka segregaTierp
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Strömsberg
Glesbygd Tierp
Örbyhus
Tobo
Hovgårdsberg, Karby, Husby
Upplanda, Gyllby, Persbylånga
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Glesbygd Söderfors/Mehedeby
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Skärplinge
Försäter, Åkerby, Elinge
Lövstabruk
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Kommunen ansvarar dels för planering av bostadsförsörjningen, dels för
den planläggning och andra åtgärder som krävs för att bostäder ska kunna byggas. Kommunerna bygger normalt sett inte själva några bostäder i
någon större omfattning, men har ansvar för att skapa förutsättningar för
tillkomsten av bostäder.
Tierps kommun är en växande kommun och bostadsförsörjningen är
därför en viktig fråga. I Tierps kommun gäller bostadsförsörjningsplan
från år 2013. Ett nytt kommunalt bostadsförsörjningsprogram tas fram
parallellt med aktuell översiktsplan och avses ersätta den tidigare bostadsförsörjningsplanen.
I Tierps kommun bor idag cirka 21 000 invånare och det finns strax
över 10 000 bostäder. Av dessa utgör småhus 63 procent, hyresrätter
23,3 procent, bostadsrätter 7,1 procent. 3 procent av bostäderna utgörs
av andra former av boende, såsom vårdboenden för äldre. Genom översiktsplanen tar kommunen sikte på att fortsätta den positiva trenden i befolkningsutvecklingen som varit rådande under 2010-talet. Den långsiktiga målsättningen är att under översiktsplanens tidshorisont (2050) öka
med cirka 5000-6000 invånare. Detta innebär alltså en snittökning på
mellan 170 och 260 invånare per år.
I Tierps kommun ska människor kunna erbjudas ett varierat bostadsutbud och alternativ som passar i livets olika skeden och i alla delar av
kommunen. Ett varierat bostadsutbud spelar också en viktig roll för en
fungerande flyttkedja. Exempelvis ska äldre som bor i en stor villa ha
tillgång till andra attraktiva boendeformer den dagen de inte orkar med
eller har behov av en villa. Flytten frigör i sin tur villan för exempelvis
barnfamiljer på jakt efter en större bostad. Genom översikts- och detaljplaneringen ska kommunen möjliggöra för bostadsbyggande i Tierps
kommuns olika delar. Målsättningen för Tierps kommun är därför att det
alltid ska finnas planlagd mark för bostadsändamål, både fristående villor och flerfamiljshus i samtliga kommundelar, en så kallad planreserv.

Figur 18. Befolkning per område i Tierps kommun.
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FAKTARUTA
Kollektivtrafik: Persontransporttjänster av allmänt
och ekonomiskt intresse som
erbjuds allmänheten fortlöpande och utan diskriminering (Europaparlamentets
och rådets förordning (EG)
1370/2007).
Regional kollektivtrafik:
Den kollektivtrafik som avses i
1 kap. 6 § lagen (2010:1065)
om kollektivtrafik: sådan kollektivtrafik som
1. äger rum inom ett län eller,
2. om den sträcker sig över
flera län, med avseende på
trafikutbudet huvudsakligen är
ägnad att tillgodose resenärernas behov av arbetspendling
eller annat vardagsresande
och som med hänsyn till sitt
faktiska nyttjande tillgodoser
ett sådant behov.
Kommersiell regional
kollektivtrafik: Kollektivtrafik som drivs av en aktör
utan avtal med en regional
kollektivtrafikmyndighet, eller
en aktör åt vilken en regional
kollektivtrafikmyndighet har
överlåtit befogenhet att ingå
avtal om trafik (Region Uppsala, 2020, 37).
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tion och i stället möjliggöra för livsmiljöer som uppmuntrar till möten
och samröre över generations- och socioekonomiska gränser. Det är också av stor vikt att det inom bostadsområdena avsätts utrymme för lokala
mötesplatser, tillgång till tätortsnära natur och ytor för spontanidrott och
lek. I planläggningen behöver därför skola, fritid och grönytor prioriteras och låtas ta utrymme i ett tidigt skede av planprocessen. God arkitektur ska karaktärisera nybyggnation av bostäder men också underhåll och
förändring av befintliga.
Vid planläggning av nya bostäder ska stor hänsyn tas till den ekologiska och miljömässiga aspekten. Områden med höga naturvärden ska i
största möjliga mån undvikas och naturmark som går förlorad till följd
av exploatering ska kompenseras. Större bostadsexploateringar bör lokaliseras till platser där befintlig kollektivtrafik kan nyttjas och tillsammans med bredbandsuppkoppling och andra tekniska lösningar bidra
till ett minskat bilberoende. Utformningen av nya bostadsområden med
tillhörande offentliga platser bör även utformas för att kunna nyttja befintliga eller möjliggöra för utvecklandet av nya ekosystemtjänster och
grönblåa lösningar.

der Gävle med Norrtälje och med större samhällen och målpunkter som
Östhammar, Forsmark samt Skutskär längs vägen. Tierps kommun är en
stor pendlingskommun med cirka 4300 utpendlare från kommunen och
cirka 1900 inpendlare varje dag.
För regionen som helhet är samarbetet ABCX-stråket betydande.
Här ingår bland annat kommunerna Uppsala, Tierp, Älvkarleby, Gävle
och Sandviken. ABCX-stråket i sträckan Stockholm–Uppsala är landets
största länsgränsöverskridande pendlingsstråk och en viktig förutsättning
för den fortsatta utvecklingen av regionen. Ostkustbanan är tillsammans
med E4:an de viktigaste delar. ABCX-stråket är av nationell vikt och
förbinder landets norra delar med Arlanda, Stockholm och Uppsala.
Samtidigt som kommunen är mycket väl sammanbunden med regionen finns också utmaningar gällande mobilitet. Kommunen har en landyta om 1550 km2 med stora områden av lands- och glesbygd där utbudet
av kollektivtrafik är begränsat. Den stora ytan och de långa avstånden
ställer- och kommer i framtiden ställa ännu högre krav på alternativa och
flexibla lösningar för transport och rörlighet men också på komplement
till den fysiska rörligheten, såsom ett välutbyggt bredband.

4.2 KOMMUNIKATION OCH MOBILITET

Transport – en jämställdhetsfråga

Tierps kommun har ett geografiskt gynnsamt läge för transport och resande. Kommunen är lokaliserad längs det så kallade ABCX-stråket
(Ostkuststråket) där Ostkustbanan och E4:an möjliggjort mycket goda
förbindelser med de intilliggande regionstäderna Gävle och Uppsala,
liksom Arlanda och Stockholm. Genom de kontinuerliga regionaltågsavgångarna är kommunens stationssamhällen, Mehedeby, Tierp, Tobo
och Örbyhus mycket väl sammanlänkade med de kringliggande städerna. I den östra delen av kommunen löper riksväg 76, som sammanbin-

Tillgången till personbil är inte jämnt fördelat bland Sveriges invånare.
Bilägandet och resor med bil är större hos män än hos kvinnor. Bilägande
är också kostsamt och skiljer sig således åt mellan ekonomiska grupper.
Av naturliga skäl har barn och unga inte möjlighet att själva resa med
bil, utan utelämnas till vårdnadshavares tillgång till bil och möjlighet att
skjutsa. Vad detta i praktiken innebär är att rörligheten bland invånarna
inte är jämlik, vilket i förlängningen också innebär en ojämlik tillgänglighet till arbetsmarknad, fritidsaktiviteter, kulturutbud och samhällsliv.

Särskild kollektivtrafik:
Avser skoltrafik och sjukresor
(Region Uppsala, 2020, 37).
Bytespunkt: En knutpunkt
där det finns goda förutsättningar för byten mellan
samma eller olika trafikslag
(Region Uppsala, 2019, 19).

Figur 19. Stråk i Uppsala och till angränsande län. Källa: Region Uppsala.
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VERKTYGSLÅDA
KOLLEKTIVTRAFIK
‐ Guider för hur befintlig
kollektivtrafik kan nyttjas
för att nå besöksmål ska
arbetas fram.
‐ Fortsatt och kontinuerlig
dialog och samarbeten med
Region Uppsala kring utmaningarna med kollektivtrafik
på landsbygden.
‐ Utreda möjligheterna till
stadsbusstrafik
‐ Utreda möjligheterna till
säsongs- och eventbussar

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken spelar en viktig roll i samhällsstrukturen och binder
samman kommunen med regionen och skapar kommunikationsmöjligheter och tillgänglighet oavsett tillgång till personbil. Vidare utgör kollektivtrafiken en arena för möten mellan människor och spelar därmed
också rollen som offentligt rum. Kollektivtrafiken är också en förutsättning för en fungerande och sammanhållen arbetsmarknad och skolregion. En väl utbyggd och fungerande kollektivtrafik bidrar till att minska
det utrymme som i den bebyggda miljön behöver avsättas för bilismen
skapar därmed större utrymme för människan, naturen och andra funktioner i stadsmiljön. Kollektivtrafiken utgör även en betydande del i omställningen till ett hållbart samhälle med mindre klimatpåverkan.
Region Uppsala ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken i Uppsala län. Merparten av den särskilda kollektivtrafiken, som exempelvis
skolskjuts och färdtjänst är kommunalt ansvar. Genom avtal är Region
Uppsala utförare av en stor del av skolskjutstrafiken i Tierps kommun.
För sjukresor ansvarar Region Uppsala. I Tierps kommun finns kollektivtrafikförbindelser till och från samtliga tätorter mot huvudorten Tierp,
samt regionbussförbindelser ut till större landsbygdsområden, bland annat Vendel och Hållnäshalvön. Ostkustbanan går från norr till söder med
totalt fyra stationer inom Tierps kommun, varav stationen i Tierp även
trafikeras av SJ för resor mot Uppsala, Stockholm i söder och Gävle i
norr och vidare ut i landet.
Regionaltågstrafiken Upptåget är en tåglinje som trafikerar sträckan
Uppsala – Gävle samt Uppsala – Sala och körs i Upplands lokaltrafiks
(UL) regi. Inom Tierps kommun har regionaltågstrafiken uppehåll på
Örbyhus-, Tobo-, Tierp-, och Mehedeby stationer. regionaltågstrafiken
ansluter med SL:s pendeltåg i Uppsala för anslutningsresor till och från
Arlanda och Stockholm. Upptåget började trafikera sträckan Uppsala
– Tierp redan år 1991 men inledningsvis med betydligt färre avgångar.
Sträckan Uppsala - Tierp trafikeras med 30-minuterstrafik och mellan

Tierp och Gävle avgår tåget en gång i timmen. Efter klockan 22.00 och
före klockan 09.00 på helgmorgnar körs trafiken glesare.
I riktning mot Gävle hade de fyra stationerna inom Tierps kommun
under år 2019 tillsammans i genomsnitt 987 påstigande per vecka, i riktning mot Uppsala hade stationerna 2 594 påstigande per vecka.
I Tierps kommun fanns år 2019 totalt 13 regionbusslinjer, tio skol-

Påstigande summa
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*Resenärsstatistik avser år 2019. Statistik saknas för 515.

Figur 20. Resenärsstatistik från år 2019. Statistik saknas för linje 515.
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busslinjer, en sjukresebuss och Upptåget som trafikerar sträckan Gävle
- Uppsala. I figur 20 presenteras resenärsstatistik för år 2019 framtagen
av Region Uppsala. Statistisk saknas för regionbusslinje 515 som trafikerar sträckan Skärplinge - Vavd - Hållnäs - Fagerviken - Skärplinge. Av
de regionbusslinjer som trafikerar Tierps kommun är linje 821 den med
flest resenärer. Linjen trafikerar sträckan Tierp - Månkarbo - Uppsala,

och hade under 2019 cirka 270 000 påstigande. Därefter kommer linje
510 som trafikerar sträckan Tierp - Skärplinge - Karlholm - Älvkarleby
- Skutskär - Gävle, med cirka 215 000 påstigande. Av de icke kommunöverskridande regionbusslinjerna toppar linje 516, Söderfors - Tierp, listan med cirka 206 000 påstigande. Totala antalet påstigande på regionbusslinjerna under år 2019 uppgick till cirka 1 100 000.

UPPSALA-GÄVLE

GÄVLE-UPPSALA

Summa av Påstigande (kalibrerad), per hållplats och vagn (PROJDAILYSUM)
Summa av Avstigande (kalibrerad), per hållplats och vagn (PROJDAILYSUM)

Summa av Påstigande (kalibrerad), per hållplats och vagn (PROJDAILYSUM)
Summa av Avstigande (kalibrerad), per hållplats och vagn (PROJDAILYSUM)
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Figur 21. Antal på- och avstigande sträckan Uppsala-Gävle.
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Figur 22. Antal på- och avstigande sträckan Gävle-Uppsala.
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Kollektivtrafikens framtid
Med snabba kommunikationer som kortar restiderna har Tierps kommun
goda förutsättningar för att kunna locka nya invånare, företagsetableringar, locka arbetskraft och besökare. Utbyggda kollektiva transporter,
gång- och cykelvägar, goda bytespunkter mellan trafikslag och utbyggd
digital infrastruktur är också viktig förutsättning för att hela kommunen
ska kunna leva.
Mindre orter och landsbygdsområden har dock generellt sett ett lägre
utbud av kollektivtrafik jämfört med kommunens tätorter. De mindre
orterna och landsbygden är viktiga områden som kompletterar tätorterna
och som kan erbjuda andra värden och lantligare bostadsmiljöer och har
potential för framtida tillväxt. Många av kommunens unika natur- och
kulturmiljöer och besöksmål finns också i glesbygden och är spridda
över hela kommunen och för att kunna nå dessa krävs därför i många
fall transport. Det finns därför ett stort behov av innovativa lösningar för
att kunna möta efterfrågan ut mot de småorter, landsbygdsområden och
besöksmål som inte är belägna intill befintliga kollektivtrafikstråk.
Arbetet fram till idag har påvisat att det saknas befolkningsunderlag för ordinarie kollektivtrafik att utöka mot dessa orter. Tierps kommun ser därför stor vikt av att fortsätta arbetet tillsammans med Region
Uppsala och undersöka och analysera alternativa lösningar som kan vara
aktuella för kommunens landsbygdsområden. Olika tänkbara alternativ
skulle kunna vara anropstrafik, säsongsberoende bussar och framtagande
av guider för att förenkla och förtydliga hur befintlig kollektivtrafik kan
användas för att nå särskilda besöksmål.
Stadsbuss
I Tierps kommun finns idag ingen stadsbusstrafik eller lokaltrafik inom
enskilda orter. Med den tillväxt som kommunen och framför allt Tierps
köping genomgått sedan mitten av 2010-talet och med hänsyn till pågå-
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ende utbyggnadsplaner i Siggbo kan i framtiden ett behov av en stadsbuss i Tierps köping med omnejd komma att uppstå.
Besöksmålsbussar/sommarbussar/eventbussar
I Tierps kommun finns ett stort utbud av unika natur- och kulturmiljöer och evenemang att uppleva. Då flera av dessa miljöer och besöksmål
finns i glesbygden och är spridda över hela kommunen krävs i många
fall transporter för att kunna ta del av dessa. Kommunen har därför som
ambition att utreda möjligheterna för särskilda event- och säsongsstyrda
kollektivtrafiklinjer som ger invånare och besökare en större möjlighet
att tillgodogöra sig kommunens stora värden. Vidare ska guider för hur
befintlig kollektivtrafik kan nyttjas och kombineras för att nå besöksmål
arbetas fram. Åtgärder som ökar möjligheterna för kommunens invånare att uppleva alla delar av kommunen och samtidigt bidrar till att stärka
besöksnäringen.
Gång- och cykelvägar
Riktlinjer och strategier för utvecklingen av kommunens cykelvägar
hanteras i Cykelplan för Tierps kommun från år 2016. I cykelplanen
anges även principer för utformningen av kommunens cykelnät. Jämfört
med bilism medför cykling som transportmedel flera fördelar, både för
människan och för samhället i stort. Cykling stimulerar människors fysiska aktivitet och bidrar till individens hälsa och välbefinnande. Cykeln
är jämfört med bilen också ett hållbart transportmedel som är energieffektivt och varken medför buller eller luftföroreningar och skapar betydligt mindre barriäreffekter. Genom att främja cykeln som transportmedel
kan bilberoendet och bilens roll i samhället komma att minska och framför allt skulle de kortare bilresorna i större utsträckning kunna ersättas
med cykling. Genom att skapa ett mer gent, heltäckande, sammanhängande och säkert cykelvägnät kan kommunen öka förutsättningarna för
människor att välja cykeln som färdmedel öka.

Cykelvägsnätet i Tierps kommun omfattar idag cirka 37 km och
byggs kontinuerligt ut. Cykelvägsnätet är inte heltäckande vare sig inom
eller mellan tätorterna och det finns därför stor förbättringspotential.
Utbyggnaden av det kommunala cykelvägsnätet ska fortsätta och med
särskild prioritet på cykelvägnät fram till och runt målpunkter, som service, skola, arbetsplatser, kollektivtrafik och mötesplatser. Den fortsatta
utbyggnaden av cykelvägsnätet ska kompletteras med andra åtgärder i
den fysiska miljön, för att öka bekvämligheten och tryggheten och därigenom cykelns attraktivitet som transportmedel.
I de fall det är möjligt bör gång- och cykeltrafik separeras från biltrafik, för ökad säkerhet, trygghet och framkomlighet. Vid utformningen av
cykelvägar ska hänsyn tas till att antalet cyklister kommer att öka. Hänsyn ska även tas till nya och snabbare former av cyklar och att antalet
elcyklar kommer att öka.

För att öka tryggheten och orienteringsbarheten längs cykelvägsnätet
ska kommunen fortsatt arbeta med ändamålsenlig belysning och arbeta
fram en strategi för enhetlig skyltning. En cykelresa börjar och slutar
alltid någonstans och cykeln behöver då parkeras. Det är därför viktigt
att det finns välfungerande och säkra cykelställ med tillräckligt många
platser som också är anpassade för olika typer och modeller av cyklar,
på strategiska platser längs med cykelvägsnätet och vid målpunkter. Vid
de största målpunkterna för cykeltrafiken, som exempelvis stationsområden, kan även cykelgarage vara ett alternativ. I den framtida revideringen av kommunens cykelplan ska utöver cykelvägsnätet och dess stråk ett
större fokus än tidigare läggas på cykelnoder och knutpunkter för cykelnätet liksom skyltning och vägvisning.
I kombination med åtgärder i den fysiska miljön ska kommunen även
verka för information, attitydförändringar och andra former av påverkansåtgärder för att locka fler människor att våga prova cykeln som ett
realistiskt alternativ till personbilen.

VERKTYGSLÅDA
GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
‐ Kommunens cykelplan ska
revideras.
‐ Kommunen ska ta fram en
strategi för skyltning.
‐ I planering ska cykelvägar
prioriteras.
‐ I de fall det är möjligt
bör gång- och cykeltrafik
separeras från biltrafik, för
ökad säkerhet, trygghet och
framkomlighet.
‐ Fortsatt utbyggnad av
cykelnätet.

Klimatpåverkan från transporter

Figur 23. Cykel vid ängsmark Tierps köping.

Transporterna står för ungefär hälften av alla växthusgasutsläpp i kommunen och är den sektor i kommunen med störts klimatpåverkan. Det är
framför allt persontransporterna som står för den största andelen, cirka
60 procent (se figur 24). Även tunga och lätta lastbilar står för en ansenlig del, cirka 25 procent av utsläppen inom transportsektorn.
Under de senaste åren har andelen el- och hybridbilar ökat, vilket
minskar beroendet av fossila bränslen. Även bilar som kör på förnyelsebara drivmedel har dock en miljöpåverkan, framför allt vid produktionen. Det kommer även att vara svårt att tillverka tillräckligt mycket
biodrivmedel för att täcka behoven lokalt och globalt, varför biltransporterna i sin helhet behöver minska.
Kommunen bär ett stort ansvar för en samhällsomställning som möjliggör för- och gynnar ett hållbart resande. Detta kan genomföras på oli-

FAKTARUTA
Barriäreffekt innebär ett fysiskt
hinder, exempelvis en bilväg,
som utgör ett hinder som
skär av framkomligheten för
människor, växter och djur.
Barriäreffekter kan alltså negativt inverka på såväl människor
som djur, natur och upplevelsen av stadsmiljön.
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VERKTYGSLÅDA
KLIMATPÅVERKAN FRÅN TRANSPORTER
‐ Vid upphandling ska krav ställas på ökande andel
fossilfria bränslen, för att nå fossilfria transporter
till år 2030. Kommunen ska även främja lösningar
som underlättar för privatpersoner att nå effektiva
och fossilfria transporter.
‐ Vidta strategisk hastighetsbegränsning för
motorfordonför att öka prioriterade vägsträckors attraktivitet för gång och cykel.
‐ Prioritera snöröjning av gång/cykelbanor framför
bilväg (även utanför tätort).
‐ Ta fram en mobilitets- och parkeringsplan.
‐ Upplåta mark för kollektivtrafikanläggningar och
pendelparkeringar vid viktiga knutpunkter för
kollektivtrafiken.
‐ Iordningställ trygga och tillgängliga pendelparkeringar för bil och cykel, gärna med ladd-möjlighet och väderskydd.
‐ Möjliggör för anställda att arbeta hemifrån eller
via distansarbetsplats.
‐ Arbeta för att genomföra och möjliggöra distansmöten via digitala verktyg.
‐ Möjliggör för publik laddning/tankning vid ladd-/
tankplats för exempelvis kollektivtrafik.
‐ Inrätta och förbered för laddstationer.

Personbilar
Tunga lastbilar
Inrikes flygtrafik
Lätta lastbilar
Inrikes civil sjöfart
Bussar
Mopeder / motorcyklar
Militar transport
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Figur 24. Växthusgasutsläpp per transportslag i Tierps kommun år
2019 enligt Nationella emissionsdatabasen. I aktuell statistik ingår
inte utrikesresor.

ka nivåer och med olika metoder eller kombinationer av flera.
Exempelvis behöver det hållbara resandet göras mer attraktivt,
genom anordnandet av trygga och attraktiva stationsmiljöer,
genom pendelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiksnoder, genom cykelparkeringar och genom att verka för fler kollektivtrafikavgångar.

Informationsteknik, bredband
och innovativa lösningar
Tekniken och samhällets inställning och strukturer förändras
ständigt. Under det senaste decenniet har distansarbete och
distansmöten kommit att bli allt vanligare. När arbete, underhållning, service och sociala sammanhang kan nås på distans
minskar också behovet av den fysiska rörligheten. Bredband-
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sutbyggnad är därför en högt prioriterad fråga för kommunen
och framför allt på landsbygden där tillgången till kollektivtrafik är begränsad.
Utöver den rent tekniska utvecklingen ska kommunen vara
öppen- och möjliggöra för strukturella innovationer och nya
förhållningssätt till mobilitet och resande. Kommunen ska
under de närmaste åren ersätta den kommunala fordonsflottan
med en större andel el- och hybridbilar och undersöka möjligheterna till att låta dessa ingå i bilpooler. Kommunen är
generellt sett positivt inställd till andra typer av lösningar som
anropstrafik, samåkning och samordnade transporter och ska
ha god omvärldsbevakning kring mobilitets- och transportlösningar. Kommunen ska också vara öppen för innovativa
mobilitetslösningar och arbete pågår med framtagande av en
kommunal mobilitetsstrategi.

4.3 TEKNISK FÖRSÖRJNING
Kommunalt vatten och avlopp
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Rent vatten är ett av de globala hållbarhetsmålen och en förutsättning för hållbar utveckling
och tillväxt. Det kommunalägda bolaget Tierps energi & miljö
AB (TEMAB) är leverantör och förvaltare av det kommunala
VA-systemet. I Tierps kommun finns sju kommunala vattenverk
och 13 kommunala avloppsreningsverk. Idag är cirka 13 800
personer anslutna till kommunalt vatten och avlopp i Tierps
kommun. I flera fall försörjer vattenverken mer än ett område.
Den kommunala vattenförsörjningen utgörs av grundvatten.
Samtliga verk behandlar vattnet innan det distribueras till ledningsnätet. I Tierps kommun finns även fem reservvattentäkter.
Sett till kommunen i stort är tillgången på grundvatten god
tack vare grusåsar som Uppsalaåsen, Västlandsåsen och Ven-

delåsen. Samtliga nio grundvattenförekomster i kommunen har bedömts
ha god kvantitativ och kemisk status av vattenmyndigheten. I delar av
kommunen är vattentillgången sämre, då främst Hållnäshalvön och
kustområdet där det också förefaller risk för saltvatteninträngning. Vid
planläggning eller bygglovsprövning i områden med dålig grundvattentillgång ska vattenfrågan särskilt beaktas.

VA-plan för Tierps kommun
Det framtida arbetet med den kommunala VA-försörjningen hanteras
inom kommunens VA-plan antagen av kommunfullmäktige år 2014. En
ny VA-plan är under framtagande och ska jämkas med aktuell översiktsplan. Syftet med VA-planen är att planera för en hållbar försörjning av
vatten och avlopp i hela kommunen. Planen omfattar beskrivning och
bedömning av VA-försörjningen såväl inom som utanför nuvarande
verksamhetsområde för kommunalt VA. Den belyser bland annat nuläge, förutsättningar, vilka behov som finns samt hur och på vilken nivå
VA-planeringen i kommunen ska utföras. VA-plan ska efter översiktsplanens antagande revideras och uppdateras med hänsyn till nya ställningstaganden och strategier i den aktuella översiktsplanen.

Export av vatten
TEMAB levererar sedan år 2021 dricksvatten till Österbybruk och Alunda i Östhammar kommun. Avtalet sträcker sig fram till och med år 2069.

Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län
I den regionala vattenförsörjningsplanen för Uppsala län konstateras att
tillväxttakten är hög i länet och konkurrensen om vatten förväntas öka i
framtiden. God planering av markanvändningen och ny bebyggelse, utifrån förutsättningarna i ett framtida klimat, är därför nödvändigt för att
säkra både kvalitet och kvantitet i våra grundvattenmagasin och kvaliteten i våra ytvatten. Tillgången till vatten är också en viktig förutsättning

Figur 25. Samlad bedömning av vattenbrist i Uppsala län, 2020. Kartbild från
den Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län.

för jordbruket och den industriella näringen.
Den regionala vattenförsörjningsplanen utgör ett underlag till länets
kommuner i arbete översiktsplaner, eftersom samhällsplaneringen är ett
viktigt verktyg för att långsiktigt säkerställa dricksvattenförsörjning4. MARK- OCH
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Teckenförklaring

Teckenförklaring

Riktvärden klass 1
Riktvärden klass 2
Riktvärden klass 3
Riktvärden klass 4

Figur 26. Grundvattentillgångar i Tierps kommun.
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Vatten+Avlopp
Avlopp
Vatten

Figur 27. Verksamhetsområden för kommunalt VA.

en. Underlaget kan också användas för kommunernas VA-planering och
kommunala vattenförsörjningsplaner.
I den regionala vattenförsörjningsplanen konstateras att Uppsala län
är ett län med stora variationer mellan kommunerna och där vattenresurserna är ojämnt fördelade och därmed också förutsättningarna för
vattenförsörjning. Tierps kommun är en av de kommunerna i länet där
tillgången till dricksvatten generellt sett är god.
Det stora exploateringstrycket i många delar av länet med utbyggnaden av både infrastruktur, bostäder och verksamhetsområden riskerar
medföra att den negativ påverkan på både yt- och grundvatten ökar. De
stora grundvattenresurserna måste därför beaktas i planeringen.
Grundvatten
Huvudstrategin för den regionala vattenförsörjningen är att om det finns
grundvattenresurser som används idag, eller har potential att användas
för dricksvattenförsörjning, ska de skyddas så långt som möjligt genom
vattenskyddsområden och hänsyn i fysisk planering.
Ytvatten
I den regionala vattenförsörjningsplanen har ytvatten till skillnad från
grundvatten prioriterats utifrån de naturliga förutsättningarna, som tillgången på vatten (flöden, sjödjup etcetera) samt hur vattenresurserna
förväntas påverkas av klimatförändringarna. I ett långsiktigt perspektiv
har tre ytvattenresurser ur regionalt perspektiv pekats ut, två av dessa
med direkt beröring på Tierps kommun, Dalälven och havet. Vidare pekas ”övriga prioriterade ytvatten” ut som prioriterade för att de idag används inom någon del av ett vattenförsörjningssystem och är betydelsefulla i ett regionalt perspektiv. Hänsyn behöver därför även tas till dessa
resurser i översiktsplanering, miljöprövning och andra typer av beslut.
Av dessa övriga ytvatten återfinns tre inom Tierps kommun.

I kommunens arbete ska samtliga vattenresurser som angivits beaktas
och åtgärder som riskerar skada vattenresurserna undvikas.
I den regionala vattenförsörjningsplanen fastslås åtgärder för en långsiktigt trygg vattenförsörjning. Tierps kommun berörs av flera åtgärder och
ansvarar för vissa av dessa.
• Uppdatera länets vattenskyddsområden så att antalet vattentäkter med
funktionella och uppdaterade vattenskyddsområden och förskrifter
ökar.
• Alla vattentäkter ska ha tillstånd för uttag inom 10 år
• Utreda behov av bygglovsplikt för grundvattentäkter alternativt utreda behov av motsvarande prövningsplikt enligt miljöbalken.
• Ökat antal utredningar av potentiellt förorenade områden, klass 1 och 2,
för att minska riskerna för spridning av föroreningar till vattenresurser.
• Utökade nivåmätningar i länets grundvattenresurser samt utökad råvattenkontroll inklusive screeninganalyser av miljögifter.
• Alla kommuner ska ha en klimatanpassad dricksvattenförsörjning enligt Livsmedelsverkets handbok KASKAD eller motsvarande.
• Nödvattenplan - alla kommuner ska ha en aktuell nödvattenplan senast 2022 och det ska finnas ett etablerat nätverk i länet för att dela
eller samverka om nödvattenutrustning
• Kommunala risk- och sårbarhetsanalyser. Avsaknad av reservvatten är
en sårbarhet som kommunerna bör beakta i sina risk- och sårbarhetsanalyser. Åtgärder bör sedan vidtas utifrån de behov som kommunen
identifierar.
• Samverka kring vattenbesparande informationskampanjer.
• Kommunala kampanjer till fastighetsägare med enskild vattenförsörjning om hur vatten kan sparas, hur brunnar kan skötas samt behovet
av provtagning.
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VERKTYGSLÅDA
DAGVATTEN
‐ Dagvattenflöden ska
reduceras och regleras för
minskad belastning på
ledningsnät och recipienter.
Nya allmänna dagvattenanläggningar dimensioneras för ett regn som har
återkomsttid på 50 år.
‐ Dagvatten ska hanteras
som en resurs som berikar
miljön för upplevelser, rekreation, lek, naturvärden
och biologisk mångfald.
‐ En dagvattenstrategi för
kommunen ska tas fram.
‐ Dagvatten ska hanteras
och infiltreras lokalt i största möjliga mån.

FAKTARUTA
Lokalt omhändertagande av
dagvatten (LOD), innebär att
dagvatten hanteras på den
egna fastigheten, i stället för
att ledas ned i dagvattensystem eller avlopp. Exempel på
LOD-lösningar är gröna tak
på byggnader, genomsläppliga ytor, dagvattendammar
och svackdiken.

Vatten och avlopp utanför
kommunalt verksamhetsområde
Enskilda avlopp
Utanför de områden där det inte finns kollektiva avloppslösningar krävs
enskilda lösningar. Under förutsättningen att man har vatten inkopplat
till huset behövs också en godkänd lösning för att hantera avloppsavfallet. Det kan handla om allt från kompletta WC-lösningar, till olika torrdasslösningar i kombination med så kallade Bad-Disk-Tvättavlopp. Det
är fastighetsägaren som ansvarar för att det finns en lösning som uppfyller dagens riktlinjer.
Kommunens ansvar när det gäller enskilda avlopp hör huvudsakligen
samman med ansvaret för tillsyn enligt miljöbalken. Där ingår ansvar för
prövning av ansökningar om enskilt avlopp och ansvar för kontroll att
befintliga avlopp uppfyller kraven i lagstiftningen. Enligt miljöbalken är
det även statliga och kommunala myndigheters ansvar att verka för att
miljökvalitetsnormer uppnås. Varje fastighetsägare är dock skyldig att
rena eller på annat sätt ta hand om avloppsvatten som uppstår på fastigheten. Att släppa ut avloppsvatten från WC utan längre gående rening än
slamavskiljning är uttryckligen förbjudet.
Enligt sammanställningarna från kommunens renhållningsregister
finns cirka 4000 anläggningar med enskilda avlopp, alltså med slamavskiljare och slutna tankar som töms i kommunens regi. Kombinerade
system med både slamavskiljare och sluten tank räknas som en anläggning. Omkring 3500 av avloppen är registrerade i miljö- och hälsoskyddsenhetens tillsynsregister. Ett arbete pågår där kommunens enskilda avlopp inventeras och inspekteras.
Gemensamhetsanläggningar
En gemensamhetsanläggning bildas genom en lantmäteriförrättning för
något som ska vara till nytta för flera fastigheter. Det kan till exempel
vara en vattentäkt eller ett avlopp. I kommunen finns några få gemen-
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samhetsanläggningar för avlopp som är dimensionerade för mer än 25
personekvivalenter.

Dagvatten
Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på hårdgjorda
ytor, som exempelvis asfalt, sten och hårdpackat grus. Dagvatten som
sköljer över hårdgjorda ytor kan fånga upp föroreningar och skräp på
platsen, såsom slitage från bildäck och för med sig föroreningarna vidare
till vattendrag och natur. Vid kraftiga regnfall eller stora snösmältningar riskerar bristande dagvattenhantering också att föranleda översvämningar som kan leda till stora materiella kostnader och personskador.
En effektiv och fungerande dagvattenhantering har en tydlig beröring
med flera av miljökvalitetsmålen; Grundvatten av god kvalitet, Levande
sjöar och vattendrag, Giftfri miljö, Ett rikt växt- och djurliv, Myllrande
våtmarker, God bebyggd miljö och Hav i balans samt levande kust och
skärgård. Dagvattenhanteringen har också en stor betydelse för uppfyllandet av FN:s globala hållbarhetsmål.
Dagvatten i planeringen
I och med ett förändrat klimat beräknas fler kraftiga regn och högre
vattenstånd i sjöar och vattendrag uppkomma, vilket ställer allt högre
krav på en hållbar dagvattenhantering. Dagvatten som inte tas om hand
eller hanteras på ett korrekt sätt riskerar att föranleda översvämningar,
sprida föroreningar och leda till erosion och ökade skredrisker. Tekniska
lösningar som dagvattenledningar och fördröjningsmagasin kombineras
lämpligen med naturbaserade lösningar som exempelvis med grönytor,
dagvattendammar, gröna tak, växtbäddar och blågröna stråk. Dagvattenfrågor behöver alltid beaktas i kommunens planering och risker och
lösningar analyseras. Dagvatten kan också utgöra en resurs, om detta
hanteras på ett medvetet och förnuftigt sätt. Exempelvis kan naturbaserade lösningar såsom en dagvattendamm bidra till en attraktiv miljö och ge

förutsättningar för ökad biologisk mångfald. Tillräckligt renat dagvatten
som tillåts infiltrera kan också utgöra ett bidrag till grundvattenbildningen. Vid planläggning av nya bostads- och verksamhetsområden ska möjligheterna till lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) utredas och
om möjligt nyttjas för att minska belastningen på det allmänna dagvattensystemet.

Fjärrvärme
Det kommunalägda bolaget Tierps energi och miljö (TEMAB) är leverantör av fjärrvärme i kommunen. Fjärrvärme finns i Tierp, Karlholm
och Örbyhus.
Fjärrvärmeverken i Tierp och Örbyhus har god kapacitet för de områden som de är avsedda för och en successiv utbyggnad av ledningsnätet
äger rum i framför allt Tierps köping. Den fjärrvärme som levereras av
TEMAB är 100 procent fossilfri sedan år 2020.

Bredband och telefoni
Snabb och stabil internetuppkoppling är en viktig förutsättning för tillgång på information, möjliggörande och underlättande av företagande
och har blivit en naturlig del av människors vardagsliv. En stabil internetuppkoppling har även alltmer kommit att utgöra en möjlighet för
människor att arbeta från hemmet och därmed överbrygga fysiska avstånd till arbetsplatsen. Detta faktum blir alltmer betydelsefullt för glesoch landsbygdsområden med långa resvägar till arbetsplatser. IT-infrastruktur har också kommit att i allt högre grad bli en möjlighet för äldre
att bo kvar i hemmet, genom utvecklingen av e-hälsohjälpmedel. Tierps
kommun strävar efter att fler invånare ska få tillgång till fiberuppkoppling.
Tierps kommun har byggt ett förvaltningsnät som binder samman
tätorterna och samförlagt kanalisation för framtida bruk. Därmed har
privata aktörer givits förutsättningar att bygga bredbandsnätet vidare ut

på landsbygden. Kommunens roll i bredbandsutbyggnaden är att bidra
till samverkan, samordning, som stöd vid lokala fibermöten och genom
omvärldsbevakning. Kommunen är och ska vara oberoende i förhållande
till operatörer. Kommunen bygger inga fibernät till privatpersoner. Bredbandsutbyggnad för den privata marknaden samt ansökan om statliga
medel för ändamålet görs av operatören. Det finns stor potential till ett
mer utvecklat samarbete mellan de verksamma aktörerna och fastighetsägare/bredbandsföreningar och kommunen kan här spela en viktig roll
som deltagare i de lokala fibermötena.
För planering och strategi följer kommunen regeringens bredbandsstrategi och kommunen har upprättat en handlingsplan. Det finns dock
behov av att revidera den kommunala handlingsplanen och utöka denna
med ett särskilt fokus på gles- och landsbygd. Erfarenheter har visat på
att kommunen behöver ta en mer aktiv roll i arbetet med bredbandsutbyggnaden, inte minst för glesbygdsområden och landsbygd, för att säkra den utbyggnadstakt som kommunen anser nödvändig.
Mobilnätets infrastruktur i form av mobilmaster och antenner för
WIFI samt teknikbodar ska prioriteras i tidiga planeringsskeden. Det är
viktigt att denna infrastruktur finns på plats då nya bostäder eller verksamheter utvecklas. Tekniska funktioner för mobilnät ska placeras så att
de inte stör kringliggande verksamheter eller bostäder.

Renhållning och återvinning
Ansvariga för renhållningen i Tierps kommun är det kommunägda bolaget Tierps energi och miljö AB (TEMAB). Tierps kommun eller TEMAB är inte knuten till något regionalt avfallsbolag eller kommunalförbund, utan jobbar självständigt med olika aktörer inom avfallsområdet.
Återvinning och sophämtning
En mätning genomförd år 2017 visade att den totala mängden hushållsavfall per person då var 405 kg. Av detta hushållsavfall skickades drygt
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hälften till energiutvinning och resten gick till olika former av materialåtervinning.
En stor del av dagens avfall från hushåll ingår i producentansvaret,
vilket innebär att producenterna ansvarar för och bekostar insamling och
återvinning. Detta hanteras via tolv obemannade återvinningsstationer
utplacerade i kommunen. Det avfall från hushåll som inte lämnas till
producenternas insamlingsställen ansvarar kommunen för och räknas
som hushållsavfall.
För att nå miljömålen; Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö och
Skyddande ozonskikt är en väl fungerande resursåtervinning avgörande
och är därför en prioriterad fråga i Tierps kommun.
Grovavfall tas omhand via de tre återvinningscentraler som återfinns
i kommunen; Gatmot, Skärplinge och Söderfors. Farligt avfall samlas
i miljöstationer varav det finns åtta i kommunen. Den brännbara delen
av hushållsavfallet hämtas av komprimerande sopbilar och lastas om till
större fordonsenheter och transporteras till energi- och värmeutvinning.
Enskilda hushåll erbjuds möjlighet, mot nedsättning av renhållningsavgift, att själva ta hand om utsorterat organiskt avfall genom hemkompostering. Företagens avfallshantering, som inte ingår som en del
i hushållsavfallet, hanteras och sorteras på en behandlingsanläggning i
kommunen.
Avfallsplan för Tierps kommun
Den långsiktiga planeringen för avfallshantering i Tierps kommun avhandlas i kommunens avfallsplan från år 2020. Det övergripande målet
med avfallsplanen är att utveckla avfallshanteringen i kommunen ytterligare och säkerställa en utveckling i enlighet med avfallshierarkin och en
avfallshantering av god kvalitet. Avfallsplanen är ett viktigt verktyg för
att på lång sikt kunna uppfylla samhällets mål och syftet med avfallsplanen för Tierps kommun är att:
• Ge en samlad bild av den nuvarande avfallshanteringen.
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• Ange mål och aktiviteter med utgångspunkt i lokala behov, nationella/regionala/lokala mål samt gällande lagstiftning
• Flytta avfallet uppåt i avfallshierarkin och styra utvecklingen av avfallshanteringen för att främja en hållbar utveckling.
• Omhändertagandet av det avfall som uppstår ska förbättras ur miljöoch resurshushållningssynpunkt.
• Vara ett verktyg för att kommunicera behov av förändringar av hanteringen för att möta samhällets nya krav inom området.

Deponier
Det finns inte längre några aktiva avfallsdeponier i Tierps kommun.
I Tierps kommun har 17 nedlagda deponier identifierats efter utredning. Tre av deponierna, Myrområdet, Ingså och Karlitdeponin, hanteras
av tillsynsmyndighet länsstyrelsen som övervakar dessa verksamheter.
Sluttäckning av deponin vid Gatmot avfallsanläggning är pågående. Planering av efterbehandlingsåtgärder för de övriga deponierna pågår. Kommun ska fortsatt arbeta med hanteringen av samtliga deponier.

Drivmedel
I Tierps kommun finns idag 14 drivmedelsstationer för personbilar. Av
bilarna i trafik, registrerade i Tierp år 2020, var 93 procent av bilarna
diesel eller bensinbilar. Resterande bilar, sju procent är rena elbilar, laddoch elhybrider (el + förbränningsmotor), gasbilar samt flexifuel. Antalet
elbilar ökar och cirka 11 procent av alla nyregistrerade personbilar under
år 2020 var rena elbilar.
Kommunen ska arbeta för att säkerställa att det finns en utbyggd
infrastruktur som stödjer en fossilfri fordonsflotta i såväl kommunens
organisation som i kommunen som helhet. I dagsläget finns 23 publika
laddstationer för elbil i kommunen och avsikten är att utbyggnaden ska
fortsätta i enlighet med behovet, som kontinuerligt ska analyseras. Kommunen arbetar för att skapa förutsättningar för en biogastankstation, där
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Figur 29. Översikt över de sammanställda deponiernas lokalisering.

Figur 28. Kartöversikt över de sammanställda deponiernas lokalisering.
*Deponierna hanteras av Länsstyrelsen i Uppsala län som är tillsynsmyndighet
över dessa verksamheter.
**Deponin omfattas av en pågående översiktlig miljöteknisk undersökning
(Ramboll, 2018).

4. MARK- OCH
VATTENANVÄNDNING

55

den mest lämpliga lokaliseringen ska utredas. Ett stöd och kunskapsunderlag i den fortsatta planeringen för infrastrukturen för förnybara drivmedel är den regionala planen Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon.
I regionens plan för infrastruktur och förnybara drivmedel har en analys över behovet av biogas, el och andra förnybara drivmedel i kommunen genomförts. Analysen visar att det behövs minst ett tankställe för
biogas och HVO (biodiesel) samt tio nya publika snabbladdare för elbilar i kommunen för att täcka behovet. Till det behövs även ett stort antal
hemmaladdare samt semi-snabbladdare för elbilar vid arbetsplatser. I
nuläget finns publika laddstationer endast i Tierp och Örbyhus och det
behöver därför också genomföras satsningar i övriga tätorter.
Den kommunala fordonsflottan
Idag kommer majoriteten av växthusgasutsläppen i kommunen från transporterna, där persontransporterna står för den största andelen. Transporter utgör över 50 procent av de totala utsläppen, arbetsmaskiner utgör
cirka tio procent och jordbruket står för cirka 25 procent av utsläppen i
kommunen. En omställning av teknik och resvanor är därför en mycket angelägen fråga. Kommunen är viktig som föregångare då det gäller
introduktion av ny teknik och i visionen för Tierp fastslås att kommunen
ska vara en föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle. Genom
att använda elbilar i verksamheten minskar kommunen sina utsläpp och
visar samtidigt personal och allmänhet att elbilstekniken är mogen och en
funktionell lösning. Tierps kommun har idag strax över 90 tjänstefordon,
av vilka en mycket liten andel är miljöbilar. Kommunen har som uttalat
mål att kommunförvaltningens transporter ska vara fossilfria till år 2030.
Tierpsbyggen och TKAB har idag en fordonsflotta bestående av 45
fordon, av dessa utgör knappa tio procent hybrid och elbilar. Tierpsbyggen och TKAB har det uttalade målet att minska användandet av fossila
bränslen för att nå en fossilfri verksamhet 2030 och femåriga handlings-
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Figur 30. Karta över publika laddstationer för elbil i Tierps kommun (rött):
Tierps pendlarparkering, Tierps arena, Tierpsporten, Örbyhus pendlarparkering
samt planerat biogastankstation (blått) i Tierps köping.

planer för fastigheter och fordon har tagits fram i samband med budget
för 2020.
TEMAB har som mål om att nå fossilfria tjänstefordon till år 2030,
exklusive specialfordon.

FAKTARUTA
VINDKRAFT
Bygglov krävs för uppförande,
flyttning eller väsentlig ändring
av ett vindkraftverk som
uppfyller minst ett av följande
kriterier:

Energi
För energifrågor i kommun finns en klimat- och energiplan framtagen.
Planens syfte är att bidra till uppfyllelsen av regionala och lokala klimatmål, samt de nationella klimat- och energipolitiska målen, se kapitel 2.2.
Kommunens elsystem hänger samman med det nationella och det europeiska systemet. Under 2017 fördelade sig elproduktionen i länet med
40,4 procent vattenkraft, 39,1 procent kärnkraft, 11,2 procent vindkraft.
Resterande 9,3 procent var förbränningsbaserad produktion, som främst
sker i kraftvärmeverk och inom industrin.
El från solceller installeras alltmer och kommer att få en större roll i elsystemet. Kraftvärmeverk för elproduktion saknas i kommunen, men finns
i länet. Målet om 100 procent förnybar elproduktion kommer att kräva en
omställning och utbyggnad av exempelvis vindkraft och solceller.
Vindkraft
Vindkraft innebär produktion av energi genom att vindsnurror som fångar upp rörelseenergi för att skapa el. Vindkraftverk tar inte stora fysiska
områden på marken i anspråk men dess visuella påverkan är desto större.
Konsekvenser kan också vara följdeffekter av vindkraftsetablering såsom
exempelvis väg- och ledningsdragningar. Vindkraftverken kan, med dess
fysiska och visuella intrång och påverkan ha negativa effekter på naturoch kulturmiljöer liksom landskapsbild. Det är därför viktigt att lokalisera områden där vindkraftverk gör minsta möjliga påverkan på människor,
natur och landskap, samtidigt som den ger bästa möjliga effekt. Vindkraftsetableringar behöver därför alltid prövas i det enskilda fallet.
Skyddsavstånd till vindkraftverk och kraftledningar ska beaktas i pla-

‐ Är högre än 20 meter över
markytan,
‐ Placeras på ett avstånd från
gränsen som är mindre
än kraftverkets höjd över
marken,
‐ Monteras fast på en byggnad, eller har en vindturbin
med en diameter som är
större än tre meter.

Figur 31. Riksintresseområden för energiproduktion i Tierps kommun.
4. MARK- OCH
VATTENANVÄNDNING

57

VERKTYGSLÅDA
VINDKRAFT
‐ Tematisk översiktsplan för
vindkraft ska tas fram (TÖP)

neringen och vindkraftsetableringar bör om möjligt hänvisas till områden där marken har ett lågt värde för andra samhällsintressen.
Riksintresse för vindbruk
Det finns tre riksintresseområden för energiproduktion i Tierps kommun.
Lokaliserat i närheten av Strömsberg, på Hållnäshalvöns nordvästra del
och ett havsbaserat område. Att ett område är angivet som riksintresse
för vindbruk, innebär att Energimyndigheten bedömer området som särskilt lämpligt för elproduktion från storskalig vindkraft utifrån särskilda förutsättningar. Vid prövning av mark- och vattenanvändning är ett
sådant område vägledande. Det är dock först i tillståndsprövningen i det
enskilda fallet som riksintresset får en rättslig betydelse, då riksintresse för vindbruk bedöms mot andra intressen. Det är möjligt att etablera
vindbruk även utanför riksintresseområdena, om platsen i en prövning
skulle visa sig lämplig för ändamålet. Som stöd för kommuninvånare
och exploatörer men också för kommunens framtida handläggning av
vindkraftsärenden ska en tematisk översiktsplan (TÖP) för vindbruk arbetas fram som tillägg till aktuell översiktsplan.
Vattenkraft
I Tierps kommun finns idag ett större vattenkraftverk, lokaliserat i Dalälven i Untra och drivs av Fortum. Längre söder ut, i Söderfors, finns ytterligare ett kraftverk. Fyra mindre vattenkraftverk finns i Tännarån. Det
finns inga planer på något mer storskaligt vattenkraftverk i kommunen.
Solenergi
Vid översiktsplanens upprättande finns ingen storskalig solcellspark i
Tierps kommun, däremot är en av landets största solcellsparker under
projektering för att kunna uppföras i Tierps köpings utkant. Förslag finns
även för att anlägga en solcellspark på Tierpsdeponin, efter att den har
åtgärdats. I nuläget finns solceller på några av kommunens och de kom-

58

4. MARK- OCH
VATTENANVÄNDNING

munala bolagens fastigheter. Ett aktivt arbete pågår för att utöka antalet
solceller på kommunala byggnader. För privatpersoner finns ekonomiskt
stöd att söka hos länsstyrelsen och kommunens generella inställning till
uppförande av solceller hos verksamheter och privatpersoner är positiv.
Energianvändning
Den sammanlagda energianvändningen i Tierps kommun rör sig runt
600 000 mWh. Användningen har minskat med 18 procent de senaste tio
åren. Sett till energiproduktion hamnar fjärrvärmen i topp följt av elanvändning. Transporterna står för den största energianvändningen i kommunen följt av småhus och industriverksamheter (se figur 32).
Energiförsörjning
Effekt är det momentana uttaget av energi. Länets elnät har i nuläget
effektbrist (kapacitetsbrist) ett antal timmar per år, främst kalla vinterdagar. Effektbristen utgör en begränsning för nyetableringar av energikrävande verksamheter och utveckling av befintliga aktörer i kommunen
och i länet. Samtidigt som det råder en kapacitetsbrist har de senaste
åren flertalet storskaliga och energikrävande verksamheter etablerat sig
i närområdet. Energiförsörjning är en fråga med direkt påverkan på arbetsmarknad, näringsliv och klimatomställning och ska därför prioriteras
i kommunens långsiktiga planering. Kapacitetsbristen och elförsörjningen ska fortsatt vara en högt prioriterad fråga och kommunen ska fortsatt
arbeta tillsammans med regionen, länsstyrelsen, Svenska kraftnät, näringslivet och andra samverkansparter för förstärkning av elnätet.
Flera förstärkningsprojekt för stamnätet planeras och är under utredning hos Svenska kraftnät, men har långa genomförandetider, vilket gör
frågan om minskad och flexibel elanvändning högst relevant. Flexibel
användning är att minska elanvändningen eller att styra undan elanvändning till timmar då elnätet är mindre belastat. Minskat maxeffektbehov
gör att elnätets kapacitet räcker för mer elanvändning.

säkerhetsavstånd från ledningarna, ur såväl olycksrisk som riskzon för
elektromagnetiska fält beaktas.
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Figur 32. Energianvändning efter förbrukarkategori i Tierps kommun år 2018.
Mätt i slutanvändning (MWh). Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)

Kraftledningar
I Uppsala län finns inga utpekade riksintresseområden för eldistribution,
men Energimyndigheten arbetar med en översyn. Eldistribution sker genom tre olika typer av elnät – stamnät, regionnät och lokalnät. Svenska
kraftnät är ansvarig för stamnätet (220–400 kW). Kommunen ska även
fortsättningsvis arbeta för en god och kontinuerlig dialog och ett nära
samarbete med Svenska kraftnät.
Elektromagnetiska fält är en viktig faktor att ta hänsyn till vid planeringen av nya bostäder, skolor, förskolor och annan känslig markanvändning i närheten av elektriska anläggningar. Vid planläggning,
förhandsbesked och bygglovsärenden i närheten av kraftledningar ska

Energieffektivisering av kommunens fastigheter
Tierps kommunfastigheter och Tierpsbyggen arbetar aktivt med att
minska den miljöbelastning som verksamheten orsakar och är sedan år
2000 certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Tierpsbyggen har anslutit sig till Sveriges Allmännyttas klimatkliv vilket innebär
åtagande att sänka energianvändningen med 30 procent till år 2030 (räknat från år 2007), att ha en fossilfri allmännytta till år 2030, att minska
effekttopparna samt arbeta för ett klimatsmart boende. I de kommunala fastigheternas lokaler har energianvändningen minskat med cirka 15
procent sedan år 2007. Från runt 245 kWh/m2 till under 208 kWh/m2.
Det har skett genom bland annat byte till mer energieffektiv teknik, nya
styr- och reglersystem samt byte till mer energisnål belysning.
I dagsläget finns solpaneler på tre kommunala verksamheter; Högbergsparken, Örbyhus skola och Kvarnbackens förskola. Kommunen har
planer för att förse fler byggnader med solceller.

Grusutvinning, materialförsörjning
och täktverksamhet
Täktverksamhet innebär att ett område tas i anspråk för uttag av berg,
sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter. I en växande region
och kommun är tillgången till massor en viktig fråga.
Täktverksamhet omfattar ofta stora ytor vilket innebär att det är viktigt att hänsyn tas till en stor mängd faktorer, som exempelvis hydrologi, känsliga naturmiljöer, biotoper, omgivningspåverkan och transportavstånd, vid val av täkters lokalisering. Täktverksamhet regleras av
miljöbalken (1998:808), förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899), förordningen om skydd mot olyckor (2003:789)
samt förordning om utvinningsavfall (2013:319).

VERKTYGSLÅDA
GRUVUTVINNING,
MATERIALFÖRSÖRJNING
OCH TÄKTVERKSAMHET
‐ En masshanterings- och materialförsörjningsplan ska tas
fram, innefattande uttag av
berg, torv och matjord ska
tas fram. I hushållningsplanen ska skydd av vattentäkt
särskilt beaktas.
‐ Kommunen ska i sin egen
verksamhet i första hand
använda bergkross och
återvunnet material.
‐ Matjordstäkt i slättbygd ska
prövas restriktivt.
‐ Tillstånd för täktverksamhet
ska ges endast om samhällsnyttan överväger skadan på
natur- och kulturmiljö.
‐ Det kommunala grundvattenintresset ska väga starkare
än intresset att fortsätta eller
påbörja täktverksamhet.
‐ Nya naturgrustäkter ska inte
tillåtas.
‐ Antalet grustäkter och
naturgrusuttag reduceras
i enlighet med regionalt
miljömål.
‐ Utveckla massahanteringen
på Gatmot.
‐ Vid större exploateringsprojekt i kommunal regi
ska materialutvinning och
transport av massor analyseras för att säkra de bästa
miljömässiga alternativen.
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VERKTYGSLÅDA
EKOSYSTEMTJÄNSTER
Kommunen arbetar med
ekosystemtjänster i planeringen
genom att bevara, förstärka
och tillskapa nya ekosystemtjänster.

I det nationella miljömålet God bebyggd miljö anges att uttaget av
naturgrus i landet ska begränsas. Kommunen ska i sin egen verksamhet
därför i första hand använda bergkross och återvunnet material.
Tierps kommuns gällande grushushållningsplan är antagen av kommunfullmäktige år 1993. Syftet med planen är att styra över allt från
användning av naturgrus i ås till bergkross samt att öka återanvändningen av material. Det är angeläget att kunna hänvisa till en aktuell grushushållningsplan där även ställningstaganden till täktverksamhet i allmänhet
framgår. En ny masshanterings- och materialförsörjningsplans anpassad
efter dagens kunskapsläge ska därför tas fram och ersätta den tidigare
grushållningsplanen.

bland annat hjärt- och kärlsjukdomar.
I kommunens arbete med den fysiska miljön kan redan existerande
ekosystemtjänster bevaras och inkorporeras i den bebyggda miljön men
också nya tillföras. Exempelvis kan plantering av växter och grönska
sänka temperaturen på särskilt varma platser och samtidigt bidra till omhändertagande av dagvatten, motverka översvämningar och leda till en
mer estetiskt tilltalande stadsmiljö. För en långsiktigt hållbar samhällsbyggnad krävs en kombination av bevarande och värnande om de redan
existerande ekosystemtjänsterna, liksom tillförandet av nya. I många fall
kan de naturliga ekosystemtjänsterna komplettera eller till och med ersätta tekniska lösningar.

Husbehovstäkter
Husbehovstäkt innebär att man bryter material på sin egen skogs- eller jordbruksfastighet och nyttjar för eget bruk. Detta ska först anmälas
genom samråd enligt 12 kap. 6 § MB, om verksamheten kan innebära
väsentlig påverkan på naturen.

4.4 OFFENTLIGA RUM, TRYGGHET OCH TILLGÄNGLIGHET

Ekosystemtjänster
Ekosystemen och den biologiska mångfalden är en grundförutsättning
för människans samhälle, samtidigt som de utgör den ram inom vilken
vår ekonomi får röra sig. Människan och samhället är beroende av de
ekosystemtjänster som naturen förser oss med. Med ekosystemtjänster
menas alla de funktioner hos ekosystem som gynnar människor, det vill
säga upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor.
Ekosystemtjänster kan vara allt från binas pollinering av grödor, möjligheten att utvinna förnybar energi till omhändertagande och rening av
dagvatten. Bevarandet av ekosystem och biologisk mångfald säkerställer att framtida generationer har tillgång till frisk luft och rent vatten.
Naturen är även viktig för vår återhämtning och rekreation, att vistas i
naturen ökar såväl vår psykiska som fysiska hälsa och minskar risken för
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I Tierps kommun ska invånare och besökare erbjudas attraktiva, tilltalande och trygga offentliga miljöer och spännande och varierade mötesplatser.
Med begreppet offentligt rum menas allmänna gemensamma platser och
ytor i stadsrummet. Det kan exempelvis röra sig om torg, gågator, cykelvägar, parker och generellt sätt platser som vi delar med varandra. Fungerande och attraktiva offentliga rum skapar förutsättningar för människor att
träffas, prata, vila och i största allmänhet ta del av kommunens och orternas
offentliga liv. Med mötesplatser avses utöver fysiska platser även evenemang, aktiviteter, kultur och föreningsliv där människor träffas och deltar.
I den fortsatta planeringen i Tierps kommun ska tillgänglighet, säkerhet
och trygghet beaktas och vara en prioriterad fråga. Den byggda miljön ska
vara tillgänglig för alla, oavsett bakgrund, ålder, kön eller funktionsvariation. Det ska vara enkelt att ta sig fram tryggt och säkert till fots, med cykel
och kollektivtrafik. Det ska upplevas som tryggt och vara möjligt att på
ett säkert sätt röra sig mellan skola, arbete, hem, vänner och aktiviteter för
alla. Vägledande för frågor gällande tillgänglighet för den offentliga miljön
finns i Tillgänglighetsplan för offentlig utemiljö i Tierps kommun.

Offentliga rum
Det offentliga rummet har en viktig funktion som en arena för möten, aktiviteter, vardagsliv och särskilda evenemang. Det offentliga rummet har
även andra viktiga funktioner, inte minst som synliggörare av samhällets
hela bredd och här ryms olikheter vid sidan om varandra. Det offentliga
rummet kan på så vis hjälpa oss att se och erkänna varandra, möjliggöra
möten över åldersgränser och kulturer och det ställer krav på oss som delar staden. Offentliga miljöer kan utöver dess direkta funktioner även förknippas med ortens eller kommunens identitet och vara en källa till stolthet och identifikation för dess brukare. De offentliga miljöerna är också
vad som vanligtvis upplevs av besökare utifrån orten eller kommunen
och påverkar intrycket platsen ger. Tierps kommun strävar efter en stark
och hållbar tillväxt, både sett till befolkningsökning som till besöksnäring och näringslivet i stort. Det är därför också viktigt att den offentliga
miljön i kommunen är välkomnande och tilltalande i sin roll som representant för kommunen. Det offentliga rummet ska därför vara tillgängligt
för alla. För att uppnå detta är det därför av stor vikt att utformningen av
de offentliga rummen och platserna sker med lyhördhet för grupper och
individers olika behov och förutsättningar. Frågor om utformning och underhåll av offentliga platser och rum ska därför vara en prioriterad fråga i
kommunens arbete med den fysiska miljön.

Tillgänglighet
Tierps kommun ska vara tillgängligt för alla och i all kommunal planering
ska därför god tillgänglighet för alla eftersträvas. Att ta del av kommunen;
dess allmänna platser, kommunal och kommersiell service, bostäder, natur- och rekreationsområden, fritidsanläggningar och kulturella utbud på
samma villkor är en fråga om jämställdhet, jämlikhet och demokrati.
Tillgängligheten kan begränsas av fysiska faktorer såsom svår framkomlighet, exempelvis i miljöer med många trappor och nivåskillnader för en
person med nedsatt rörelseförmåga. Tillgängligheten kan också begränsas

av otrygghet av att besöka eller passera särskilda platser. En väl utformad
och genomtänkt offentlig miljö som är tillgänglig, trygg och säker för alla
ökar individens rörlighet och förmåga att delta och gynnar samhället i stort.
Tillgänglighet i Tierps kommun
Några av de viktigaste verktygen för att kunna uppnå en lättillgänglig
och jämställd offentlig miljö är kunskap samt erfarenhetsutbyten. Som
grund för arbetet med tillgänglighet i kommunens offentliga miljöer ligger Tillgänglighetsplan för offentlig utemiljö i Tierps kommun. Planen
utgör en bra grund med generella mått, riktlinjer och information. Dessa
generella riktlinjer och råd bör dock kompletteras med erfarenheter och
diskussioner om det enskilda fallet och platsen genom dialog med exempelvis råd och intresseorganisationer för rörelsehindradefrågor, med
polisen och genom organiserade trygghetsvandringar.
Tierps kommun ska eftersträva en samhällsbyggnadsprocess där tillgänglighetsfrågorna ges utrymme i ett tidigt skede och där samarbetet
med intresseorganisationerna, föreningarna och andra aktörer utgör en
naturlig del.
Kommunen har möjlighet att själva ansvara för och säkerställa en god
tillgänglighet när det gäller platser och lokaler som ägs av kommunen.
När det gäller privatägda publika lokaler och bostäder ligger däremot
ansvaret för tillgänglighet hos fastighetsägaren och kommunen har då
inte samma rådighet. Tierps kommun arbetar och ska fortsatt arbeta med
detta genom granskning av bygglov, genom kommunens tillsynsansvar
enligt PBL 12 kap 2 § men också genom informationsinsatser riktade till
fastighetsägare och näringsidkare.

Trygghet och säkerhet
Det är viktigt att definiera vad trygghet är och hur det skiljer sig från
begreppen säkerhet och risk. Säkerhet är ett begrepp som är förknippat
med den faktiska risken för att bli utsatt för exempelvis ett brott medan
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FAKTARUTA
TILLGÄNGLIGHET FÖR
OFFENTLIGA MILJÖER I LAGSTIFTNINGEN
Lagstiftningen ställer krav på åtgärder för fysisk
tillgänglighet och användbarhet för personer med
funktionsnedsättning såsom nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga.
‐ FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning är en del av FN:s
centrala konventioner om mänskliga rättigheter.
Konventionen är juridiskt bindande för de stater
som undertecknat den och började gälla i Sverige
den 1 januari år 2009. Konventionen är till för att
personer med funktionsnedsättning ska kunna ta
del av sina mänskliga rättigheter och framhåller
tillgänglighet i form av fysisk tillgänglighet och
tillgänglig information
‐ Plan- och bygglagen (PBL) innehåller bestämmelser om planläggning av mark, vatten och
byggnader. I PBL återfinns regler om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. I 8
kap 12 § anges att tomter och allmänna platser
i skälig utsträckning ska ordnas så att personer
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram eller på annat sätt
använda tomten eller den allmänna platsen, om
det med hänsyn till terrängen och förhållandena
i övrigt inte är orimligt. I 8 kap 12 § står att ”Ett
hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på
en allmän plats ska alltid avhjälpas, om hindret
med hänsyn till de praktiska och ekonomiska
förutsättningarna är enkelt att avhjälpa.”

trygghet är individens känsla och upplevelse av risken att bli
utsatt för brott och ordningsstörning.
Trygghet på en plats är alltså den känsla som utlöses när
individen tolkar en fysisk miljös utformning och användning
och när sinnesintrycken kombineras med tidigare erfarenheter
och andra personers berättelser eller mediers beskrivningar av
risken för att utsättas för brott eller hotfulla situationer. Trygghet är alltså en subjektiv känsla och den upplevda tryggheten
av en plats kan variera mellan olika individer och över årstider och tid på dygnet. Bristen på trygghet kan på betydande
sätt begränsa människors tillgång till det offentliga rummet,
gemenskapen i det offentliga livet och individens fria rörlighet. Bristande trygghet blir således ett hot mot jämlikhet och
demokrati.
I offentliga miljöer tenderar trygghet att vara en komplex
fråga, inte minst med hänsyn till ansvarsfördelning och vem

Trygghet genom åtgärder i den fysiska miljön
Det är inte möjligt att bygga bort alla risker eller att enbart
genom utformning av den fysiska miljön utrota otrygghet. Däremot kan en medveten och kunskapsbaserad utformning av
den fysiska miljön bidra till att öka mänsklig närvaro, öka den
upplevda tryggheten och skapa förutsättningar för en mer jämställd, tillgänglig och demokratisk stadsmiljö.
Varje plats och sammanhang är unikt och forskningen inom
trygghet tyder på att det inte finns en universell lösning eller
ett färdigt recept för trygghet som fungerar överallt. För att
uppnå de bästa lösningarna för en särskild plats krävs därför
dialog med kommuninvånare, näringsliv, föreningsliv och organisationer, intersektionella analyser, verksamhets- och myndighetsövergripande samarbeten och inte minst en förståelse
för den aktuella platsen, för att kunna hitta de bästa situations-

‐ Plan och byggförordningen (PBF) innehåller
bland annat förordningar om att även andra
anläggningar än byggnader ska göras tillgängliga
och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga om detta behövs
med hänsyn till anläggningens syfte och behovet
av tillträde för allmänheten (se bland annat 3 kap
4–5 §§ & 18–19 §§).

Figur 33. Kvarteret Köpmannen samt gång- och cykelvägar i centrala
Tierps köping.
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som sitter på lösningen, då olika delar och element i omgivningen kan samspela till upplevelsen av en plats. Det är vanligtvis fastighetsägare som äger byggnaderna, handlare och
näringsidkare som är verksamhetsutövare och hyresgäster i
byggnadernas gatuplan och kommunen som ansvarar för de
allmänna ytorna och polisen som arbetar för att förebygga och
förhindra brott.
Tierps kommun arbetar verksamhetsövergripande inom den
kommunala organisationen liksom tillsammans med polisen
genom gemensamma medborgarlöften. Tierps kommun genomför även kontinuerliga trygghetsvandringar med kommuninvånarna. Trots det finns mer att göra och arbetet behöver
vara kontinuerligt och dynamiskt. Samverkan med fastighetsägare, näringsidkare och civilsamhället ska fortsatt utvecklas
för att öka tryggheten i miljöer som upplevs som otrygga.

anpassade åtgärderna. Det är också viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv på trygghetsarbetet. Tryggheten behöver vara ett återkommande
inslag under platsens, byggnadens eller områdets hela livscykel, från
planering och byggnation till användning och förvaltning.
Blandad stad
Genom stadsbyggande där verksamheter, aktiviteter och bostäder av
olika upplåtelseformer, storlekar och typer varieras och blandas skapas
också miljöer där människor är aktiva och i rörelse under större delar av
dygnet och året. Detta bidrar till att det finns fler ögon på platsen och bidrar således också till tryggheten i omgivningen.
Belysning
Belysning har en trygghetsskapande effekt. Belysning kan genom god
ljusdesign även bidra till att försköna platser, framhäva särskilda element i bebyggelsen och alltså fylla flera funktioner. Belysningen bör
dock utformas för att få minimal effekt på biologisk mångfald, då många
arter påverkas negativt av ljusföroreningar.
Parkmiljöer och vegetation
Mörka miljöer och platser med dålig sikt ökar rädslan för brott, varför
platser med stora buskage och tät vegetation ofta upplevs som otrygga.
Vegetation av en mer öppen karaktär med låg densitet i den nedre växtligheten kan därför få positiva effekter på upplevd säkerheten utan att
minska fördelarna och behovet av gröna stadsmiljöer. Öppen vegetation
kan fördelaktigt kombineras med belysning för att ytterligare öka känslan av trygghet i gröna miljöer.
Kameraövervakning
Enligt en rapport från Boverket visar forskning på att kameraövervakning kan bidra till färre brott och ökad trygghet, om den används med

stor lyhördhet och för specifika brottsproblem. Kameraövervakning kan
minska antalet brott i bostadsområden och parkeringsplatser, men forskningen tyder inte på att kameraövervakning fungerar lika bra i stadscentrum. Vetskapen om att en plats är kameraövervakad kan bidra till en
ökad upplevd trygghet men kan även ha en motsatt effekt då människor
upplever kameraövervakning som ett intrång på den personliga integriteten. Kameraövervakning kan alltså vara ett alternativ, men inför ett
sådant beslut ska platsen och problematiken analyseras, andra lösningar
övervägas och faktabaserade och väl övervägda beslut ligga till grund.
Underhåll och förvaltning
En fysisk plats kan upplevas som att den uppvisar symboler förknippade
med brott. Övergivna byggnader, nedskräpning och graffiti, säger något
om ett områdes status och kontroll. Eftersatta och dåligt underhållna
stadsmiljöer påverkar därför människors upplevelse av trygghet. Rivning,
renovering eller underhåll av byggnader i stadsmiljöer eller bostadsområden är en kostsam men många gånger effektiv åtgärd. Dock finns andra
moraliska, socioekonomiska och miljömässiga problem kopplade till rivning och gentrifiering. Med relativt små men välriktade åtgärder och insatser samt en välplanerad och långsiktig plan för drift och underhåll kan
stora trygghetsförbättrade resultat uppnås med relativt små medel.

VERKTYGSLÅDA
TRYGGHET OCH SÄKERHET
‐ Kommunen ska fortsatt
arbeta med trygghet genom
medborgarlöften
‐ Kommunen ska fortsatt
samverka med polis, näringsliv och fastighetsägare
och civilsamhället.
‐ Trygghet och tillgänglighet
ska alltid ha en central roll i
utformningen av offentliga
miljöer och allmänna platser.

Exkluderande arkitektur
Exkluderande arkitektur brukar användas som benämning på design och
utformning av miljöer för att förhindra eller motverka aktiviteter eller
beteenden som ofta anses som oönskade. Dock innebär exkluderande arkitektur också ett utestängande av människor eller grupper av människor
från en plats. Det kan exempelvis röra sig om parksoffor med armstöd i
mitten av bänken, för att förhindra att människor lägger sig ner och sover. Andra exempel är val av räcken och markbeläggning med syfte att
förhindra skateboardåkning eller ett medvetet val av att låta en plats helt
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sakna sittmöjligheter för att förhindra människor att uppehålla
sig på platsen. Exkluderande
arkitektur och design är något
som Tierps kommun inte anser
vara ett alternativ i utformningen av den fysiska miljön.
Exkludering av människan är
inte lösningen på otrygghet eller
sociala problem. Kommunens
grundinställning är den att det
offentliga rummet är för alla
och våra gemensamma miljöer
ska utformas för människan, för
trivsel och för gemenskap.

Figur 34. Exempel på exkluderande
arkitektur.

4.5 LANDSBYGD
Möjligheternas landsbygd
Tierps kommun är en tätortsnära landsbygdskommun med ett variationsrikt landskap. De variationsrika landsbygderna är en viktig del av
kommunens attraktivitet där människor bosätter sig för att förverkliga
sina idéer och drömmar. Olika delar i kommunen har i sin tur sin egen
identitet och historia. Landsbygdens värden kompletterar det mer urbana
samhället och en levande landsbygd tjänar hela kommunen.
Den generella samhällsutvecklingen ser däremot annorlunda ut då
världens städer breder ut sig. Allt fler människor väljer att bo i städer än
på landsbygden, 2008 var året då en större del av världens befolkning
bodde i städer eller tätorter än på landsbygden. Även i Sverige ser vi
land och stad i förvandling, där storstäder växer sig starkare och är den
självklara knutpunkten. Men det är på landsbygden, i skogen, i marken, i
haven och i berggrunden vi finner alla de naturresurser och råvaror som
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förser samhället med nödvändiga livsmedel, material och energi.
Tillsammans med de klimatförändringar världen står inför är en levande landsbygd, i samverkan med staden, ett måste för att nå de hållbarhetsmål som världen kommit överens om. Landsbygderna består
av engagerade och kreativa människor samt verksamheter både inom
närings- och föreningslivet. Det är landsbygden med dess platsbundna
resurser som möjliggör en hållbar tillväxt. Befolkningen som lever och
verkar på landsbygden, i såväl närings- som föreningsliv, är en viktig
del av tillväxten och även i omställningen till en mer biobaserad och klimatanpassad ekonomi. Det är viktigt för Tierps kommun att strategiskt
arbeta med alla delar av samhället och skapa bättre förutsättningar för de
platsbundna näringarna att utvecklas och stärkas.
Det krävs moderna hållbara lösningar och ett nytänkande anpassade utifrån de lokala förutsättningarna för en utveckling av landsbygden.
Invånare och företagare behöver involveras i planeringen för en framgångsrik landsbygdsutveckling. Det leder i sin tur till processer som bidrar till att utveckla gemensamma synsätt och gemensam handlingsriktning. Förmågan att samverka mellan aktörer på olika samhällsnivåer för
att möta framtidens utmaningar är avgörande.

Definition av landsbygd i Tierps kommun
Beroende på vem du frågar kan landsbygd vara nästan var som helst, det
kan vara en glesbygd i Norrlands inland eller landsbygd i en kranskommun till Stockholm. FN, EU, Statistiska centralbyrån (SCB), Tillväxtverket och Jordbruksverket ger alla olika svar på frågan vad landsbygd är för
någonting. Begreppet landsbygd inrymmer stor variation av sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållanden. Det finns därför ingen enhetlig
definition av landsbygden i Sverige. Alla landsbygder är unika med lokala förutsättningar och tillgångar och behöver därför definieras lokalt.
Jordbruksverkets olika definitioner på kommuntyper bygger på rapporten Bättre statistik för bättre regional och- landsbygdspolitik från

år 2014 som Tillväxtanalys genomfört i samråd med Jordbruksverket
och SCB på uppdrag av regeringen. Definitionen består av en indelning
i sex olika kommuntyper för att ge en övergripande beskrivning ur ett
landsbygdsperspektiv, där tätortsnära landsbygdskommun är en av sex
kommuntyper. Tierps kommun definieras utifrån den som en tätortsnära
landsbygdskommun och är den definitionen som kommunen använder.
Klassificeringen tätortsnära landsbygdskommun innebär att minst 50
procent av kommuninvånarna bor i rurala områden och minst 50 procent
av dem har mindre än 45 minuter till en stad med minst 50 000 invånare. Den tätortsnära landsbygden präglas av en stor utpendling och har en
stark integration med de närliggande städerna.
I slutet av år 2020 hade Tierps kommun cirka 21 000 invånare, vilket
har varit relativt konstant de senaste 30 åren. Dock finns en trend av inflyttning från landsbygderna till tätorterna, i synnerhet stationsorterna.
Kommunens tre största orter är Tierp med cirka 6 000 invånare, Örbyhus
med cirka 2 000 och Söderfors med cirka 1 700 invånare. Enligt SCB:s
tätortsavgränsning, finns det tio tätorter i kommunen med minst 200 invånare. År 2020 bodde cirka 33 procent av de boende i Tierps kommun
utanför en tätort, i riket var samma siffra 12 procent.

Den fysiska planeringens
betydelse för landsbygden
Fysisk planering är ett av flera verktyg för att stimulera utvecklingen av
landsbygden. Det handlar om övergripande planeringsöverväganden och
generella riktlinjer som stöd för annan planering och beslut. Översiktsplanen är ett instrument för att klargöra strategier och intentioner vilket
skapar förutsättningar för en positiv utveckling av landsbygden. Uppföljande åtgärder kan sedan initieras genom fördjupad översiktsplan för
landsbygden, tematiskt tillägg, program, detaljplaner eller liknande.

Stadsmiljöer kontra landsbygdsmiljöer påverkar klimatet på olika
sätt. Landsbygden har till exempel fördelen att naturliga kretslopp lättare
går att åstadkomma och har ofta en större buffringsförmåga än urbana miljöer, medan staden i andra avseenden är mer klimateffektiv än
landsbygden, exempelvis genom en mer utbyggd kollektivtrafik och mer
heltäckande gång- och cykelvägsnätet. Den fysiska planeringen måste
därför ta hänsyn till lokala förutsättningar och relationen mellan stad och
landsbygd för en hållbar utveckling.
Tierps kommun har en landyta på 1550km2 med 13,7 inv/km2, vilket
kan jämföras med grannkommunen Älvkarleby som har en yta på 616
km2 med 42,8 inv/km2. Tierps kommun är alltså en geografiskt sett relativt stor kommun med långa avstånd samtidigt som orterna i kommunen
är, utöver Tierps köping, relativt jämlika vad gäller befolkningsmängd
och planeringsförutsättningar. Detta medför utmaningar i den fysiska
planeringen vad gäller prioriteringar och åtgärder. Arbetet med landsbygdsutveckling måste ta hänsyn till ett samhällsnyttigt perspektiv och
se till att insatser för att stimulera tillväxt genomförs där det finns underlag och förutsättningar. Ett effektivt och smart tillvägagångssätt sker
genom god samverkan mellan kommunens alla orter och en ortsövergripande strategi, som till exempel framtagande av landsbygdsprogram.
I Vision för Tierps kommun som tagits fram tillsammans med kommuninvånarna står det beskrivet - här förenas landsbygdens lugn med
närheten till storstadens puls, något som ska beaktas i den fysiska planeringen. Tierp ska verka för en hållbar landsbygdsutveckling med moderna och innovativa lösningar. I den fysiska planeringen innebär det i
praktiken exempelvis planering av bostäder med god tillgänglighet till
samhällsservice vid kommunikationsstråk, underlätta för samåkning eller liknande klimatsmarta åtgärder.
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För mer information om
länsstyrelsens arbete med
hållbar livsmedelsproduktion
läs Ät Uppsala län – Handlingsplan för livsmedelproduktion.

Infrastruktur och kommunikationer på landsbygden
En viktig förutsättning för att människor och företag ska kunna verka i
hela kommunen är infrastrukturen. Kommunens fördelaktiga läge med
både Europaväg och järnväg ger goda möjligheter för invånarna att både
resa enkelt med bil och tåg, samt förenklas företagens transporter. Likväl
måste resterande delar av kommunen ha tillgång till fungerande transporter och kommunikationsmöjligheter, via såväl bil som med buss, tåg och
cykel. Då krävs ett innovativt, hållbart, ekonomiskt infrastruktursystem
som gynnar människor i hela kommunen. Detta förutsätter god planering,
genomtänkta investeringar i såväl i nyproduktion liksom på drift och underhåll.
Den digitala infrastrukturen är också en avgörande faktor för utvecklingen av landsbygderna. Internet är den i särklass viktigaste förbindelsen en företagare har till marknader och leverantörer och är för många
av yttersta vikt om de ska kunna och vilja bosätta sig på en plats. Det
gäller inte endast bredband, utan även trådlös teknik och att mobiltäckningen är fullgod. En stabil internetuppkoppling är också avgörande för
att människor ska kunna arbeta på distans. För att uppnå en fullgod digital infrastruktur krävs ytterligare satsningar för att tillvarata de möjligheter som finns i kommunen.
Samhällsservice på landsbygden
Minskande service på landsbygden är ett utbrett problem i många svenska kommuner. Detta kan göra livet på landsbygden svårt och leda till att
invånare känner sig tvingade att söka sig till större orter. För att landsbygden ska vara attraktiv att bo och verka på krävs en grundläggande
service. För en småföretagare är serviceutbudet på landsbygden en förutsättning för att konkurrera, liksom närheten till en skola är avgörande för
många barnfamiljer.
En avgörande faktor för positiv utveckling av landsbygden är bevarande och utvecklande av befintlig samhällsservice. Det är därför viktigt
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att insatser och åtgärder prioriteras i områden som har ett underlag. Samtidigt är det viktigt att stimulera platser för att möjliggöra ett utökat underlag och för det behövs nya idéer och initiativ för att finna servicelösningar som är anpassade till de lokala förutsättningarna. Med underlag
åsyftas främst bostäder, arbetsplatser eller liknande faktorer som bidrar
till att upprätthålla och utveckla befintlig samhällsservice i området.
Landsbygdens näringsliv
Sverige har under 1900-talet genomgått en ekonomisk omvandling där
den traditionella tillverkningsindustrin blivit mer driven av kunskap och
forskning. För 200 år sedan bodde 90 procent av Sveriges befolkning på
landsbygden. Idag är det nästan tvärtom, 88 procent av oss bor i tätorter.
För landsbygderna har urbaniseringstrenden inneburit en omflyttning
av befolkningen från mindre orter till större tätorter och städer. Som en
konsekvens har en stor andel jobb försvunnit från landsbygden och alla
näringsgrenar, utom avancerade tjänstesektorer, har minskat sin sysselsättning. Oavsett de regionala skillnader och näringslivsstruktur är det de
små och medelstora företagen som utgör ryggraden, tillväxten och stabiliteten i ekonomin. Det är företag med färre än tio anställda som står för
den största sysselsättningen.
Precis som med vikten av en fullgod service på landsbygderna måste
det också finnas möjligheter för människor att bedriva verksamheter i
hela kommunen. Tierps kommun har en stark industritradition, med flera
stora internationella företag, flertalet av dem är belägna i mindre tätorter.
Den vanligaste bolagsformen är enskild näringsverksamhet utan någon
anställd.
För att stärka näringslivet krävs insatser som främjar både små och
stora företag i kommunens alla delar. Näringslivet behöver också synliggöras för att stimulera lokal konsumtion, som i sin tur genererar ett
bättre kundunderlag och därmed förbättrad service i flera delar av kommunen. Initiativ som bondens marknad, nyttjande av lokalproducerade

VERKTYGSLÅDA
REKOMMENDATIONER FÖR
UTVECKLING AV LANDSBYGDERNA
Utvecklingen består av fysiska, ekonomiska och
sociala förbättringar som privatpersoner, företag
och myndigheter genomför.
‐ En tematisk översiktsplan för landsbygdsområden och/eller en landsbygdsstrategi ska arbetas
fram.
‐ Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
nyttjas för att stärka landsbygdens attraktivitet.
‐ Kommunen ska stötta och samverka med lokala
samverkans- och utvecklingsgrupper.
‐ Medborgardialog ska fortsatt utgöra ett viktigt
verktyg i kommunens arbete.
‐ Kommunen ska stötta företagsutveckling och
bidra till nätverk- och kontaktbyggande mellan
kommunens företagare.

Figur 35. Flygfoto över Sikhjälma. Foto: Patric Norlin.

varor och produkter i lokala restauranger och butiker och andra innovativa lösningar för att synliggöra de lokala producenterna behöver utvecklas. Utgångspunkten är att varje lokal
arbetsmarknad ska ha förutsättningar att bidra till den nationella tillväxten. Verksamheterna som bedrivs på landsbygden,
i företagen och föreningarna, är en stor del av landsbygdens
drivkraft och utan dem skulle det inte finnas någon levande
landsbygd.
Det är nytänkande, entreprenörskap och modern teknik som
kan skapa nya möjligheter för boende, företagande och utveckling av välfärden i hela kommunen. Om människor och företag
får förutsättningar att utvecklas och växa av egen kraft kan positiv kommunal tillväxt åstadkommas.

‐ Strategier för gemensam målbild som exempelvis
service- eller tillväxtprogram.

Markanvändning landsbygden
Markområden som i översiktsplanens markanvändningskarta
är utpekade för landsbygd möjliggör flera användningar där
det inte är nödvändigt att precisera vilka markområden som
bör användas för vad. Landsbygd i markanvändningskartan
utgör övergripande ställningstaganden och generella riktlinjer. En balans mellan utveckling och bevarande är viktigt ur
ett hållbarhetsperspektiv. Värdefulla kultur- och naturvärden
ska bevaras, likaså måste det skapas förutsättningar för dem
som bor på landsbygderna att kunna utveckla sin plats eller
företag. Grundläggande för utvecklingen av landsbygden är ett
befolkningsunderlag som skapar förutsättningar och bidrar till
tillväxt.

‐ En stor och gemensam kommunövergripande
satsning på besöksnäringen.
‐ Kommunen ska i samverkan med lokala föreningar ta ett ökat ansvar för bredbandsutbyggnaden
‐ Genom kommunens planinstrument ska attraktiva bostäder möjliggöras i hela kommunen.
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4.6 ORTSBESKRIVNINGAR
Tierps kommun är en geografiskt stor kommun, belägen i en skärningspunkt mellan norra och södra Sverige. Detta innebär att kommunen har
ett mångvarierat naturlandskap som i sin tur kommit att ge ett mångvarierat kulturlandskap inom en och samma kommun. Utöver den geografiska storleken med landskaps-, kultur- och naturmässiga variationer utgörs
dagens kommun av vad som fram till år 1974 var sju landsortskommuner
samt Tierps köping. Även detta faktum innebär att det också finns lokala
skillnader och traditioner inom de olika kommundelarna. Detta är en tillgång för Tierps kommun, som idag inte bara kan uppvisa ett spännande
och varierat natur- och kulturlandskap, utan också en mångfald av orter
med stark identitet, ett välutvecklat föreningsliv och sammanhållning. Det
lokala engagemanget har visat sig ovärderligt i flertalet lokala utvecklingsprojekt och insatser för att stärka kommunen och dess olika delar.
I följande kapitel redogörs i korthet för åtta av kommunens tätorter
samt två landsbygdsområden liksom den markanvändning som översiktsplanen pekar ut för dessa.
Mark- och vattenanvändning är en av de tre övergripande aspekterna
av översiktsplanen. Markanvändningskartan redovisar grunddragen för
hur hela kommunens yta är avsedd att användas beträffande mark- och
vattenområden. I markanvändningskartan används följande användningskategorier:

Mångfunktionell bebyggelse
Utvecklingsområde
Områden med stads- och tätortsmässig karaktär. Dessa områden
kan inrymma såväl bostäder som servicefunktioner i varierad omfattning. Likaså behöver områden med mångfunktionell bebyggelse
inrymma och ta hänsyn till natur- och kulturmiljö, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
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Sammanhängande bostadsbebyggelse
Områden som i huvudsak består av bostäder. Dessa områden karaktäriseras av småorter, förorter eller bybildningar. Här förekommer
generellt endast ett fåtal servicefunktioner. Likaså behöver områden
med sammanhängande bostadsbebyggelse inrymma och ta hänsyn
till natur- och kulturmiljö, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Landsbygd
Områden som innefattar landsbygd innebär en generell markanvändning med övergripande planeringsöverväganden. Användningen inrymmer flera användningar men där det inte är nödvändigt
eller möjligt att ange vilka markområden som bör användas för vad.
Exempel på markanvändning som ryms inom landsbygd är bostäder,
skogsmark och jordbruk.

Natur- och friluftsliv
Områden som innefattar större och prioriterade sammanhängande områden för natur- och friluftslivet. Det innefattar natur- och
friluftslivet. Det innefattar natur- och kulturmiljö, biologisk mångfald
och ekosystemtjänster.

Areell näring
Områden för areell näring innefattar jordbruk, skogsbruk, rennäring,
vattenbruk och yrkesfiske. I översiktsplanen har denna användning
prioriterats att redovisas inom de fördjupade ortsbeskrivningarna.
Utanför ortsbeskrivningarna inryms areella näringar inom användningen landsbygd och har alltså inte pekats ut under denna använd-

ningsbestämmelse utanför avgränsningsområden för fördjupade
ortsbeskrivningar.

Verksamheter och industri:
Utvecklingsområde
Områden där verksamheter och industri behöver separeras ifrån
bostäder. Verksamheterna inom användningen är störande för omgivningen på något sätt och inte förenliga med bostäder eller annan
känslig markanvändning.

Teknisk anläggning:
Teknisk anläggning används för områden som försörjer samhället
med exempelvis energi, vatten och telekommunikation. Denna användning används för anläggningar som kräver större ytor och där
användningen behöver ha företräde framför andra användningar.

Vatten:
Områden för vatten kan avse såväl öppet hav som kustvatten, sjöar
och vattendrag. Vatten kan även ingå i de andra användningarna
om det inte finns några särskilda ställningstaganden som kräver att
just denna användning anges.
I följande kapitel följer mer ingående beskrivningar och redogörelser
för kommunens centralort, serviceorter, mindre serviceorter samt två
landsbygdsområden.

Centralort
Tätort med stor betydelse för omkringliggande område när det kommer till sjukvård, service, handel, offentlig förvaltning och politisk makt.

Serviceort
Serviceorten försörjer en mindre del av kommunen och/eller grannkommun med samhällsservice och handel. Den kan vara betydelsefull för förmedling av service till landsbygden och av betydelse för
en levande landsbygd.

Mindre serviceort
Mindre serviceort innehåller liknande funktioner som serviceorten,
men i något mindre omfattning. Den mindre serviceorten kan vara
betydelsefull för förmedling av service till landsbygden och av betydelse för en levande landsbygd.

Landsbygd
Landsbygd är markområden som är möjliga för flera användningar
men där det inte alltid är nödvändigt eller möjligt att ange vilka
markområden som bör användas för vad. I stället har markområden
med användningen Landsbygd övergripande planeringsöverväganden och generella riktlinjer som stöd för annan planering och beslut.
Det kan till exempel vara för olika landsbygdskaraktärer eller bebyggelseriktlinjer för kulturmiljöer.
Då Tierp är en kommun med stor yta och stora områden av landsbygd är markanvändningen landsbygd omfattande i markanvändningskartan. Fördjupade ortsbeskrivningar för landsbygdsområdena
Hållnäshalvön och Vendelbygden finns i kapitlet.
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Tierp
6175 invånare
Hållnäs

Kollektivtrafikutbudet

Karlholm
Skärplinge
Linje 510 Tierp - Älvkarleby

Mehedeby

Linje 511 Tierp Skärplinge
Linje 513 Tierp - Östervåla
Linje 516 Söderfors – Tierp
Linje 517 Tierp - Örbyhus
Linje 518 Tierp - Skutskär

Söderfors

Linje 821 Tierp - Uppsala

TIERP

Upptåget Gävle – Tierp Uppsala

Tobo
Örbyhus
Månkarbo

65+ år

0-19 år

Serviceutbud
Förskola
Grundskola (F-9)
Gymnasieskola
Vårdboende för äldre
Vårdcentrum
Badhus

Vendel

20-64 år

70

4. MARK- OCH
VATTENANVÄNDNING

Bibliotek
Livsmedelsbutik

Om Tierp
Tierp eller Tierps köping är kommunens centralort och belägen i kommunens centrala del. Tierps köping är sett till befolkning även kommunens största ort med 6175 invånare. I Tierp finns kommunens administrativa centrum liksom kommunens största utbud av service och handel.
Tierps köping i sin nuvarande form och geografiska läge kom att växa
fram som resultatet av Ostkustbanans dragning och längs med vilken
Tierps järnvägsstation invigdes i december år 1874. Byggnader började uppföras kring stationen och torget och Tierps stationssamhälle blev
bygdens centrum. År 1888 instiftades en byggnadsstadga och fyra år senare fick det nya stationssamhället sin första stadsplan.
Under första halvan av 1900-talet växte Tierps köping ut med Bäggebys och Åskarbys marker runt stationen, till en början på den norra sidan
om stationen med industri och villaområde men viss industri fanns också
söder om stationen.
Under 1900-talets andra hälft började köpingen breda ut sig över
Svanbys-, Vallskogas- och Sjukarbys marker. Centrum byggdes ut längs
med Centralgatan och skolor samt flerbostadshusområden växte fram
längs med Gävlevägen. Ytterligare söder ut byggdes även mindre villakvarter, men framför allt uppfördes villabebyggelse i norr med stora
styckebyggda villor och grupphusområden.
År 2007 öppnades den ombyggda E4-sträckningen mellan Uppsala och Mehedeby, den nya vägsträckningen innebar att E4:an flyttades
närmare köpingen. År 2011 invigdes Tierp arena, en motorstadion med
över 20 000 läktarplatser för dragracing och andra typer av event väster om köpingen. Under 2010-talets andra hälft genomfördes flertalet
förtätningsprojekt i köpingen, bland annat kvarteret Lejonet där ett åtta
våningars bostadshus med verksamhetslokaler i botten uppfördes. Parallellt med förtätningen påbörjades en expansion av köpingen i Siggbo i
köpingens sydvästra utkant. Fyra detaljplaner omfattande en yta av cirka

85 hektar planlades för verksamheter, handel, service och 500-talet bostäder som vid översiktsplanens framtagande är under uppförande.
Målbild
Den långsiktiga målsättningen för Tierps köping med omnejd är att nå
en befolkning på 10 000 invånare, för att skapa ett befolknings- och kunderunderlag som stödjer en levande och omfattande service och handel.
För att uppnå detta inom översiktsplanens avsedda levnadstid inriktas
planeringen därför på en tillväxt om cirka 4000 invånare sett över en
30-årsperiod.
Framtida planering av Tierps köping ska ske med målbilden ”en
grön småstad”, där stor hänsyn tas till attraktiva centrummiljöer med
människan i fokus, plats för tätortsnära natur och ytor för lek och spontanidrott samt en förtätning och ökad stadsmässighet av köpingens

Figur 37. Flygfoto över Tierps köping.
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centrala delar. Kommunen ska aktivt arbeta med att underlätta för det
kollektiva resandet och befästa Tierps roll som kollektivtrafikhubb och
en centralpunkt för norduppland. Tierps köping ska utgöra ett attraktivt
småstadsalternativ till de närliggande regionstäderna Gävle och Uppsala. Ur ett regionalt perspektiv ska Tierp utgöra ett centrat för länets norra
och nordöstra del och en länk mellan Gävleborg och Uppsala län.
Ur ett kommunalt perspektiv ska Tierp fortsatt utgöra kommunens
centralort med det administrativa centrat och med ett brett utbud av service, handel och arbetsplatser. Ortens tillväxtpotential ska tas till vara
och planberedskapen vara god.
Denna målbild ska uppnås genom en tillväxtstrategi i tre perspektiv.
Strategi
Strategin för Tierps köpings tillväxt ska ses ur tre parallella dimensioner
eller perspektiv. Förtätning, expansion samt Tierp med omnejd.
Förtätning
Förtätning innebär att lucktomter och lediga utrymmen inom den befintliga bebyggelsestrukturen bebyggs och att högre och tätare bebyggelse
möjliggörs. Förtätning av bostäder kan också innebära att exempelvis
tomma verksamhetslokaler omvandlas för bostadsändamål. I förtätningen av Tierps köping ska kommunen verka för en större blandning och
en större bredd av upplåtelseformer. Fördelarna med att uppnå en tätare
stadsmiljö är att ett större kundunderlag för service och kollektivtrafik samlas inom ett mer begränsat geografiskt område. Förtätning leder
till ett minskat behov av ianspråktagande av skogs- eller jordbruksmark
samt underlättar nyttjande av befintlig infrastruktur och medför mindre
exploateringskostnader. Nackdelarna med förtätning är att allt för intensiv förtätning riskerar att utrota ”rummen mellan husen”, platser för möten, spontanidrott, lek, avkoppling, tätortsnära natur och bryta grönstråk.
Ogenomtänkt förtätning riskerar också att skada historiska byggnads-
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strukturer och allt för stora volymer i den tillkommande bebyggelsen
kan leda till en skalförskjutning som skadar stadsbilden.
För att säkerställa att förtätningen genomförs på ett sätt som tillvaratar fördelarna utan att för den delen leda till negativa konsekvenser för
stadsbild och funktioner krävs en analys och utvärdering av nytta och
risker med förtätning för köpingens olika delar. En fördjupad översiktsplan för Tierps köping är högt prioriterat i den fortsatta planeringen, där
bland annat lämpliga områden för förtätning ska kartläggas.
Expansion
Med expansion av köpingen menas att nya storskaliga områden utanför befintlig bebyggelsestruktur tas i anspråk för exploatering. I nuläget finns laga kraftvunna detaljplaner för området Siggbo i köpingens
sydvästra del och exploateringen av området har påbörjats. Kommunens
bedömning är att ett nytt storskaligt exploateringsområde inte är aktuellt i
närtid, då Siggbo beräknas kunna täcka efterfrågan på bostäder under de
kommande 5 till 15 åren. Om behovet av en större exploatering uppstår
ska ett markområde kring Ölsbo och Bäcksäter i köpingens norra del prioriteras för planläggning. I huvudsak utgörs området av skogsmark och
med en strategisk och välgenomtänkt utformning kan den nya stadsdelen på ett naturligt sätt knytas samman med Vegavallens idrottsområde,
Trollsjön och Tierps ridskola med nya bostäder i ett område fullt med
friluftsmöjligheter och natur. Området kan infrastrukturmässigt lämpligen
knytas samman med Verkstadsgatan och Maskinvägen i köpingens nordvästra del. En expansion av köpingen mot Ölsbo skulle också innebära en
god närhet till befintlig infrastruktur, kollektivtrafik och samhällsservice.
Vid en framtida detaljplaneläggning av området behöver särskild hänsyn
tas till Vegavallens motionsspår samt det småbrutna jordbrukslandskap
som återfinns i delar av området, för att dessa värden ska kunna bevaras
och inkluderas som en resurs i områdets platsattraktivitet.

Tierp med omnejd
Tierp med omnejd är ett perspektiv på köpingens utveckling där mindre samhällen, byar och bebyggelsegrupper på ett tydligare sätt knyts
samman med köpingen, utan att för den delen inkorporeras genom
sammanbyggnad eller på bekostnad av de mindre orternas karaktär och
tradition. I stället innebär perspektivet Tierp med omnejd att möjliggöra för bebyggelse och utveckling på en skala och i en form som passar
den enskilda orten eller byn och att dessa genom infrastrukturinveste-

ringar knyts samman med köpingen. För byar som Kyrkbyn, Tolfta och
Strömsberg bedöms möjligheten till antalet nya bostäder som relativt
stort och detaljplaneläggning för dessa områden som aktuellt (i illustrationen visualiserade som större cirklar). Samtidigt kan mindre bebyggelsegrupper och byar som Arvidsbo, Söderby, Skämsta och Gillberga
kunna förses med enstaka nya bostäder anpassade efter rådande bebyggelsestruktur och detaljplaner tas fram vid behov (i illustrationen visualiserade som små röda cirklar, dock ska dessa inte ses som exakt angivna
platser för ny bebyggelse).
Övrig utveckling
En tydlig ambition för den fortsatta utvecklingen av Tierps köping är en
storskalig centrumomvandling och översyn av centrums funktion och
identitet.
I detaljplaner i centrala Tierp ska generellt sett krav på lokaler för
handel, restaurang och kontor i bottenplan. Vidare ska detaljplaner för
centrala Tierp möjliggöra för och ställa krav på allmänna platser, såsom
gaturum, parker och torg av hög kvalitet som ska bidra till en ökad platsattraktivitet och möjliggör ett levande gatuliv.
Vidare ska kommunen ta ett ökat ansvar för samverkan med fastighetsägare, näringsidkare och andra aktörer i centrum och arbeta för en
gemensam målbild för den långsiktiga utvecklingen av centrum och bevarande av historiska och arkitektoniska värden.
Grönstrukturplaner för samtliga av kommunens tätorter och för kommunen som helhet ska tas fram, med syfte att identifiera befintliga grönstrukturer och föreslå åtgärder för stärkande och utvecklande av dessa
samt säkerställa att dessa kopplar an till länsstyrelsens grönstrukturplan.
Med den ambitiösa tillväxten kommunen avser för köpingen blir behovet av att beakta friluftslivets intressen, stadsgrönska, den tätortsnära naturen liksom de blå- och grönastråken och sambanden stort.
Utöver mindre parkmiljöer och tätortsnära natur har tre större om-

Figur 38. Tierp med omnejd.
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VERKTYGSLÅDA/
SAMMANFATTNING
‐ Den framtida utvecklingen
av Tierps köping ska ske
utifrån de tre perspektiven
Förtätning, Expansion och
Tierp med omnejd.
‐ En fördjupad översiktsplan
för Tierps köping är mycket
högt prioriterad i den fortsatta planeringen.
‐ Möjligheten att omvandla Tämnarådalen till ett
attraktivt och tillgängligt
tätortsnära naturområde ska
utredas, liksom möjligheten
att etablera ett kommunalt
naturreservat längs ådalen.

råden för friluftsliv, idrott och rekreation i tre olika delar av köpingen
identifierats för bevarande och utveckling. Längs med köpingens östra
del rinner Tämarån genom Tämnarådalen. Ambitionen för Tämnarådalen
är att denna på sikt ska utvecklas till en linjär parkmiljö med en tydlig naturkaraktär. Ett allt för ordnat och möblerat uttryck ska undvikas,
men tillgängligheten öka. Vegavallen i Tierps nordvästra del ska fortsatt
utvecklas och utgöra en modern och funktionell idrottsplats för en stor
bredd av idrotter. Det finns här ett särskilt stort behov att beakta Vegavallen och dess tillhörande skid- och löparspår vid en framtida utveckling av expansionsområdet Ölsbo. Med en god planering och utformning
av det nya området ges också ökade förutsättningar för utvecklande av

‐ En långsiktig plan för
modernisering av köpingens
centrala delar ska tas fram.
‐ Samverkan mellan kommunen, fastighetsägare, föreningsliv, näringsliv och andra
aktörer ska utgöra en viktig
del av centrumutveckling.
‐ Möjliggöra för industrioch verksamhetsmark i
anslutning till befintliga
industriområden och till
områden präglade av större
infrastruktur eller annan
typ av omgivningspåverkan
som gör dem olämpliga för
bostadsändamål eller annan
känslig markanvändning.

Figur 39. Trollsjön i Tierp är ursprungligen en bergtäkt men är idag en populär
badplats. Foto: Anders Badner.
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Vegavallen samtidigt som den nya stadsdelens attraktivitet ökar tack
vare närheten till Vegavallen.
I Tierps sydvästra del äger kommunen ett större markområde kring
Arvidsbo vattentäkt. På grund av vattentäkten är området inte lämpligt
för bebyggelse i någon större skala och området har kommit att uppskattas av många som strövområde. Området ska därför fortsättningsvis
skyddas och bevaras för rekreation och utgöra ett större sammanhängande friluftsområde i köpingens sydvästra del.
Gällande infrastruktursatsningar ska en fortsatt utbyggnad av gångoch cykelvägar prioriteras, liksom pendlarnoder, där pendlarparkeringar
för bil och cykel finns att tillgå. En upprustning av stationsområdet har
påbörjats genom renovering av stationshuset och på sikt ska även busstationen och centralplan renoveras.
Antalet förfrågningar efter mark för etablering av verksamheter i och
kring Tierps köping är stort. Större områden för företagsetableringar
finns i Siggbo företagspark som är under utbyggnad, inom detta område tillåts inte industriverksamheter. Kring Vallskoga industriområde, där
bland annat Atlas Copco idag har verksamhet finns ett visst utrymme för
ytterligare industrietableringar, dock i begränsad omfattning.
För att kunna möta efterfrågan och på allvar svara upp mot de större
etableringsförfrågningar som kommunen får, krävs en höjd planberedskap för mer storskaliga etableringar. Kommunens ställningstagande är
att mark för större verksamheter med störande omgivningspåverkan ska
lokaliseras på behörigt avstånd från bostäder och annan känslig markanvändning. I huvudsak i anslutning till redan befintliga verksamheter eller
i anslutning till järnväg och större vägar. För ett större sammanhängande industri- och verksamhetsområde pekas ett markområde nordväst om
köpingen ut, i närområdet av Tierp arena. Området har goda infrastrukturförbindelser och återfinns på behörigt avstånd från befintliga bostäder.

Platsens läge möjliggör även att det är enkelt att nå från såväl Tierp som
Söderfors och Mehedeby och busstrafik passerar området.
Utmaningar
En tillväxt av den grad som eftersträvas medför utmaningar och krav på
orten och kommunen. Vid en befolkning på 10 000 invånare krävs ett
stort tillskott på förskoleplatser, vårdplatser och annan kommunal service. Inte minst behöver skolfrågan ses över för en långsiktig och hållbar
lösning. Vidare utgör segregation en komplex fråga i hela landet och
även i Tierp. I nuläget råder en skev fördelning mellan upplåtelseformer och ekonomiska förutsättningar i köpingens olika delar. Även om
undantag finns visar kommunens segregationsutredning (2021) på att
den södra delen av köpingen generellt sett har en högre andel hyresrätter och en högre grad av socioekonomiskt utanförskap, jämfört med de
centrala och norra delarna av köpingen. Kommunen ska aktivt arbeta för
en högre andel bostadsrätter, villor och andra alternativ till hyresrätter
i köpingens södra delar och en ökning av hyresrätter i dess norra del. I
samarbete med det kommunala bostadsbolaget Tierpsbyggen ska även

satsningar på befintliga bostäder och offentliga miljöer i den södra köpingen genomföras.
En utmaning för köpingens expansionsmöjligheter utgörs av dess
omgivande landskap. Såväl Tierps köping som många av de kringliggande byarna och bebyggelsegrupperna är belägna på eller i anslutning till
slätter och brukningsvärd jordbruksmark. Kommunens uttalade ambition är att jordbruksmark inte ska tas i anspråk för ändamål som leder till
irreversibel förstörelse av denna. Vid nybyggnad av enskilda bostäder
kan många gånger lokala anpassningar med hänsyn till landskapet göras,
men vid storskaliga exploateringar är det betydligt svårare.
För en robust och långsiktigt hållbart samhälle krävs en omställning
och klimatanpassning av befintlig bebyggelsestruktur. Med ökade temperaturer och ökade nederbördsmängder behöver den fysiska miljön anpassas på ett sätt som gör att extremväder bättre kan hanteras. Tämnarån
är mycket översvämningsbenägen och har vid flera tillfällen orsakat
skador på närliggande bebyggelse och klimatanpassningsåtgärder i området kring Tämnarån är särskilt aktuella.

‐ En grönstrukturplan för köpingen och kommunen i stort
ska tas fram och där länsstyrelsens grönstrukturplan ska
utgöra ett viktigt underlag.
‐ Den fortsatta planeringen
och markanvisningar och
markförsäljning aktivt arbeta
för blandade upplåtelseformer och bostadsstorlekar i
samtliga delar av köpingen
för att motverka segregation
och möjliggöra för en mer
blandad stadsmiljö.
‐ Kommunen ska aktivt söka
samarbeten och dialog med
fastighetsägare i köpingens centrala delar, men
också ställa ökade krav på
underhåll av centralt belägna
fastigheter.
‐ Detaljplaner i centrala delar
ska beakta behovet av verksamhetslokaler i gatuplan.
‐ Planeringen inriktas på att
möjliggöra för en befolkningsökning från 6 000
till 10 000, varav 1500
beräknas rymmas inom
den påbörjade stadsdelen
Siggbo.
‐ Behov av- och åtgärder för
klimatanpassning för orten
ska utredas och genomföras.

4. MARK- OCH
VATTENANVÄNDNING

75

Mångfunktionell bebyggelse
Utvecklingsområde
Sammanhängande bostadsbebyggelse
Landsbygd
Natur- och friluftsliv
Areell näring
Verksamheter och industri
Utvecklingsområde
Teknisk anläggning
Vatten
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Örbyhus
2100 invånare
Hållnäs

Kollektivtrafikutbudet

Karlholm
Skärplinge
Linje 514 Örbyhus –
Björklinge – Uppsala

Mehedeby

Linje 517 Tierp – Tobo –
Örbyhus
Linje 524 Örbyhus –
Skärplinge
Linje 817 Örbyhus – Gimo

Söderfors

Upptåget Gävle – Tierp Uppsala

Tierp

Tobo

ÖRBYHUS
65+ år

Månkarbo

20-64 år
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Serviceutbud
Förskola
Grundskola (F-9)
Vårdboende för äldre
Badhus
Bibliotek
Livsmedelsbutik

Vendel

78

0-19 år

Om Örbyhus
Örbyhus växte fram som ett stationssamhälle efter järnvägslinjen mellan
Uppsala och Gävle som invigdes år 1874. Ur bebyggelsesynpunkt är
Örbyhus typiskt för de stationssamhällen som växte fram under 1800-talets senare decennier och kring sekelskiftet 1900. Industriområden ligger
i anslutning till järnvägsområdet och affärs- och bostadshus återfinns
längs tillfartsvägarna. I anslutning till dessa ligger egnahem och villor i
trädgårdsmiljö med inslag av folkrörelsebyggnader. Den äldsta bebyggelsen, med bland annat flera sekelskiftesvillor, ligger samlad i områdena närmast stationen och järnvägen. I den norra delen av samhället är
bebyggelsen blandad med villor och enstaka flerbostadshus från olika
tidsperioder.
Järnvägen utgör idag en stark konkurrensfördel och Örbyhus har en
stor andel pendlare. Från Örbyhus nås centrala Uppsala på 25 minuter
och Örbyhus har därför också potential att utgöra ett attraktivt, grönt och

småskaligt alternativ till ett snabbt växande Uppsala, där resetider från
stadens utkant till centrum överstiger resetiden från Örbyhus.
Örbyhus tätort har idag en befolkning på cirka 2100 invånare, men
tillsammans med närliggande byar med tydlig koppling till Örbyhus,
som Persbylånga och Upplanda samt småskaliga bebyggelsegrupper
strax utanför tätorten ligger befolkning på omkring 2500 invånare.
Centrum ligger idag huvudsakligen söder om järnvägen med bland
annat centrumanläggning, skola, vårdboende för äldre och flerbostadshus.
I Örbyhus finns god kapacitet för dricksvatten och måttlig kapacitet
för spillvatten, som pumpas till Tierps reningsverk. Väster om järnvägen finns ett mindre fjärrvärmenät som försörjer ett antal fastigheter och
utrymme finns för anslutning av ytterligare fastigheter. I Örbyhus finns
grundskola med årskurserna F-9 och vårdboendet Vendelgården och
badhus.

Figur 40. Villagata i Örbyhus.

Målbild
Örbyhus är kommunens näst största ort och klassas i översiktsplanen
som serviceort. Örbyhus bedöms tillsammans med Tierps köping ha den
största tillväxtpotentialen. Den fortsatta planeringen ska inriktas på en
befolkningsökning mellan 700 och 1000 invånare fram till 2050. I huvudsak lokaliseras nya bostäder till området Västra Libbarbo, i anslutning till ortens västra bebyggelsefront. Ytterligare ett område, dock i
något mindre skala, i Örbyhus södra del kan vara aktuellt för framtida
bostadsbebyggelse. Parallellt med exploateringen av nya bostadsområden i ortens utkant ska nya bostäder möjliggöras genom förtätning av
Örbyhus centrala delar. Ett ökat befolkningsunderlag, förtätning och
modernisering av centrum ska tillsammans med en långsiktig ombyggnation av centrum leda till ett mer levande centrum och ett ökat utbud av
kommersiell service och aktiviteter. Kopplingen till Tobo stärks genom
en ny gång- och cykelväg. En ny gång- och cykelväg ska även anläggas
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VATTENANVÄNDNING

79

VERKTYGSLÅDA/
SAMMANFATTNING
‐ Planeringen ska inriktas på
att möjliggöra för en befolkningsökning om 700–1000
invånare.
‐ Då det finns efterfrågan
på bostäder i Örbyhus och
ett eventuellt slutförvar i
Forsmark kan öka efterfrågan ytterligare ska det
finnas god planberedskap
för orten.
‐ Örbyhus ska inte tillåtas att
växa ihop med Upplanda,
Tobo eller andra kringliggande bystrukturer, då det
riskerar skada bygdens och
byarnas karaktär. Sammanlänkning mellan orterna genom gång- och cykelvägar
ska däremot eftersträvas.
‐ Markanvändningen i ortens
centrala delar omfattas av
en stor gammal och i vissa
fall felaktig byggnadsplan
behöver en eller flera större
detaljplaner arbetas fram
för att ersätta den gamla. I
samband med detta bör förtätningsmöjligheter utredas
närmare.
‐ Planläggning i västra Libbarbo är prioriterad.
‐ Behov av- och åtgärder för
klimatanpassning för orten
ska utredas och genomföras.
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Figur 41. Örbyhus slott äldsta del, tornet, är från 1450-talet. I mitten av 1600-talet byggdes barockslottet vi ser idag. Under 1800- och 1900-talet genomgick slottet
restaureringar.

från Örbyhus mot Örbyhus slott, för att stärka tillgängligheten till slottet,
golfklubb samt Vendelsjön. Markområden för företagsetableringar och
verksamhetsmark lokaliseras till utkanten av Västra Libbarbo samt i anslutning till befintliga verksamheter, längs med järnvägen.
Tegelsmoraån som flyter genom Örbyhus ska på ett tydligare sätt
nyttjas för att skapa en grön-blå korridor genom orten och den påbörjade
friluftsleden Tegelsmoraleden ska fortsatt utvecklas, vilket kommer gynna friluftslivet och kan bidra till ökad naturturism i området.

Strategi
Kommunen ska säkerställa en god planberedskap för bostäder i Örbyhus,
i huvudsak genom större sammanhängande detaljplaner i den västra utkanten av Libbarbo. Stora delar av Örbyhus markanvändning regleras av
en mycket gammal byggnadsplan, vilken också innehåller många felaktigheter. Den gamla byggnadsplanen ska ersättas av några medelstora moderna detaljplaner och dessa planprocesser utgör samtidigt en god möjlighet till översyn av ortens markanvändning och möjligheter till förtätning i
befintlig bebyggelsestruktur, som komplement till expansioner av Libbar-

bo. De nya detaljplanerna och identifierande av förtätningsmöjligheter bör
föregås av en grön- och blåstrukturplan, för att säkerställa att förtätningen
inte sker på bekostnad av viktiga naturmiljöer och naturstråk.
Övrig utveckling
Örbyhus centrum utgörs utöver ett mindre torg och butiker också av
idrottshall, badhus, utomhusbad och stora öppna ytor. De stora öppna
ytorna utgör en unik möjlighet att utveckla centrumets funktioner och
dess attraktivitet. Med en god blandning av funktioner och aktiviteter
anpassade efter olika intressen kan dessa i kombination med de många
målpunkter som redan finns i centrumområdet skapa rörelse och liv.
Funktioner och aktiviteter behöver nödvändigtvis inte vara kopplat till
kommersiell service, men som genom att utgöra målpunkt för många
människor gynnas och möjliggörs ett större kommersiellt utbud. Ett
samarbete mellan kommunen, civilsamhälle, föreningsliv och näringslivet ska ligga till grund för centrumomvandlingen.
I samband med planprocesserna för Västra Libbarbo har dialoger med
Trafikverket förts, för att ersätta den mellersta avfarten från väg 292 mot
Örbyhus med en ny och trafiksäkrare avfartsväg som också är mer anpassad för en ökad befolkning i Örbyhus. En modern cirkulationsplats
har under 2021 färdigställts och ersätter den korsning som tidigare utgjorde den södra infarten från väg 292.
Nya gång- och cykelvägar inom orten, men också mellan centrala

Örbyhus mot Örbyhus slott är prioriterade infrastruktursatsningar med
syfte att underlätta för ett fossilfritt resande, ökad rörlighet och ökad tillgänglighet till de kultur- och naturmiljöer som återfinns kring slottsområdet och Vendelsjön.
Tegelsmoraån med omgivning ska utvecklas och tas till vara på som
blå-grönt stråk genom orten.
Som största serviceort i Vendelbygden finns goda förutsättningar
för att utgöra en hubb och utgångspunkt för besöksnäringen i området,
bland annat kopplat till Örbyhus slott, Vendelbygden, Vendelsjön, Tobo
bruksmiljöer och Erik Sahlströmsinsitutet.

‐ Ortens grön- och blåstrukturer ska kartläggas och
fastslås i plan.
‐ Tegelsmoraleden ska utvecklas att det via leden går att
nå såväl Smultronstället Tegelsmorasjön med Jeangens
udde samt Norra Bonäset.
‐ En analys samt åtgärdsplan
för dagvattenhantering i
Örbyhus ska tas fram.

Utmaningar
Stora delar av Örbyhus omfattas av en gammal byggnadsplan med felaktigheter som utgör problem i lovärenden. Den gamla byggnadsplanen behöver ersättas av moderna detaljplaner. Den avsedda expansionen
av orten kräver stora investeringar i infrastruktur och samhällsservice.
Befintlig bebyggelsestruktur behöver ses över och lämpliga åtgärder för
klimatanpassning och ett mer robust samhälle behöver utredas och genomföras.
I Örbyhus förekommer utmaningar kopplade till dagvattenhanteringen. En övergripande analys och handlingsplan för ortens dagvattenhantering ska tas fram.
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Mångfunktionell bebyggelse
Utvecklingsområde
Sammanhängande bostadsbebyggelse
Landsbygd
Natur- och friluftsliv
Areell näring
Verksamheter och industri
Utvecklingsområde
Teknisk anläggning
Vatten
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Tobo
657 invånare
Hållnäs

Kollektivtrafikutbudet

Karlholm
Skärplinge
Linje 517 Tierp – Tobo –
Örbyhus

Mehedeby

Upptåget Gävle – Tierp –
Uppsala

Söderfors
Tierp

TOBO
Örbyhus
Månkarbo

20-64 år
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0-19 år

Serviceutbud
Förskola

Vendel
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65+ år

Om Tobo
Tobo är beläget i kommunens sydöstra del och har 657 invånare (år
2021). Tobo har vuxit upp kring Tobo bruk, vilket är det enda av de uppländska bruken som har en bevarad bebyggelsestruktur som daterar sig
till 1600-talet. Denna bebyggelse är lösare grupperad än de bruk som
karaktäriseras av 1700-talets strikta idealplaner. Tobo bruk ligger vid
Toboån ett par kilometer uppströms åns utlopp i Kyrksjön. Tobo har en
station utefter järnvägslinjen mellan Uppsala och Gävle.
När Tobo började expandera på 1940- och 1950-talet skedde det
främst söder ut längs Bruksgatan och i området söder om Tierpsvägen.
Senare byggdes även områden i norra delen av samhället. Orten består
till största delen av villabebyggelse, men längs Bruksgatan finns ett antal
flerbostadshus.
Järnvägen fick en stor betydelse för Tobos utveckling som industriort.
Tillverkande industri finns fortfarande i Tobo och idag utgör Munters ortens stora arbetsgivare.
I Tobo finns god kapacitet för dricksvatten och måttlig kapacitet för
spillvatten, som pumpas till Tierps reningsverk. Fjärrvärme saknas på
orten. I Tobo finns förskola, medan närmaste grundskola återfinns i Örbyhus. Utbudet av kommersiell service är relativt lågt och det saknas
idag matvarubutik på orten.
Målbild och strategi
Kommunen ser Tobo som en mindre serviceort med stor potential att i
framtiden utvecklas och växa. Med tillgången till en järnvägsstation som
trafikeras av regionaltågstrafik och med närhet till såväl Uppsala som
Örbyhus, Tierp och Gävle har orten stor potential att locka nya invånare.
Planeringen inriktas på en ökning av folkmängden från dagens cirka
650 invånare till mellan 800 och 900 invånare. Den huvudsakliga nybyggnationen av bostäder avses ske i västlig riktning och förlänga orten
mot järnvägen och tydliggöra Tobos potential som pendlarort. Då av-

Figur 42. Masugnen i Tobo.

ståndet mellan samhället och Tobos västra bebyggelsefront idag uppgår
till nästan 1 kilometer upplevs sträckan mellan tätorten och järnvägsstationen av många som otrygg och svårtillgänglig. Kommunens hållning
är att jordbruksmark i största möjliga mån ska bevaras och exploatering av jordbruksmark endast får ske i undantagsfall. I Tobos fall har
kommunen gjort bedömningen att jordbruksmarken inom området för
samlad bebyggelse i användningskartan för Tobo utgör ett undantag.
En exploatering av nämnda område bidrar inte bara till att skapa pendlarnära bostäder, utan bidrar till en ökad trygghet och därmed ett ökat
nyttjande av kollektivtrafiken hos boende i andra delar av Tobo med
omnejd. Vidare innebär en byggnation mot järnvägen ett synliggörande
av Tobo för förbipasserande längs med järnvägen och dess utmärkta läge
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VERKTYGSLÅDA/
SAMMANFATTNING
‐ Kommunen ska aktivt
arbeta för att bevara ortens
goda tillgång till kollektivtrafik.
‐ Arbeta för en starkare
besöksnäring på orten,
framför allt kopplat till
ortens historiska miljöer och
folkmusik.
‐ Planeringen inriktas på att
möjliggöra för en befolkningsökning från cirka 650
till mellan 850 och 1000
invånare. I huvudsak sker
nybyggnation i västlig
riktning och stärker ortens
koppling till järnvägen.
‐ Möjliggöra för industri- och
verksamhetsmark i anslutning till befintligt industriområde i Tobos nordvästra
del.
‐ Särskild hänsyn tas till den
unika bruksmiljön från
1600-talet.
‐ Miljöerna omkring Toboån
beaktas och utvecklas för
rekreation och biologisk
mångfald.
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för pendling framgår på ett betydligt tydligare sätt än i nuläget. Dock ska
även en exploatering av jordbruksmark i detta område ske med förnuft
och försiktighet. Bara i de fall ianspråktagande av jordbruksmarken i
den enskilda planen eller lovärendet bedöms som nödvändig för orten
eller områdets utveckling och sammantagna funktion ska detta tillåtas.
I de fall delar av jordbruksmarken behöver ianspråktas ska detta ske på
ett sätt som gör att stora delar av den kvarvarande jordbruksmarken som
möjligt fortsatt har en form och omfattning som möjliggör ett fortsatt rationellt brukande.
Serviceutbudet i Tobo är idag begränsat, men en befolkningsökning
av den omfattning som eftersträvas i översiktsplanen skapas ökade förutsättningar för service på orten. Alternativa lösningar för att öka serviceutbudet som exempelvis obemannade matvarubutiker kan vara ett
tänkbart alternativ för Tobo.
Samtidigt som nya områden för bebyggelse föreslås för Tobo är det
viktigt att slå vakt om ortens identitet med bruket och de tydliga spåren
efter järnbearbetning. Vidare bör dess hembygdskaraktär med folkmusik, Eric Sahlströms Institutet med internationell skola för nyckelharpa
och folkdanstraditioner utvecklas och stärka ortens identitet och karaktär. Det öppna landskapet mellan Tobo och Örbyhus ska bevaras och orterna ska inte växa samman.
Kommunen ska aktivt arbeta med att underlätta för det kollektiva

resandet och för fortsatta buss- och tågavgångar. Åtgärder för att stärka
Tobo som pendlarort och ett attraktivt alternativ till regionens större städer och samhällen ska eftersträvas.
Övrig utveckling
Tobo har en lång historia av tillverkande industri. Fortfarande idag bedriver stora företag som Munters tillverkning på orten.
Mark för verksamheter lokaliseras i anslutning till det område där
Munters idag är lokaliserat, för att möjliggöra expansioner av befintlig
verksamhet och möjliggöra för etablering av nya verksamheter.
Den historiska bruksbebyggelsen ska beaktas och värnas i lov- och
planärenden.
Det finns goda möjligheter till att utveckla kommundelens besöks
näring, bland annat kopplat till Tobos bruksmiljöer och folkmusik.
Utmaningar
En utmaning i utvecklingen av Tobo är bristen på kommersiell service.
I nuläget finns ingen matvarubutik på orten och närmaste matvarubutik
återfinns i Örbyhus och Tierp. Med den befolkningsökning som eftersträvas för orten ökar möjligheterna för kommersiell service på orten.
Ett annat tänkbart alternativ för Tobo är obemannade matvarubutiker.

Mångfunktionell bebyggelse
Utvecklingsområde
Sammanhängande bostadsbebyggelse
Landsbygd
Natur- och friluftsliv
Areell näring
Verksamheter och industri
Utvecklingsområde
Teknisk anläggning
Vatten
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Månkarbo
650 invånare
Hållnäs

Kollektivtrafikutbudet

Karlholm
Skärplinge
Linje 513 Tierp – Månkarbo
– Östervåla

Mehedeby

Linje 821 Tierp – Månkarbo
- Uppsala

Söderfors
Tierp

Tobo
Örbyhus

MÅNKARBO
Vendel

20-64 år
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65+ år

0-19 år

Serviceutbud
Förskola
Grundskola (F-6)
Livsmedelsbutik

Om Månkarbo
Månkarbo är en mindre serviceort lokaliserad i kommunens södra del
på Tierpsslätten och har i slutet av år 2020 en befolkning på cirka 650
invånare.
Månkarbo var under stenåldern en stor havsvik. I samband med landhöjningen började marken odlas upp och byar uppstod. Från medeltiden
och framåt var orten en bondby och jordbruket dominerade ända in på
1920-talet. Först under 1950-talet, i samband med bilismens genombrott,
kom samhället att växa. De största arbetsplatserna kom att finnas vid
cementgjuteriet, byggnadsfirman, åkeriet, lådfabriken och hos bryggeridistributören.
Samhället består huvudsakligen av villabebyggelse. Orten byggdes
ut längs den stora genomfartsvägen. Under 1960-talet började även villaområden byggas väster om vägen. Byggnationen kulminerade under
70-talet och har sedan fortsatt i liten skala. I och med den nya sträckningen av E4:an under 2000-talet kom motorvägen att flytta cirka 1 kilo
meter öster ut. Även om den gamla vägsträckningen fortfarande löper
genom orten så är trafikflödet betydligt lägre och vägen utgör inte samma barriär som den tidigare gjort.
I Månkarbo finns ingen stor platsbunden arbetsgivare, på samma sätt
som i kommunens traditionella industriorter. I stället har Månkarbos
näringsliv varit knutet till Tierpsslättens bördiga jord, med jordbrukare,
egenföretagare samt arbetspendling till Uppsala och Tierp.
Kapaciteten för vatten och avlopp är god, men fjärrvärme saknas på
orten.
Serviceutbudet i Månkarbo är relativt gott, med grundskola (F-6),
matvarubutik, bensinstation samt viss annan service. Kollektivtrafikutbudet utgörs av busstrafik.

Figur 44. Iggelbo naturreservat utanför Månkarbo.

Figur 43. Tallbacksskolan i Månkarbo.
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VERKTYGSLÅDA/
SAMMANFATTNING
‐ Planeringen ska inriktas på
att möjliggöra för en befolkningsökning om upp till 850
invånare.
‐ Ortens småskalighet, de
långa siktlinjerna och det
öppna jordbrukslandskapet
ska värnas.
‐ Utveckla säkrare gång- och
cykelvägar genom orten
samt till Ubblixbobadet.
‐ Möjligheterna för en
trafiksäker cykelväg mellan
Månkarbo och Kyrkbyn
och vidare mot Tierp ska
utredas.
‐ Vid plan- och lovärenden
ska åsens betydelse för
dricksvattenförsörjning och
naturvärden särskilt beaktas.
‐ Mark för verksamheter, som
exempelvis logistik och distribution lokaliseras i E4:ans
närområde.
‐ Arbeta för en starkare
besöksnäring på orten,
framför allt kopplat till
badplatsen Ubblixbo och
naturreservatet Iggelbo som
är uppskattade besöksmål
och ska marknadsföras i
större omfattning.
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Målbild och Strategi
Månkarbo är och ska också i framtiden karaktäriseras som en småskalig
tätort med gott serviceutbud i det öppna landskapet. De långa siktlinjer
och av jordbruket skapade kulturlandskapet erbjuder en attraktiv boendemiljö. Genom de värden småskaligheten erbjuder i kombination med
närheten till både Tierp och Uppsala med goda infrastrukturella förbindelser bedöms Månkarbo utgöra en ort med stor potential att locka nya
invånare, men även verksamheter. Det bör därför finnas en god planberedskap på orten, framför allt för villabebyggelse. Större sammanhängande verksamhetsmark bör i första hand lokaliseras intill E4:an, medan
tillverkande industri hänvisas till andra delar av kommunen.
Planeringen inriktas på en ökning från de nu cirka 660 invånarna till
cirka 800-850 invånare. Ett område för ny bebyggelse föreslås i ortens
nordvästra del på skogsmark. Vid framtida planläggning ska samhällets
gemytliga och småskaliga karaktär bevaras och utblickarna över jordbrukslandskapet särskilt betonas.
För att bidra till kollektivtrafikens attraktivitet ska kommunen arbeta
för ökad trygghet och tillgänglighet för ortens busshållplatser. Vidare
ska behovet av trygga gång- och cykelförbindelser inom orten, till lokala
målpunkter som skola, idrottsplats och Ubblixbobadet utredas. På längre
sikt ska även möjligheterna till cykelförbindelser till Kyrkbyn och vidare
mot Tierp utredas.

I utkanten av Månkarbo finns viktiga och välbesökta naturmiljöer,
såsom badplatsen i Ubblixbo och Iggelbo naturreservat. Dessa platser
bidrar till ortens attraktivitet och är ett uppskattat besöksmål.
Iggelbo erbjuder vackra vyer över Tämnaren som är Upplands största
insjö. Sjön är uppskattad av fiskare men också av långfärdsskridskoåkare, då isen lägger sig ovanligt tidigt på den grunda sjön. I området återfinns även flera fornlämningar och spåren av ett ålderdomligt odlingslandskap är tydliga.
Månkarboåsen löper längs med ortens östra sida. Åsen utgör en viktig tätortsnära naturmiljö och uppe på åsen återfinns bland annat ortens
elljusspår och åsens utgör en viktig tätortsnära natur för skolan. Åsen är
utpekad i länsstyrelsens naturvårdsprogram.
Utmaningar
En utmaning i Månkarbos fortsatta utveckling är bristen på mark som är
lämplig att bebygga. Såväl åsen som jordbruksmarken har viktiga samhällsmässiga och naturmässiga funktioner och stor försiktighet behöver
därför vidtas vid nybyggnationer i området. Det öppna jordbrukslandskapets karaktär och siktlinjer behöver värnas.

Mångfunktionell bebyggelse
Utvecklingsområde
Sammanhängande bostadsbebyggelse
Landsbygd
Natur- och friluftsliv
Areell näring
Verksamheter och industri
Utvecklingsområde
Teknisk anläggning
Vatten
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Söderfors
1740 invånare
Hållnäs

Kollektivtrafikutbudet

Karlholm
Skärplinge
Linje 510 Tierp - Älvkarleby

Mehedeby

Linje 511 Tierp Skärplinge
Linje 513 Tierp - Östervåla
Linje 516 Söderfors – Tierp
Linje 517 Tierp - Örbyhus
Linje 518 Tierp - Skutskär

SÖDERFORS

Linje 821 Tierp - Uppsala
Upptåget Gävle – Tierp Uppsala

Tierp

Tobo
Örbyhus
Månkarbo

20-64 år
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0-19 år

Serviceutbud
Förskola
Grundskola (F-6)
Livsmedelsbutik
Bibliotek

Vendel

92

65+ år

Om Söderfors
Söderfors är en serviceort lokaliserad i kommunens västra del och har i
slutet av år 2020 en befolkning på 1740 invånare.
Söderfors är beläget i den västligaste delen av Tierps kommun och av
gränsas i väster av Dalälven. Söderfors bildade år 1699 en egen kyrksocken som en följd av anläggandet av Söderfors ankarbruk av Claes Depken
(senare adlad till Anckarström) 1676. Det anlagda ankarbruket medförde en
kraftig befolkningstillväxt i området. Den äldre bebyggelsen i Söderfors är
koncentrerad till området kring bruket på båda sidor om älven. När byggnationen började ta fart under efterkrigstiden kom utbyggnaden främst att
ske på Jörsön i Söderfors västra del. Till stor del var det egnahem och villor
som byggdes, men även många flerbostadshus byggdes som arbetarbostäder. Söderfors bruk med omgivning är klassat som riksintresse och besitter
stora historiska och arkitektoniska värden, bland annat den engelska park

Figur 45. Smedbostäder i Söderfors. Foto:
Patric Norlin.

som anlades 1784–1785 av brukspatron Adolf Ulric Grill i enlighet med
tidens ideal. I den engelska parken återfinns också det grekiska tempel som
färdigställdes 1797 med Theseus-templet i Aten som förebild. Andra kulturhistoriska miljöer av stor betydelse för ortens identitet är de vitputsade
smedsbostäderna, klockstapeln och brukets herrgård uppförd i karolinsk stil.
I Söderfors finns idag skola med årskurserna F-6, matvarubutik, drivmedelsstation och viss annan kommersiell service. Kapaciteten på vatten
och avlopp är god och fjärrvärmenät finns (Bionär AB).
Kollektivtrafiken i Söderfors utgörs av bussförbindelser mot Tierp.
Viktiga infrastrukturnoder är väg 292 mot Tierp, Örbyhus och vidare
mot Östhammar kommun och Ölbovägen mot Gävle kommun. Tillgången till bredbandsuppkoppling i Söderfors är generellt sett god.
Söderfors har en lång historia av tillverkande industri och fortfarande idag finns ett flertal storskaliga industrier i form av Erasteel, Söderfors

Figur 46. Engelska parken med grekiskt tempel i Söderfors
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VERKTYGSLÅDA/
SAMMANFATTNING
‐ Planeringen ska inriktas på
att möjliggöra för en befolkningsökning mellan 200 och
350 invånare i Söderfors.
‐ Ett större sammanhängande
planområde för bostäder
föreslås i den västra delen av
Söderfors.
‐ För miljöerna närmast älven
ska natur- och rekreationsvärden samt viss bebyggelse
prioriteras. Utveckling av
industrier lokaliseras i längre
bort från älven i de markområden för industriverksamheter som har avsatts
i ortens östra del, vilken i
den fortsatta planeringen
ska detaljplaneläggas och
marknadsföras.
‐ Arbeta för en starkare
besöksnäring på orten,
kopplat till naturmiljö och
friluftsliv som ska stärkas och
utvecklas genom värnande
och tillgängliggörande av
kultur- och naturmiljöer.
‐ Ett ökat behov av kommunal
service till följd av befolkningsökning på orten ska
utredas.
‐ Risker kopplade till älven ska
särskilt beaktas vid nybyggnation.
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Steel, Habia Cable med flera. De stora industrierna utgör viktiga arbetsgivare för boende i och kring Söderfors, men även för boende i andra delar
av kommunen.
Söderfors ligger naturskönt längs med Dalälven och det storslagna
älvlandskapet utgör en vacker kuliss för den gamla bruksorten. Områdets naturmiljöer utgör viktiga landskap för natur- och friluftsvärden och
bidrar starkt till platsens attraktivitet. Vid Dalälvens strand finns idag
campinganläggning, utomhusbad, småbåtshamnar och flertalet naturbadplatser och mindre stränder.
Målbild och Strategi
Planeringen inriktas på en ökning av folkmängden från cirka 1700 invånare till mellan 1900 och 2000 invånare. Befolkningsökningen avses ske
genom förtätning i centrala och kollektivtrafiknära delar av Söderfors
medan ett större nytt utbyggnadsområde möjliggörs i Söderfors sydvästra del. Vidare möjliggörs för nya bostäder i utkanten av Söderfors genom tre LIS-områden som pekats ut för bostäder och besöksnäring.
Den tillverkande industrin har alltid varit ortens livsblod och den fortsatta planeringen ska inriktas på att möjliggöra för nödvändiga expansioner för ortens befintliga industrier, men också planlägga nya områden
med syfte att möjliggöra för etablering av nya industrier. Söderfors är en
av de huvudsakliga orter som kommunen ser som lämplig för nya industri- och verksamhetsetableringar.
Söderfors erbjuder en unik kombination av historiska bruksmiljöer och
storslaget älvslandskap känt för fiske, båtturism, paddling och andra former av friluftsliv. Vidare finns redan en viss mottagarorganisation på orten, bland annat genom camping och herrgårdsanläggningen. Även om en
viss besöksnäring finns på orten finns förutsättningar för att utveckla näringen ytterligare, vilket utöver nya arbetstillfällen också skapar förutsättningar för ett bredare serviceunderlag på orten. Det är önskvärt att en stark
besöksnäring byggs upp som komplement till den traditionella basnäring-

en tillverkningsindustrin. Utöver en mer medveten och riktad marknadsföring och paketering av befintligt utbud kan samverkan med lokala utvecklingsgrupper, föreningsliv, och aktörer i Mehedeby och intilliggande
kommuner längs med Dalälven leda till positiva synergieffekter.
Kollektivtrafiken till Söderfors utgörs idag endast av busslinje 516
mot Tierp. Genom ortens geografiska läge intill länsgränsen mot Gävleborg finns potential att knyta samman UL:s och X-trafiks kollektivtrafik
genom busslinje via Söderfors.
Utmaningar
Med hänsyn till Söderfors läge i Dalälven behöver risker kopplade till
dammbrott och översvämning alltid beaktas i plan- och lovärenden.
Krisplan för dammbrott finns upprättad.
Ett av Söderfors kärnvärden är dess bruksmiljö och historiska spår.
I ortens utveckling behöver bevarande av den historiska bruksmiljön
prioriteras och vid plan- och lovärenden ska riksintresset för kulturmiljö
särskilt beaktas.
Den befolkningsökning som kommunen avser för Söderfors kommer
i viss mån att öka belastningen på kommunal service. En utredning och
analys över det ökade servicebehovet på orten och långsiktiga planer för
att hantera framtida behov ska tas fram.
Sett till skolresultat, ekonomisk standard och utanförskap är Söderfors en av kommunens mer utsatta orter. I den fortsatta utvecklingen av
Söderfors behöver segregation, utanförskap och trygghet särskilt beaktas. Endast åtgärder i den fysiska miljön är inte tillräckligt för att bryta
segregationsmönster och utanförskap, däremot kan trygghetsökande
åtgärder i offentlig miljö, tillskapande av mötesplatser och möjliggörande för blandad bebyggelse och fritidsaktiviteter bidra till att skapa
bättre förutsättningar för ett mer inkluderande samhälle. Verktyg som
trygghetsvandringar, medborgardialoger och liknande kan utgöra viktiga
verktyg för att identifiera lämpliga platser och åtgärder.

‐ Behovet av och lämpliga åtgärder för klimatanpassning
ska utredas för orten.
‐ Vid plan- och lovärenden
ska Söderfors kulturmiljöer
särskilt beaktas.
‐ Trygghetsökande åtgärder
och insatser i den fysiska
miljön bör utredas i samverkan med invånarna och
föreningsliv.

Mångfunktionell bebyggelse
Utvecklingsområde
Sammanhängande bostadsbebyggelse
Landsbygd
Natur- och friluftsliv
Areell näring
Verksamheter och industri
Utvecklingsområde
Teknisk anläggning
Vatten
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Mehedeby
440 invånare
Hållnäs

Kollektivtrafikutbudet

Karlholm
Skärplinge
Linje 518 Tierp –
Mehedeby – Skutskär

MEHEDEBY

Upptåget Gävle – Tierp Uppsala

Söderfors
Tierp

Tobo
Örbyhus
Månkarbo

20-64 år
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0-19 år

Serviceutbud
Förskola
Grundskola (F-6)

Vendel

96

65+ år

Om Mehedeby
Mehedeby klassas som en mindre serviceort och är beläget i kommunens nordvästra del, mellan Dalälvens fjärdar i väster och Uppsalaåsen i
öster och direkt intill kommungränsen mot Älvkarleby kommun. Mehedeby är en radby vilka är typiska för jordbruksbygd och karaktäriseras
av att lantbruksfastigheter med att mangårdsbyggnader ligger på rad. I
Mehedebys fall utmed en rullstensås och med produktiv mark på lägre
liggande åkrar och ängar. Anslutande väg har sedan dragits på mindre
värdefull mark utmed åsen.
År 1874 blev Mehedeby en anhalt efter den nya järnvägssträckningen
mellan Uppsala och Gävle. Stationen förlades norr om bykärnan och en
ny bebyggelsekoncentration växte fram runt sekelskiftet 1900. Vid denna tid började också andra näringar att etableras i det gamla jordbrukssamhället, som affärsverksamhet, sågverk och tegelbruk. Byggandet av
Untra kraftverk fyra kilometer sydväst om Mehedeby under 1910-talet
bidrog till en positiv effekt på ortens utveckling, inte minst ur ekonomisk
synpunkt då inkomsterna möjliggjorde en modernisering av delar av den
äldre bebyggelsen. Under 1960- och 70-talen expanderade Mehedeby
med nya villaområden i södra och norra delen av samhället.
Mehedeby hade i slutet av år 2020 en befolkning på cirka 440 invånare. Historiskt sett har invånarantalet sedan 1960-talets 330 invånare
och fram tills idag varit relativt konstant, med mindre förändringar över
årtiondena.
Mehedeby har god kollektivtrafikförbindelse genom regionaltågstrafiken som stannar vid ortens järnvägsstation, bussförbindelse, och genom
ortens läge i nära anslutning till E4:an.
Kapaciteten för vatten- och avlopp för orten är god, fjärrvärmenät
saknas på orten. I Mehedeby finns grundskola (F-6) men utbudet av
kommersiell service är lågt och det saknas idag matvarubutik på orten.

Målbild
Den långsiktig målsättning för Mehedeby är att kunna möjliggöra för
attraktiva bostäder och uppnå en befolkningsökning från 440 (2020) till
mellan 550–650 invånare, utan att för den delen riskera skada ortens
radbykaraktär och traditionella bebyggelsestruktur eller göra åverkan
på de mycket värdefulla natur- och friluftsområden som kantar orten.
En befolkningsökning på mellan 100 och 200 invånare anses också som
lämpligt för att kunna behålla ortens by-känsla och småskalighet, samtidigt som befolkningsunderlaget för service ökar.
Framtida planering av Mehedeby ska ske med målbilden ”en gemytlig radby och ett uppskattat besöksmål intill Dalälven”, där stor hänsyn tas till bebyggelsestruktur och skala, tillgängliggörande och synliggörande av Dalälven och möjligheterna till att utveckla en starkare
besöksnäring i området. Ny bebyggelse lokaliseras därför i huvudsak
till Mehedebys norra samt södra ändar och anpassas till den historiska
bebyggelsestrukturen. I den fortsatta planeringen och detaljplaneprocesser ska utformning av gatunät och kvartersstrukturer i relation till ortens
historiska strukturer särskilt beaktas.
Kommunen ska aktivt arbeta med att underlätta för det kollektiva resandet och för fortsatta buss- och regionaltågsavgångar. Kommunen är
positivt inställd till moderna och innovativa lösningar för att öka serviceutbudet i Mehedeby, exempelvis kan obemannade matvarubutiker vara
ett alternativ för orten.
Strategi
Kommunen ska säkerställa en god planberedskap i Mehedeby, där nya
bostäder inkorporeras i befintlig bebyggelsestruktur. Andra boendetyper
än villor behöver tillföras ortens bostadsutbud, som komplement till den
stora andelen villor. Detta behöver nödvändigtvis inte ske i utförandet
klassiska hyreshus i form av punkthus, utan möjligheterna till radhus,
kedjehus och liknande på orten bör utredas och övervägas.
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VERKTYGSLÅDA/
SAMMANFATTNING
‐ Kommunen ska aktivt
arbeta för att bevara ortens
goda tillgång till kollektivtrafik.
‐ Stärka ortens koppling till
Dalälven.
‐ Arbeta för en starkare besöksnäring på orten, framför
allt kopplat till naturmiljö
och friluftsliv.
‐ Ortens radbykaraktär ska
värnas.
‐ Planeringen inriktas på att
möjliggöra för en befolkningsökning om mellan 100
och 300 invånare.

Övrig utveckling
En av Mehedebys största resurser är Dalälven. Ortens koppling till denna ska därför synliggöras i bland annat marknadsföringen av orten, både
som plats att bo och leva på, liksom besöksmål. Vidare behöver tillgängligheten till älven och dess närområde stärkas och förtydligas, bland
annat genom tydliggörande av målpunkter, skyltning till badplatser och
lokala besöksmål, samt ökad framkomlighet och tillgänglighet till dessa.
Tack vare Mehedebys mycket goda utbud av kollektivtrafik och infrastruktur kan orten enkelt nås. Älvslandskapet och de stora natur- och friluftsvärden som detta erbjuder utgör goda förutsättningar för en livskraftig besöksnäring. Sett ur besöksnäringssynpunkt har Mehedeby också ett
attraktivt läge mellan befintliga besöksmål som Söderfors och Dragon
gate i Älvkarleby kommun, vilket erbjuder utvecklingsmöjligheter för

Utmaningar
En stor utmaning för Mehedeby är att utbudet av boendeformer är ensidigt. Villabebyggelse i ägandeform är dominerande och alternativen
på orten få. Detta skapar en inlåsningsmekanism för exempelvis äldre
som vill bo kvar på orten, men inte längre har behov av en villa. En
konsekvens av detta blir i sin tur en åldrande befolkning där flyttkedjan avstannar och villorna inte kan frigöras för exempelvis barnfamiljer.
Vidare innebär bristen på alternativa boendeformer att unga som söker
efter ett första boende men samtidigt önskar bo kvar på orten har svårt
att hitta lämpliga alternativ.
En annan utmaning i utvecklingen av Mehedeby är brist på kommersiell service. I nuläget finns ingen matvarubutik på orten och boende
tvingas åka till Söderfors, Tierp och Älvkarleby för att kunna handla.
Ett alternativ för Mehedeby kan vara obemannade matvarubutiker, ett
koncept som har fungerat bra i andra delar av landet. Utveckling av besöksnäring i området har potential att öka kundunderlag och därigenom
möjligheterna till etablering av mer kommersiell service i Mehedeby.

‐ Möjliggöra för industri- och
verksamhetsmark i anslutning till E4:an.

Figur 47. Picknickbord vid Dalälven
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cykelturism. Ortens åsmiljöer erbjuder också vackra natur- och rekreationsområden som bidrar till platsattraktiviteten.
För att kunna utveckla en mer ordnad besöksnäring behöver möjligheterna till övernattning och service utredas. Exempelvis kan enklare
övernattningsmöjligheter som Bed and Breakfast, en småskalig campinganläggning, ordnade ställplatser för husbilar eller samarbeten och
kopplingar till befintliga anläggningar i Söderfors och Älvkarleby eller
en kombination av flera alternativ bidra till en starkare besöksnäring.
Utrymmen för nya verksamhetsetableringar lokaliseras intill E4:an,
där omgivningspåverkan redan råder och där tillgången till transportinfrastruktur är god. Vidare innebär denna lokalisering, med ett avstånd till
älvsmiljöerna att skrymmande verksamheter inte riskerar att skada områdets naturmiljöer.

Mångfunktionell bebyggelse
Utvecklingsområde
Sammanhängande bostadsbebyggelse
Landsbygd
Natur- och friluftsliv
Areell näring
Verksamheter och industri
Utvecklingsområde
Teknisk anläggning
Vatten
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Skärplinge
700 invånare
Hållnäs

Kollektivtrafikutbudet

Karlholm

SKÄRPLINGE

Linje 510 Tierp –
Skärplinge – Karlholm –
Älvkarleby

Mehedeby

Linje 511 Tierp – Karlholm
– Skärplinge
Linje 515 Skärplinge –
Hållnäs – Skärplinge

Söderfors

Linje 524 Örbyhus –
Skärplinge
Linje 832 Skutskär –
Forsmark.

Tierp

Linje 835 Skärplinge –
Forsmark – Östhammar

Tobo
Örbyhus
Månkarbo

20-64 år
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0-19 år

Serviceutbud
Förskola
Grundskola (F-9)
Bibliotek
Livsmedelsbutik

Vendel

100

65+ år

Om Skärplinge
Skärplinge är en serviceort lokaliserad i kommunens östra del och utgör
en knutpunkt för den östra kommundelen. Skärplinge binder samman
Hållnäshalvön med väg 740 från Tierp och väg 76 mellan Norrtälje i
söder och Gävle i norr och utgör en viktig infrastrukturled för kommunens östra delar. Skärplinge har en befolkning på cirka 700 invånare,
men med det långsträckta omlandet med Lövstabruk samt mindre byar
och bebyggelsegrupper inom det område som benämns som Österlövsta
och med en tydlig koppling till Skärplinge uppgår befolkningen till cirka
1650 invånare (år 2021).
Skärplinge utgjorde fram till 1974 centralort för landsbygdskommunen Österlövsta, som omfattade bland annat Försäter, Lövstabruk och
Elinge. Historiskt sett har Skärplinge varit en jordbruksort men också

utgjort en betydande handels- och servicepunkt för ett stort omland och
har i förhållande till befolkningen haft och har fortfarande en hög grad
av service. I Skärplinge finns idag skola F-9, matvarubutik, drivmedelsstation och mindre butiker. Genom sin funktion som vägknut passerar
mycket trafik och många transporter genom orten, vilket även det skapat
förutsättningar för ett stort serviceutbud i förhållande till befolkning.
Utbudet av kollektivtrafik i Skärplinge är god, där Skärplinge bussterminal utgör en knutpunkt för många av busslinjerna i regionens nordöstra
del. Bussar avgår mot Karlholm, Skutskär och Gävle i norr, Lövstabruk,
Forsmark och Östhammar i söder, Hållnäshalvön i öster och Tierp i väster. Då högstadieskolan i Skärplinge har ett stort upptagningsområde avgår även ett stort antal skolskjutsar i många riktningar.
Skärplinge omges av ett öppet och flackt jordbrukslandskap där
Strömarån har sitt lopp genom samhällets östra del. Det ursprungliga bebyggelseläget ligger längs den äldre vägsträckningen mellan Skärplinge
och Österänge, Salbergavägen. Skärplinges nutida centrum är samlat
kring torgbildningen i korsningen mellan Tierpsvägen och Gävlevägen.
Torget flankeras av affärs- och bostadshus i två våningar från 1960- och
1970-talen. Villaområden byggdes främst i nordost och runt Tierpsvägen
i väster.
Liksom Hållnäshalvön och flera andra delar av kommunen utgör små
och mellanstora egenföretag en viktig kugge i ortens kultur, näringsliv
och arbetsmarknad. Ingen storskalig arbetsgivare finns på orten, men de
goda förbindelserna till Tierp, Forsmark, Östhammar, Gimo, Skutskär
och Gävle gör tillgången till större arbetsgivare god.
Målbild och Strategi
Skärplinge ska utgöra en bostads- och serviceort och en infrastrukturell knutpunkt för kommunens östra del. Utöver de många småföretagen
innebär de goda förbindelserna till Tierp, Gävle, Forsmark och Östhammar att en stor arbetsmarknad enkelt kan nås från Skärplinge. Värden

Figur 48. Vattendrag i Skärplinge.
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VERKTYGSLÅDA/
SAMMANFATTNING
‐ Planeringen ska inriktas
på en befolkningsökning
om upp till 300 invånare i
Skärplinge tätort.
‐ Ett större sammanhängande
planområde för bostäder
och verksamheter med
begränsad omgivningspåverkan ska planläggas.
‐ Skärplinges roll som knutpunkt för infrastruktur och
service i den östra delen av
kommunen ska stärkas.
‐ Ett ökat behov av kommunal service till följd av
befolkningsökning på orten
ska utredas.
‐ Kommunen ska arbeta för
infrastruktursatsningar på
vägarna 76 och 740.
‐ Utveckla säkrare gång- och
cykelvägar genom orten.
‐ Möjligheterna för en trafiksäker cykelväg mot Karlholm
och Hållnäs ska utredas.
‐ Den jordbruksmark som
omger orten ska bevaras.
‐ Övergripande planer för
ortens grön- och blåstruktur
liksom trafiksäkerhetsfrågor
ska tas fram.
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som det öppna jordbrukslandskapet, Strömaråns lopp genom orten och ett
starkt föreningsliv ska också i framtiden bidra till Skärplinges platsattraktivitet.
Översiktsplanen har en tydlig inriktning för utveckling av besöksnäring längs den norra Hållnäskusten och Karlholm (Nordöstra utvecklingstriangel), se kapitel 3.5, där Skärplinge utgör en knutpunkt mellan
orterna men också ett lämpligt utgångsläge till andra stora besöksmål,
som exempelvis Lövstabruk och vidare ut mot Östhammars kommun.
Skärplinge spelar en viktig roll i denna utvecklingstriangel, som knutpunkt för kollektivtrafik, infrastruktur och service.
Efterfrågan på bostäder i Skärplinge och därigenom befolkningsutvecklingen har under många år varit relativt stagnerat. Den påbörjade
omvandlingen av Karlholm strand, översiktsplanens visioner för den
Nordöstra utvecklingstriangeln samt det planerade slutförvaret för kärnbränsle i Forsmark bedöms komma att leda till en betydande ökning i
efterfrågan på bostäder i Skärplinge. Kommunens planberedskap ska
därför vara god och planprocess för ett större sammanhängande bostadsområde bör inom närtid inledas. Den fortsatta planeringen inriktas på
en befolkningsökning från cirka 700 till 1000 invånare. För Skärplinge
föreslås den tillkommande bostadsbebyggelsen i huvudsak lokaliseras
till ortens västra utkant, i närområdet kring Tierpsvägen, Sätravallen och
Olandersskolan. Från det nya bostadsområdet ska säkra gång- och cykelförbindelser i riktning mot skola och centrum ordnas.
I Skärplinge finns ett visst behov av mark för verksamheter, kopplat
till de många småföretagen i området. Utrymme för verksamheter med
begränsad omgivningspåverkan bör prövas i anslutning till det nya området i Skärplinges västra del.

På sikt ser kommunen anläggandet av en sammanhängande trafiksäker cykelväg mellan Hållnäs, Skärplinge och Karlholm som en viktig
länk i arbetet med att stärka kommundelen. Även säkerhetshöjande åtgärder längs med väg 76, som utgör det viktigaste trafikstråket i kommunens östra del bedöms som angeläget för kommundelens fortsatta
utveckling.
Övergripande planer för orten där bland annat trafiksäkerhetssituationen, ortens grönstruktur samt blåstruktur med Strömaråns årum och
dammspegel utreds ska tas fram.
Utmaningar
På samma sätt som de viktiga vägarna 76 och 740 medför stora fördelar
för Skärplinge utgör de också risk- och störningsmoment. Framför allt
väg 76 delar orten i två delar och passager över vägen innebär ett riskmoment, framför allt för barn och unga. Åtgärder för säkrare passager
och trygga gång- och cykelvägar genom samhället är en prioriterad fråga
för Skärplinges fortsatta utveckling.
Den befolkningsökning som kommunen avser för Skärplinge kommer
i viss mån att öka belastningen på kommunal service, såsom skola och
hemtjänst. En utredning och analys över det ökade servicebehovet på orten och långsiktiga planer för att hantera framtida behov ska tas fram.
Skärplinges möjlighet att expandera i nord-sydlig riktning är begränsad, då större sammanhängande jordbruksmarker utgör omlandet i dessa
riktningar. Kommunens generella inställning är att jordbruksmark inte
ska bebyggas eller på annat sätt skadas på ett vis som förhindrar ett rationellt brukande. Utöver behovet av att beakta jordbrukarnas intresse
utgör den kringliggande jordbruksmarken och dess siktlinjer, landskapsbild och kulturlandskap en väsentlig del av Skärplinges karaktär.

Mångfunktionell bebyggelse
Utvecklingsområde
Sammanhängande bostadsbebyggelse
Landsbygd
Natur- och friluftsliv
Areell näring
Verksamheter och industri
Utvecklingsområde
Teknisk anläggning
Vatten
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Karlholm
1250 invånare
Hållnäs

KARLHOLM

Kollektivtrafikutbudet

Skärplinge
Linje 510 Tierp –
Skärplinge – Karlholm –
Älvkarleby

Mehedeby

Linje 511 Tierp – Karlholm
– Skärplinge
Linje 832 Skutskär –
Forsmark

Söderfors
Tierp

Tobo
Örbyhus
Månkarbo

20-64 år
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0-19 år

Serviceutbud
Förskola
Grundskola (F-6)
Vårdboende för äldre
Livsmedelsbutik
Badhus
Bibliotek

Vendel
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65+ år

Om Karlholm
Karlholm är en serviceort lokaliserad i kommunens nordöstra del och är
kommunens enda tätort vid Bottenhavet och har i slutet av år 2020 en
befolkning på cirka 1250 invånare. Karlholm kom att växa fram kring
Karlholms bruk som anlades på platsen under det tidiga 1700-talet. Det
gamla bruket var lokaliserat till ett ur kommunikationssynpunkt gynnsamt läge vid Tämnaråns fall och utlopp i Lövstabukten. Bruket fick
namnet Carlholm efter Charles de Geer som också var ägare till bland
annat Lövstabruk. Den gamla bruksbebyggelsen och inte minst den välbevarade Lancashire smedjan utgör ett viktigt inslag i ortens identitet.
På 1930-talet köptes bruket av Karlholm AB, ett företag bildat av
Korsnäs Sågverk AB och Kooperativa förbundet. En fabriksanläggning
för tillverkning av träfiberskivor anlades och produktnamnet blev Karlit.
Fabriken kom länge att spela en mycket viktig roll för ortens utveckling
och för dess invånares försörjning och genom fabrikens tillkomst började samhället expandera. Utbyggnaden skedde främst i området nordväst
om den gamla bruksbebyggelsen med huvudsakligen villabebyggelse
och ett centrum med flerbostadshus kom att anläggas längs med Nöttövägen. Efter 1970-talet avstannade i mångt och mycket ortens expansion
och endast enstaka nya byggnader tillkom.
Nästa stora förändring för orten kom att inträffa år 2012, då träskivefabriken förklarades i konkurs. År 2013 inhandlades det före detta
industriområdet av en privat exploatör som lät ta fram en detaljplan för
området. Detaljplanen för Karlholm strand som det före detta Karlitområdet nu kom att namnges vann laga kraft 2016. Den nya detaljplanen möjliggör för en omvandling av det tidigare fabriksområdet, till en
modern bostadsort i direkt anslutning till havet. Detaljplanen möjliggör
för 1000-talet nya bostäder, stora lokaler för verksamheter och service,
allmänna platser som torg, gator, parker och en hamn. Projektet har även
kommit att öppna upp Karlholm mot havet på ett sätt som inte var möjligt under fabrikstiden. Parallellt med projekten kopplade till Karlholm

Figur 49. Bruksbostäder i Karlholm.
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strand växte sig den lokala utvecklingsgruppen och ortens föreningsliv
sig starkt och flera projekt har genomförts och bidragit till att förändra
Karlholms identitet, från tillverkningsort till att i stället karaktäriseras av
besöksnäring, havsnära bostäder, kulturmiljöer och upplevelser.
I Karlholm finns idag ett relativt gott serviceutbud med matvarubutik, drivmedelsstationer, skola för årkurs F-6, ett mindre badhus samt
kommunens största vårdboende för äldre. Vidare har den pågående utbyggnaden av Karlholm strand kommit att leda till ett ökat serviceutbud
på orten, något som kan antas öka ytterligare allt eftersom fler delar av
projektet färdigställs. Kapaciteten för vatten och avlopp är god men en
fortsatt utbyggnad av vatten- och avloppsnätet är önskvärt. Ett mindre
Fjärrvärmenät finns, med panncentral vid Björkängsskolan och kulvert
till vårdboendet Wesslandia samt till AB Tierpsbyggens angränsande hyresfastigheter. Tillgången på bredband i Karlholm är relativt god.
Kollektivtrafiken i Karlholm utgörs av två busslinjer, varav den ena går
mellan Karlholm och Tierp och den andra mot Skärplinge i söder och
Gävle i norr.
Målbild och Strategi
Karlholm har ett geografiskt gynnsamt läge intill riksväg 76 med närheten till Forsmarks kärnkraftverk, Tierps köping och Gävle. Ortens läge
intill havet, vid Tämnaråns utlopp och med sin karaktäristiska bruksbebyggelse erbjuder attraktiva boendemiljöer och spännande besöksmål.
Närheten till Forsmarks kärnkraftverk och det kommande slutförvaret av
kärnbränsle och med den stora mängd arbetstillfällen detta erbjuder kan
komma att bidra till ökad efterfrågan på bostäder i området.
Den fortsatta planeringen för Karlholm inriktas på en befolkningstillväxt från cirka 1250 invånare (år 2020) upp till 2250 invånare. Ny bostadsbebyggelse lokaliseras i huvudsak till Karlholm strand samt genom
förtätning och komplettering i anslutning till ortens befintliga bebyggelsestruktur.
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Karlholm är en ort som befinner sig i en omvandlingsfas, från traditionell industriort till en havsnära och kulturhistorisk bostads- och
besöksort. Kommunens ambition är att ortens transformation ska fortskrida och besöksnäring samt serviceindustri fortsätta ta en större roll
i ortens utveckling. Utöver de storskaliga förändringarna på Karlholm
strand har flera mindre och medelstora projekt och insatser genomförts
och flera pågår på orten, bland annat genom den ideella utvecklingsgruppen och Kultur- och guidegruppens arbete med smedjan och ortens
kulturhistoria. Under år 2014 anlades Kvarntorget i den gamla bruksmiljön med ideella krafter i samverkan med kommunen. Karlholms damm,
broar, grillplatser med flera insatser för att rusta upp ortens miljöer har
genomförts med stor framgång. Samverkan mellan utvecklingsgrupper
och kommunen har i flera orter visat sig vara ett framgångsrecept och de
stora framgångarna i Karlholm vittnar om detta.
Utöver de kulturhistoriska miljöerna erbjuder Karlholm med omnejd
vackra natur- och friluftsområden, vilka även de besitter potential för en
ökad besöksnäring. Kanotleden som löper längs Tämnarån har sin målpunkt i Karlholm och en ny upptagningsplats har färdigställts.
Karlholms läge som havsort mellan Gävle och Skutskär i norr och
Hållnäshalvöns fiskelägen och Öregrund i söder innebär att Karlholm
har en intressant position för båtturismen även ur ett regionalt perspektiv. En fortsatt utveckling av Karlholm strands hamnanläggning har
potential att binda samman båtturismen längs Jungfrukusten i norr och
Roslagen i söder som kan ge gynnsamma effekter för hela kuststräckan.
Den ökade befolkningstillväxten samt en starkare besöksnäring skapar förutsättningar för en ökad kommersiell service på orten, nya arbetstillfällen liksom ett ökat befolkningsunderlag för kollektivtrafiken.
Utvecklingen av Hållnäshalvöns norra del som översiktsplanen pekar
ut avses också kunna bidra positivt till utvecklingen av Karlholm. Genom utpekande av LIS-områden för bostäder och besöksnäringen längs
med den norra Hållnäskusten är avsikten att erbjuda ett komplement

Figur 50. Bruksbostäder och klockstapel i Karlholm. Foto: Torsten Lundin.

och en typ av havsnära bostäder i mindre skala och av annan typ, än den
som växer fram i Karlholmsområdet. Vidare är avsikten att skapa ett mer
sammanhängande område för bostäder, säsongsboende och besöksnäring
som underlättar rörelsemönster av besökare, riktade serviceutbud och
kollektivtrafik samt mottagarorganisation. Den geografiska länkningen mellan Hållnäshalvön, Skärplinge och Karlholm möjliggör även för
samverkan och synergieffekter mellan kommersiella aktörer och ideella
organisationer i de olika orterna.
På sikt ser kommunen anläggandet av en sammanhängande trafiksäker cykelväg mellan Hållnäs, Skärplinge och Karlholm som en viktig
länk i arbetet med att stärka kommundelen. Även säkerhetshöjande åt-

gärder längs med väg 76, som utgör det viktigaste trafikstråket i kommunens östra del bedöms som angeläget för kommundelens fortsatta
utveckling.
Utmaningar
Då Karlholm är en ort lokaliserad direkt intill havet och med Tämnarån
och dess utlopp i orten behöver frågor beträffande havsnivåhöjningar, extremväder beaktas och lämpliga åtgärder för klimatanpassning av
samhället identifieras.
Förutsättningarna för en stark besöksnäring finns i Karlholm. Dock
utgör orten historiskt sett inte en turistdestination, varför marknadsföring
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VERKTYGSLÅDA/
SAMMANFATTNING
‐ Planeringen ska inriktas på att
möjliggöra för en befolkningsökning om upp till 2250
invånare.
‐ Behov av- och åtgärder för
klimatanpassning för orten ska
utredas och genomföras.
‐ Fortsatt samverkan med det
lokala föreningslivet för samhällsutveckling.
‐ Kommunen ska verka för
utveckling av en starkare
besöksnäring på orten.
‐ Ett ökat behov av kommunal
service till följd av befolkningsökning på orten ska utredas
vidare och handlingsplan
upprättas.
‐ Karlholms kontakt med havet
ska fortsatt framhävas och
förutsättningar för båtlivet
förbättras.
‐ Genom samarbetet för ekosystembaserad vattenförvaltning inom Södra Bottenhavet
medverka till att stärka en
långsiktigt hållbar utveckling
av hav och kust.
‐ Karlholms kultur-, natur- och
friluftsmiljöer ska tas till vara
och framhävas.
‐ Kommunen ska arbeta för
infrastruktursatsningar på
väg 76.
‐ Utveckla säkrare gång- och cykelvägar genom orten samt, på
sikt, till Skärplinge och Hållnäs.
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och varumärkesutveckling är viktigt för att sprida vetskapen om Karlholm som besöksmål. Vidare krävs att en mer utvecklad mottagarorganisation för besöksnäringen byggs upp och att övernattningsmöjligheter i
området kan erbjudas.
För att stärka den östra delen av kommunen behöver också infrastrukturen och kopplingen mellan kommundelens olika orter stärkas. Väg
76 är högt trafikerad och trafiksäkerheten för cyklister, fotgängare och
andra oskyddade trafikanter är bristfällig. Vidare finns idag små möjligheter för barn och unga att transportera sig mellan Skärplinge, Karlholm,
Hållnäs och Lövstabruk utan kollektivtrafik. Utbudet av trafiksäkra cykelvägar i området behöver utvecklas.
Den befolkningsökning som kommunen avser för Karlholm kommer
att öka belastningen på kommunal service, såsom skola och hemtjänst.
En utredning och analys över det ökade servicebehovet på orten och
långsiktiga planer för att hantera framtida behov är under framtagande
och ska färdigställas.

Mångfunktionell bebyggelse
Utvecklingsområde
Sammanhängande bostadsbebyggelse
Landsbygd
Natur- och friluftsliv
Areell näring
Verksamheter och industri
Utvecklingsområde
Teknisk anläggning
Vatten

4. MARK- OCH
VATTENANVÄNDNING

109

Hållnäs
1100 invånare
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Om Hållnäs
Hållnäshalvön är belägen i kommunens östligaste del. Hållnäs har idag
en fast befolkning på cirka 1100 invånare en siffra som under sommarmånaderna näst intill fördubblas genom säsongsboende. Hållnäshalvön
är det område i Tierps kommun med den högsta medelåldern.
Området är unikt i Sverige genom sin långa oexploaterade nordvända
kuststräcka. Hållnäshalvön är mycket flack och ligger i huvudsak under
15-meterskurvan. Kusten är starkt präglad av landhöjningen som genom
naturlig succession ständigt skapar nya naturmiljöer. De grunda vikarna med kransalger är viktiga för fiskens reproduktion och senare när de
snörs av blir de boplatser för den hotade gölgrodan. Kalkhalten i området är hög vilket ger speciella förutsättningar för exempelvis orkidéer
och örtrika skogar.
Jämfört med slättbygderna i kommunens södra delar var jordbrukets avkastning på Hållnäshalvön mycket snålt och marken stenig. De
kulturella spåren av dessa naturgivna förutsättningar finns fortfarande
tydligt att se på Hållnäshalvön idag, bland annat genom de många rösen
och långa stenmurar som återfinns i det småbrutna jordbrukslandskapet. Ytterligare en konsekvens av det arma jordbruket är de båthus och
sjöbodar som kantar kuststräckan. Till en början var det bondbyarna
som anlade sina fiskelägen längs kusten och bönderna och strandsittare
bedrev fiske som en bisyssla till jordbruket. Med tiden kom fisket att tas
över av heltidsfiskare. Fiskelägen som Sikhjälma hamn, Gudinge och
Upplands största fiskeläge, Fågelsundet är idag uppskattade besöksmål
och säsongsbostäder. Det en gång omfattande yrkesfisket har med tiden
kommit att minska, men jämfört med många andra kustkommuner finns
fortfarande ett aktivt yrkesfiske kvar.
I hjärtat av Hållnäs ligger centralorten Edvalla. Här finns service i form
av affär, förskola och skola med klasser upp till årskurs 6. Utöver Edvalla
utgör även orterna Fagerviken och Vavd lokala centra på norra respektive
södra halvön. En medelstor Campinganläggning återfinns i Ängskär längs

Figur 51. Fågelsundet. Foto: Markus Holmkvist

Figur 52. Kapplasse naturreservat vid Hållnäskusten. Foto: Patric Norlin
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med Hållnäs södra kustsida, i Ängskär finns även en mindre anläggning
för husvagnsplatser vid hamnen. Under sommarhalvåret ökar områdets
befolkning dramatiskt och flera småskaliga caféer, gårdsbutiker och produktion och försäljning av mathantverk öppnar på flera håll.
För stora delar av Hållnäshalvön utgör brist på grundvatten och risk
för saltinträngning i brunnar ett stort problem och blir en begränsande faktor för nya bostäder i delar av området. Infrastrukturfrågor, som
exempelvis VA, tillgång till kollektivtrafik och bredbandsutbyggnad är
högaktuella för bygdens utvecklingspotential.
Kommunala verksamhetsområden för VA finns i Fagerviken, Edvalla,
Vavd (endast avlopp) och Slada (endast avlopp). VA-ledningar förbinder Fagerviken med Skärplinge. Kapaciteten i vattenledningen måste
förstärkas om Fagerviken och närområde ska kunna utvecklas. Edvalla
har problem med vattentillgång och kvalitet. VA-frågorna generellt är
centrala för att invånarantalet ska kunna öka och moderna kretsloppsbaserade- och vattensnåla tekniker kommer att bli viktiga för att säkra
vattenförsörjningen.
Målbild och strategi
Den långsiktig målsättning för Hållnäs är att kunna möjliggöra för en
befolkningsökning från cirka 1100 invånare (år 2021) till mellan 1250
- 1400 invånare. Denna befolkningsökning avses kunna ske genom införande av LIS-områden längs med den norra delen av halvön, genom
kompletterande bebyggelse i Fagerviken och Edvalla samt genom att fler
säsongsbostäder omvandlas till permanentbostäder. Även om boendeformen på Hållnäshalvön också fortsättningsvis kommer att utgöras av
villabebyggelse är det önskvärt att i mindre skala möjliggöra för alternativ, som exempelvis en ökning av antalet hyreslägenheter på halvön. Anläggandet av slutförvaret för kärnbränsle i Forsmark kan leda till ökad
efterfrågan på bostäder i området.
En av Hållnäshalvöns stora styrkor är dess ålderdomliga, naturliga och
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lantliga karaktär, samt lugnet och småskaligheten. En utmaning har dock
varit de långa avstånden och halvöns avskildhet. Samhällsutveckling har
under det senaste decenniet visat på stora strukturella- och attitydmässiga förändringar till arbete och arbetsplatsens roll. Genom digitalisering
har distansarbete och digitala möten kommit att bli normen. Detta innebär en stor möjlighet för Hållnäshalvöns attraktivitet som alternativ som
bostadsort. Genom digitaliseringen av samhället kan människor nu bo i
Hållnäs unika natur- och kulturmiljöer och njuta av dess avskildhet och
småskalighet, men samtidigt delta i den regionala, nationella och till och
med globala arbetsmarknaden. Dock förutsätter detta en omfattande bredbandsutbyggnad. Idag finns bredband för delar av Hållnäshalvön, medan
andra delar står utan. På grund av Hållnäs stora geografiska yta och glesa
befolkning har erfarenheten visat på svårigheter för den kommersiella
marknaden att genomföra en utbyggnad i erforderlig takt, varför kommunen ska ta en mer aktiv roll i bredbandsfrågan för området och samarbeten med fiberföreningar kan vara en tänkbar lösning.
Kommunen ska aktivt arbeta med att underlätta för det kollektiva resandet och verka för fortsatta bussförbindelser till Skärplinge men också
sträva efter ökad turtäthet eller alternativa kollektivtrafiklösningar, exempelvis anropstrafik.
Hållnäshalvön har en lång tradition av gröna näringarna och jordbruket, skogsbruket och fisket kommer även fortsättningsvis vara viktiga
som arbetstillfällen men också som kulturbärare för området.
En näring som med hänsyn till Hållnäs många unika och mycket
värdefulla natur- och kulturmiljöer har varit underutvecklad är besöksnäringen. Andelen säsongsboende är stort, men sett till mottagarorganisation, kommersiellt utbud av restauranger och caféer och övernattningsalternativ för tillfälliga besökare finns en stor utvecklingspotential.
Besöksnäringen är arbetskraftsintensiv och bidrar utöver ett ökat serviceutbud också till många arbetstillfällen på orten och därmed ökade förutsättningar för fler permanentboende. Fyra LIS-områden har

föreslagits längs med den norra delen av Hållnäskusten; Byskär, Alskär,
Fagerviken, Marskär/Sikhjälma hamn. Utöver de LIS-områden som har
pekats ut på Hållnäshalvön har också ett LIS-område i Snatra, söder om
Karlholm föreslagits. Inom dessa LIS-områden ser kommunen goda
förutsättningar för utveckling av bostäder och anläggningar för besöksnäringen i attraktiva och havsnära lägen. Många av de stora värden och
besöksanledningarna för stora delar av Hållnäshalvön är kopplade till
dess oexploaterade sträckor, småskaligheten och de unika natur- och kulturmiljöerna. Exploatering för nya bostäder och besöksanläggningar ska
därför ske med försiktighet och hänsyn, för att säkerställa att områdets
kärnvärden och identitet inte går förlorade.
På många delar av Hållnäshalvöns kuststräcka föreligger konflikter mellan modernisering, ombyggnad, ersättande och nybyggnation av
bostadshus och sommarstugor inom befintliga bebyggelsegrupper. Detta
utgör ett dilemma där bevarandevärden och landskapsbild ställs mot tillväxt av bostäder och besöksnäring. Något generellt svar på detta motsatsförhållande finns inte, då varje fall är unikt. I stället behöver varje enskilt
fall prövas och kraven på analys av påverkan på den enskilda byggnaden och fastigheten liksom på bebyggelsegruppen eller byn i helhet vara
höga. Vidare ska ny bebyggelse i de kulturhistoriska miljöerna anpassas
med hänsyn till den historiska bebyggelsen i fråga om volym, färg, form,
siktlinjer och landskapsbild liksom naturlandskapets förutsättningar.
Den småskaliga och idylliska bostads- och besöksnäringen som föreslås för Hållnäs kompletteras av den mer täta och stadsmässiga utbyggnaden av Karlholm strand. I kapitel 3.2 redogörs mer ingående för den
Nordöstra utvecklingstriangel som kommunen ser som en stark motor
för kommundelens långsiktiga utveckling och de synergier som utvecklingen av besöksnäringen i Hållnäs och Karlholm kan ge upphov till.
Även den historiska kopplingen till Lövstabruk och de storslagna
bruksmiljöerna i Lövstabruk har potential att bidra till Hållnäshalvöns
besöksnäring.

Figur 53. Sikhjälma Fiskehamn.

Utmaningar
En stor utmaning för Hållnäs är att utbudet av boendeformer är ensidigt.
Villabebyggelse i ägandeform är dominerande och alternativen på orten få.
Detta skapar en inlåsningsmekanism för exempelvis äldre som vill bo kvar
på orten, men inte längre har behov av en villa. En konsekvens av detta
blir i sin tur en åldrande befolkning där flyttkedjan avstannar och villorna
inte kan frigöras för exempelvis barnfamiljer. Vidare innebär bristen på
alternativa boendeformer att unga som söker efter ett första boende men
samtidigt önskar bo kvar på orten har svårt att hitta lämpliga alternativ.
Ett annat hinder för en ökad permanent befolkning är de höga bo4. MARK- OCH
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VERKTYGSLÅDA/
SAMMANFATTNING
‐ Kommunen ska i samverkan
med lokala föreningar ta ett
ökat ansvar för bredbandsutbyggnad
‐ Genom utpekande av
LIS-områden ska besöksnäring och permanentbostäder
i havsnära lägen möjliggöra på den norra delen
av halvön. Vid byggnation
längs kusten bör hänsyn tas
till klimatförändringar och
ökande havsnivåhöjningar.
‐ Kommunen ska vara öppen
för innovativa och alternativa lösningar för kollektivtrafik.
‐ Kretsloppsbaserade och
vattensnåla VA-tekniker som
kan tillämpas i Hållnäs för
att säkra vattentillgången
bör utredas.
‐ Utredningar av statusen för
Hållnäskustens grunda vikar
bör genomföras och åtgärder för minskad negativ
påverkan föreslås.
‐ Genom LIS-områden och
marknadsföring av Hållnäs
som besöksmål och samverkan med lokala utvecklingsgrupper ska besöksnäringen
stärkas.
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stadspriserna som uppstår då villor köps upp av resursstarka grupper utifrån som nyttjar dessa som säsongsbostäder. Detta får som konsekvens
att många hus står öde stora delar av året och befolkningsunderlaget för
kommersiell och offentlig service förblir lågt. I de fall säsongsbostäder
omvandlas till permanentbostäder görs det ofta då ägarna har gått i pension, vilket ställer ökade krav på kommunal service, såsom hemtjänst
och omvårdnad.
En av de största utmaningarna för nya bostäder i Hållnäs är bristande
tillgångar på vatten och avlopp. Framför allt är grundvattentillgången på
de östra delarna av halvön mycket begränsade och nya brunnar riskerar
att leda till saltinträngning. Områdets karaktäristiska grunda havsvikar
längs med Hållnäshalvön är mycket känsliga för näringsbelastning vilket
ställer stränga krav på goda avloppslösningar. Vid plan- och lovärenden
på Hållnäshalvön ska frågor beträffande VA-lösningar särskilt beaktas.
Säsongsboende och besökare utgör en viktig inkomstkälla för många
företag i området. En vidareutveckling av besöksnäringen i enlighet med
översiktsplanens visioner skulle stärka denna situation ytterligare. Ett
problem med besöksnäringen och de besöksanledningar som idag finns i
området är dess tydliga säsongsbetonade karaktär. För att kunna maximera nyttan av en stark besöksnäring är att kunna förlänga säsongen eller komplettera denna med nya besöksanledningar anpassade efter andra
årstider än sommaren.

Hållnäshalvöns geografiskt stora yta och glesa bebyggelsestruktur
skapar utmaningar för kollektivtrafiken och besöksnäringens utveckling.
Bortsett från skolskjuts har stora delar av området inte någon ordinarie
busslinje i nära räckhåll. Antalet avgångar är också begränsat. För ett
område med Hållnäs förutsättningar behöver alternativa lösningar övervägas, exempelvis anropstrafik och säsongsbetonade bussar vars rutter
anpassas efter säsong. Även olika former av applikationer och poler för
samåkning och transport kan vara ett alternativ.
På samma sätt som områdets förutsättningar utgör en utmaning för
heltäckande kollektivtrafik gäller det samma för bredbandstäckningen.
Idag har vissa delar av Hållnäs tillgång till bredband, men stora delar
av halvön saknar fortfarande bredbandsuppkoppling. De långa avstånden och glesa befolkningen har visat sig utgöra ett hinder för den fria
marknadens aktörer. Kommunen avser därför att i samarbete med lokala
utvecklingsgrupper och föreningar ta ett större ansvar i bredbandsfrågan,
för att snabba på utbyggnadstakten.
Klimatförändringarna som medför höjning av havsnivån kommer att
påverka den flacka Hållnäskusten. Planeringen av området bör hela tiden
uppdateras med aktuella data och noggranna höjdkarteringar och konsekvensutredningar behöver genomföras.

‐ Samverkan mellan besöksnäringens aktörer, kommunen
och lokala utvecklingsgrupper i Hållnäs, Skärplinge och
Karlholm för att upprätta
samarbeten och uppnå
synergieffekter av orternas
utveckling.
‐ Utreda och identifiera platser
för ställplatser för husbilar
på olika delar av halvön, liksom arbeta fram vägledande
underlag för upprättandet av
sådana.
‐ Möjliggöra för ett tillskott av
alternativa bostadsformer än
villa i ägandeform.
‐ Kommunen ska verka för
att turistsäsongen kan
förlängas.

Mångfunktionell bebyggelse
Utvecklingsområde
Sammanhängande bostadsbebyggelse
Landsbygd
Natur- och friluftsliv
Areell näring
Verksamheter och industri
Utvecklingsområde
Teknisk anläggning
Vatten

‐ Vid plan- och lovärenden på
Hållnäshalvön ska tillgången på- och hanteringen av
vatten och avlopp särskilt
beaktas.
‐ Hållnäs höga naturvärden
behöver skyddas och bevaras, liksom bygdens karaktär
och småskalighet behöver
värnas vid utveckling av nya
bostäder och anläggningar
kopplade till besöksnäringen.
‐ Genom samarbetet för
ekosystembaserad vattenförvaltning inom Södra
Bottenhavet medverka till att
stärka en långsiktigt hållbar
utveckling av hav och kust.
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Vendel

Hållnäs

Kollektivtrafikutbudet

Karlholm
Skärplinge
Linje 514 Örbyhus –
Björklinge – Uppsala

Mehedeby

Söderfors
Tierp

Tobo
Örbyhus
Månkarbo

65+ år

0-19 år

Serviceutbud
Förskola
Grundskola (F-5)

VENDEL
20-64 år
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Om Vendel
Vendelbygden återfinns i kommunens södra del. Vendelbygdens befolkning är utspridd i flera mindre byar, bebyggelsegrupper, enstaka gårdar
och fristående villor.
Vendelbygden har en lång och mycket speciell historia. I Vendel har
allt från stenåldersboplatser från 5000–6000 f Kr (i närheten av E4:an),
till lämningar av runda hyddor från 3300–2300 f Kr (nära kyrkan) och
inte minst de rika lämningarna från 400- och 500-talet e kr som har
kommit att ge namn till en egen tidsepok, Vendeltid, påträffats.
Bygdens storhetstid började med invandring på 400-talet. Två stora
gårdar byggdes upp; Husby och Tuna. I Husby ligger ett av Vendelbygdens viktigaste fornlämningskomplex med den så kallade Ottarshögen
från 500 talet e Kr och kringliggande bygravfält från yngre järnålder.
Båtgravfältet i Tuna (vid kyrkan) är samtida med Ottarshögen och signalerar makt och rikedom. Fynden visar på många internationella kontakter. De båda huvudgårdarna avknoppades och på 700-talet fanns närmare

20 gårdar; Bergby, Kjettslinge, Kläringe, Karby, Norrby, Gryttby med
flera som alla har stora gårdsgravfält på sina ägor.
Landskapskaraktären i Vendelbygden domineras av slätten, det småbrutna odlingslandskapet och Vendelsjön. Landskapsbilden och områdets natur- och kulturmiljöer besitter stora värden och bygden har en
tydlig identitet.
Kommunalt vatten kan erbjudas längs överföringsledningen från vattenverket Odens källa till Örbyhus. Verksamhetsområde för VA och ett
mindre reningsverk finns i Husby. I Vendelbygden finns förskola samt
grundskola för årskurs F-5.
Utbudet av kommersiell service i området är begränsat och nödvändig
service, såsom matvarubutik återfinns närmast i Örbyhus.

Vendeltid, benämning på
tiden omkring 550–800 e.Kr.,
uppkallad efter Vendels socken
i Uppland, där de praktfullaste gravarna från perioden
påträffats. Under vendeltid
präglades Norden av impulser
från det kontinentala Europa,
vilket manifesterade sig både
materiellt och ideologiskt.
Genom fynd kan man spåra
kontakter med bland annat
Frankerriket och slaviska områden. Praktgravar ger även en
bild av samtidens sociala elit.
Källa: Nationalencyklopedin

Målbild och strategi.
Den långsiktig målsättning för Vendelbygden är att kunna möjliggöra för en befolkningsökning om cirka 100–200 invånare. Denna befolkningsökning avses i huvudsak kunna ske genom kompletterande
villabebyggelse utspridd i olika delar av bygden. Större homogena och
symmetriska bostadsområden, ibland kallade ”villamattor” ska undvikas i Vendelområdet. I stället bör nya bostäder växa fram organiskt och
anpassat efter de historiska strukturerna och i enlighet med bygdens
byggnadstradition. Att möjliggöra för ett visst tillskott av bostäder i lägenhetsform i bygden är önskvärt, dock inte i form av storskaliga eller
höga lägenhetshus. Även lägenhetsbyggnation behöver ske med största
lyhördhet för områdets karaktär och volymer.
En fördjupad översiktsplan för bygden med särskild fokus på bebyggelsestruktur, byggnadstradition och hänsynsområden för kulturmiljöer och fornlämningar ska tas fram. Den fördjupade översiktsplanen ska
syfta till att underlätta för- och vara vägledande i framtida plan- och
lovärenden och på ett tydligare sätt identifiera vilka delar av bygden som
lämpar sig för nybyggnation. Planeringen ska också undersöka om ytter-

Figur 54. Vendels kyrka.
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VERKTYGSLÅDA/
SAMMANFATTNING
‐ Kommunen ska i samverkan
med lokala föreningar ta ett
ökat ansvar för bredbandsutbyggnaden i området.
‐ Fördjupad översiktsplan för
orten med särskild fokus på
historiska samband, siktlinjer, strukturer och undvikande av fornlämningar. FÖP:en
ska också fokusera på hur
dessa historiska och kulturella värden kan framhävas.

ligare områdesbestämmelser behövs för att skydda riksintressena.
För att öka bygdens attraktivitet som boendealternativ till exempelvis
Uppsala, Tierp och Örbyhus behöver tillgängligheten till de större städerna och orternas arbetsmarknad förbättras. Här spelar fiberutbyggnaden och möjligheten till distansarbete fortsatt utvecklas en viktig roll.
Vidare behöver kollektivtrafiken stärkas, för att möjliggöra för en
pendling som inte är bilberoende. Liksom för andra landsbygdsområ-

‐ Kollektivtrafikens effektivitet, turtäthet, matchningar
till anslutningar ska ses över,
liksom behovet av pendelparkeringar i anslutning
till busslinjer. Alternativa
kollektivtrafiklösningar kan
utgöra ett komplement till
den reguljära busstrafiken.
‐ Samverkan mellan besöksnäringens aktörer,
kommunen och lokala
utvecklingsgrupper i Vendel,
Örbyhus och Tobo men även
med grannkommuner, för
att upprätta samarbeten
och uppnå synergieffekter
av orternas utveckling.
‐ Utreda och identifiera
platser för ställplatser för
husbilar i området.
‐ Möjliggöra för ett tillskott
av alternativa bostadsformer
än villa i ägandeform.

Figur 55. Hovgårdsbergs väderkvarn i Vendel. Foto: Torsten Lundin.

118

4. MARK- OCH
VATTENANVÄNDNING

den orsakar de stora geografiska ytorna och den glesa befolkningen en
utmaning för en heltäckande kollektivtrafik. Viktiga utvecklingsområden
för en mer attraktiv kollektivtrafik är exempelvis funktionella pendlarparkeringar, fler avgångar och bättre matchning mellan busstrafiken till
avgångar med tåg och buss från större kollektivtrafiknoder, som exempelvis Örbyhus station och Björklinge. Vidare kan alternativa kollektivtrafiklösningar, som anropstrafik vara aktuellt för Vendelbygden. För att
öka tillgängligheten till de busshållplatser som finns i Vendel kan pendlingsparkeringar för bil och cykel i anslutning till busslinjen vara ett sätt
att tillgängliggöra busstrafiken för flera.
Gällande cykel behöver framkomligheten och trafiksäkerheten för
fotgängare och cyklister, framför allt till målpunkter för barn och unga,
som exempelvis kollektivtrafik, skola och idrottsplats ses över och åtgärdsbehov identifieras.
Vendel har en unik möjlighet för en spännande och stark besöksnäring. Inom en 12 kilometers radie kan besökare i Örbyus och Vendelbygden göra en tidsresa som sträcker sig över 8000 år. Med startskottet vid
stenålderslämningar, vidare till Vendeltiden, medeltida Örbyhus slott,
Tobo bruk med järnhantering och svenska industrins vagga och slutpunkt i Örbyhus som en tidstypisk järnvägsort från sekelskiftet och som
ett tecken på moderniseringen av Sverige.
Utöver de historiska sevärdheterna erbjuder området högklassiga natur- och friluftsmiljöer med Vendelsjön som är en av Sveriges främsta
fågelsjöar, badplatser och öppna landskap. Friluftslivet i området kan
lämpligen vidareutvecklas genom anläggandet av vandringsleder, badplatser och grillplatser kring sjön.
För att öka kännedomen om bygdens rika utbud krävs en mer aktiv
marknadsföring av området, liksom en förbättrad skyltning till sevärdheter och information på dessa platser. Digitala hjälpmedel och plattformar
kan lämpligen utgöra verktyg för information och guidning på orten.

‐ Vid plan- och lovärenden i
Vendel ska historiska strukturer, byggnadstradition och
landskapsbild och siktlinjer
särskilt beaktas.
‐ Vendelsjöns höga naturvärden och dess funktion
som fågelsjö ska värnas och
skyddas.
‐ Alternativa servicefunktioner för orten bör utredas,
exempelvis obemannade
matvarubutiker.
‐ Vid utformning av ny
bebyggelse och skyltning vid
trafikplatsen vid E4:an ska
dess karaktär som ”Porten
till Vendelbygden” beaktas
och utvecklas.
‐ Ny bebyggelse ska vara
förenlig med områdets höga
kulturmiljö- och naturvärden.
Mångfunktionell bebyggelse
Utvecklingsområde
Sammanhängande bostadsbebyggelse

‐ Förbättrad framkomlighet
och ökad trygghet för
cyklister i Vendelbygden ska
beaktas.

Landsbygd
Natur- och friluftsliv
Areell näring
Verksamheter och industri
Utvecklingsområde
Teknisk anläggning
Vatten
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Utmaningar
En stor utmaning för Vendel är att utbudet av boendeformer är homogent. Villabebyggelse i ägandeform är dominerande och alternativen på
orten är få. Detta skapar en inlåsningsmekanism för exempelvis äldre
som vill bo kvar på orten, men inte längre har behov av en villa. En konsekvens av detta blir i sin tur en åldrande befolkning där flyttkedjan avstannar och villorna inte kan frigöras för exempelvis barnfamiljer. Vidare innebär bristen på alternativa boendeformer att unga som söker efter
ett första boende men samtidigt önskar bo kvar på orten har svårt att hitta lämpliga alternativ. Samtidigt som det är angeläget att möjliggöra för
nya bostäder och variation i upplåtelseformer måste bygdens särart, dess
kulturmiljöer, landskapsbild och brukningsvärda jordbruksmark värnas.
Nybyggnation inom Vendelområdet måste ske med stor försiktighet och
hänsyn för områdets historiska och kulturella karaktär. En fördjupad
översiktsplan för området ska därför tas fram, med syfte att utreda dessa
frågor mer ingående.
Vendelbygdens geografiskt stora yta och glesa bebyggelsestruktur
skapar utmaningar för kollektivtrafiken. Det är svårt att inom de stora
och glesbefolkade ytorna bedriva en heltäckande kollektivtrafik. Behovet av pendlingsparkeringar för bil och cykel i anslutning till busshållplatser i området behöver därför ses över. För att öka kollektivtrafikens
attraktivitet behöver byten vid kollektivtrafiknoder förenklas. Vidare bör
alternativa lösningar såsom anropstrafik övervägas som komplement.
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På samma sätt som områdets förutsättningar utgör en utmaning för
heltäckande kollektivtrafik gäller det samma för bredbandstäckningen.
Genom lokala fiberföreningar har delar av Vendelbygden fått tillgång till
bredband, men delar av området saknar fortfarande bredbandsuppkoppling. De långa avstånden och glesa befolkningen har visat sig utgöra ett
hinder för den fria marknadens aktörer. Kommunen avser därför att i
samarbete med lokala utvecklingsgrupper och föreningar ta ett större ansvar i bredbandsfrågan för att snabba på utbyggnadstakten.
I Vendelbygden råder brist på service. Närmaste matvarubutik och
plats för postutlämning återfinns i Örbyhus. En viss befolkningsökning
i området i kombination med ett ökat antal besökare kan skapa bättre
förutsättningar för etablering av ny- och bevarande av befintlig service i
området. Alternativa lösningar som exempelvis obemannade matvarubutiker eller hemleveranser kan vara tänkbara lösningar för en ökad servicenivå inom Vendelbygden.
Vendelbygden, liksom många andra delar av kommunen har goda förutsättningar för en stark besöksnäring, vilken har potential att bidra med
både arbetstillfällen och underlag för ökat serviceutbud. För att kunna
utnyttja potentialen i dessa förutsättningar krävs en mer utvecklad mottagarorganisation, övernattningsmöjligheter och marknadsföring. Kommunen ska verka för och stötta uppbyggnaden av en starkare besöksnäring, i samarbete med lokala föreningar och näringslivet.

4.7 MARK- OCH VATTENANVÄNDNINGSKARTAN

Mark och vattenanvändning
Mångfunktionell bebyggelse

Utvecklinsområde

Områden med stads- och tätortmässig karaktär. Dessa områden kan inrymma såväl
bostäder som servicefunktioner i varierad omfattning. Likaså behöver områden med
mångfunktionell bebyggelse inrymma och ta hänsyn till natur- och kulturmiljö, biologisk
mångfald och ekosystemtjänster.

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Områden som i huvudsak består av bostäder. Dessa områden karaktäriseras av småorter,
förorter eller bybildningar. Här förekommer generellt endast ett fåtal servicefunktioner.
Likaså behöver områden med sammanhängande bostadsbebyggelse inrymma och ta hänsyn
till natur- och kulturmiljö, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Landsbygd

Områden som innefattar landsbygd innebär en generell markanvändning med övergripande
planeringsöverväganden. Användningen inrymmer flera användningar men där det inte är
nödvändigt eller möjligt att ange vilka markområden som bör användas för vad. Exempel
på markanvändning som ryms inom landsbygd är bostäder, skogsmark och jordbruk.

Natur- och friluftsliv

Områden som innefattar större och prioriterade sammanhängande områden för natur- och
friluftslivet. Det innefattar natur- och kulturmiljö, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Areell näring

Områden för areell näring innefattar jordbruk, skogsbruk, rennäring, vattenbruk och
yrkesfiske. I översiktsplanen har denna användning prioriterats att redovisas inom de
fördjupade ortsbeskrivningarna. Utanför ortsbeskrivningarna inryms areella näringar
inom användningen landsbygd och har alltså inte pekats ut under denna användningsbestämmelse utanför avgränsningsområden för fördjupade ortsbeskrivningar.

Verksamheter och industri

Utvecklingsområde

Områden där verksamheter och industri behöver separeras ifrån bostäder. Verksamheterna inom användningen är störande för omgivningen på något sätt och inte förenliga med
bostäder eller annan känslig markanvändning.

Teknisk anläggning

Teknisk anläggning används för områden som försörjer samhället med exempelvis energi,
vatten och telekommunikation. Denna användning används för anläggningar som kräver
större ytor och där användningen behöver ha företräde framför andra användningar.

Vatten

Områden för vatten kan avse såväl öppet hav som kustvatten, sjöar och vattendrag.
Vatten kan även ingå i de andra användningarna om det inte finns några särskilda ställningstaganden som kräver att just denna användning anges.

5. RIKSINTRESSEN, LIS
OCH ANDRA VÄRDEN
Riksintressen, LIS och andra värden är en av de tre aspekterna i ÖP-modellen. Under följande kapitel redovisas riksintressen och hur kommunen avser att tillgodose dem. Riksintressen gäller geografiska områden
som har utpekats av nationella myndigheter med stöd av miljöbalken,
eftersom de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter.
I följande kapitel redovisas även områden för landsbygdsutveckling i
strandnära läge (LIS). Syftet med LIS-områden är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen på landsbygden. Redovisningen i översiktsplanen är vägledande vid prövning av ansökningar
om dispenser från strandskyddet och upphävande av strandskyddet i
detaljplaner.

5.1 NATUR OCH FRILUFTSLIV
Naturen i Tierps kommun är mycket rik och varierad. Här finns Dalälven med sitt särpräglade örika landskap, slättbygder, stora skogar och
en kust som är tydligt påverkad av landhöjningen. Närhet till natur är
viktigt för kommunens invånare och ett tungt skäl för dem som väljer
att flytta hit och utgör grunden för naturturismen. Naturen är också en
viktig tillgång för besöksnäringen. Inom kommunen finns många miljöer
som har ett starkt behov av skydd, vård eller hänsyn.
I kommunen ska det finnas god tillgång till en rik och varierad natur.
De olika landskapens karaktärer och skönhetsvärden ska värnas. Den
biologiska mångfalden ska bevaras och utvecklas och områden med stora naturvärden ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan
skada dessa. Om ingrepp sker ska värdena bli kompenserade i angränsande områden. Kommunen ska aktivt verka för att fridlysta och rödlistade arter, Natura 2000-arter samt i övrigt skyddsvärda arter erhåller
sådant skydd och skötsel som erfordras för deras fortsatta existens och
positiva utveckling samt att åtgärder som motverkar detta undviks.

I Policy för naturvård i Tierps kommun som blev antagen år 2020
anges kommunens förhållningssätt till naturvården.
De övergripande målen är:
• Att underlätta utevistelse och främja naturkontakt, då det skapar ett
engagemang hos allmänheten vilket på sikt stärker naturens status.
• Att bevara biologisk mångfald och att förvalta naturresurser samt natur- och grönområden utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv.
• Att sprida information och kunskap om natur och naturvård, för genom ökad kunskap ökar också förståelsen för ekosystemen.
Naturvårdsprogrammet för Uppsala län från år 1987 pekar ut värdefulla
naturområden i Tierps kommun och klassificerar områdena i tre värdeklasser. Kommunen behöver ta fram ett nytt naturvårdsprogram som
förutom att identifiera de största naturvärdena i kommunen även uppmärksammar områdenas värden för människors rekreation. Naturvårdsprogrammet ska följas åt av en åtgärdsplan för att bevara och utveckla
naturvärdena. Det ska vidare ge riktlinjer för kommunens naturvårdsarbete samt vara en del av beslutsunderlaget vid avvägningar mellan naturvårdsintressen och andra intressen.
Ledning för naturvårdsarbetet ges också av de regionala miljökvalitetsmålen framtagna av Länsstyrelsen i Uppsala län; Levande sjöar och
vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, God bebyggd
miljö, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar
och inte minst Ett rikt växt- och djurliv. Ytterligare guidning ges av de
globala målen i Agenda 2030; 3. God hälsa och välbefinnande, 11. Hållbara städer och samhällen, 13. Bekämpa klimatförändringarna. 14. Hav
och marina resurser samt 15. Ekosystem och biologisk mångfald. Vidare
styrs kommunens naturvårdsarbete av de hållbarhetslöften som kommunen antagit.
Kommunen ska aktivt medverka till att områden av betydelse för den
sociala naturvården och den biologiska mångfalden säkerställs på ett

VERKTYGSLÅDA
NATUR OCH FRILUFTSLIV
‐ Naturvårdsprogram ska tas
fram
‐ Grönstrukturplaner för
kommunens tätorter ska
tas fram och där länsstyrelsens grönstrukturplan ska
utgöra ett viktigt underlag.
Kommunen avser också att
använda Boverkets och Naturvårdsverkets vägledning
om kommunal grönplanering i framtagandet av kommunens grönstrukturplan.
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ändamålsenligt sätt. Områden med landskapsbildsskydd kompletteras
med andra skyddsformer. Kommunen ska säkerställa god tillgång till tätortsnära natur med höga rekreations- och naturvärden för alla. Grönstrukturplaner för varje tätort ska tas fram som knyter an till kommunens
naturvårdsprogram och den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur.

Ängs- och hagmarker

Figur 56. Kanottur på Dalälven. Foto: Ulrika Hedqvist.
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Rationaliseringen och nedläggningen inom jordbruket har lett och leder
alltjämt till igenväxning av ängs- och hagmarker som har brukats ända
sedan vikingatid och innehåller en omistlig biologisk mångfald. Korna
präglade förr landskapet med sitt bete i hagar och skogar och slåttern för
vinterfoder utfördes på alla gräsbärande marker såsom ängar, våtmarker
och älvängar.
Under åren 1987–1992 genomfördes en riksomfattande inventering
av ängs- och hagmarker ledd av Naturvårdsverket. Inventeringen resulterade i en kartläggning av ett stort antal avgränsade ängs- och hagmarksobjekt som har klassificerats med hänsyn till bevarandevärdet. På
uppdrag av Jordbruksverket genomfördes en riksomfattande inventering
av ängs- och betesmarker under början på 2000-talet. Uppsala län inventerades under sommaren åren 2007, 2008 och 2010. Vid inventeringen
dokumenterades betesmarker och slåtterängar med höga natur- och kulturvärden men även element såsom hagmarksväxter, grova träd, vattendrag, gamla lador och andra kulturlämningar som odlingsrösen och stenmurar. De identifierade ängs- och betesmarkerna med höga naturvärden
behöver framöver analyseras ur ett landskapsperspektiv där hänsyn tas
till spridningsmöjligheterna.
Av inventeringarna framkom att det i Tierps kommun finns drygt 100
hektar välhävdad äng, främst i Hållnäs och i Överlövsta socken. I kommunen hävdas cirka 50 hektar havsstrandängar och 200 hektar fuktängar med slåtter eller bete. Ungefär 1000 hektar betesmark är i hävd, två

tredjedelar har en bra hävd och den socken som har mest hävdad betesmark är Hållnäs. Av inventeringarna framkom också att det finns stora
arealer igenväxande ängs- och betesmark som är möjlig att restaurera i
kommunen, den mesta av den arealen är också belägen i Hållnäs socken.
Upplandsstiftelsen tillsammans med kommunen och många engagerade
markägare arbetar aktivt med att identifiera dessa områden och återinföra hävd för att bevara den biologiska mångfalden. 1000 hektar övergivna
ängs- och hagmarker har inventerats varav två tredjedelar bedömts vara
högprioriterade för återupptagen skötsel. Det är viktigt att kommunen
fortsätter att stödja Upplandsstiftelsen i detta arbete och att kommunen i
sin myndighetsutövning och i sitt planarbete beaktar dessa områdens potential.

Naturvärden
Tierps kommun har god tillgång till rik och varierad natur med såväl
hög biologisk mångfald som höga upplevelsevärden. Kommunens unika
placering med Nedre Dalälven i väster, en lång och relativt oexploaterad
kust samt skärgård i norr och öster samt det kulturrika odlingslandska-

pet i söder skapar goda möjligheter för friluftslivet och besöksnäringen. Exempelvis är fritidsfisket i Nedre Dalälven internationellt känt och
lockar turister från hela världen och Upplandsleden binder samman vildmarkskänsla med kulturhistoria.
För att dessa möjligheter ska kvarstå krävs ett långsiktigt hushållande
av naturen som ekosystem och resurs. Det ökade intresset för friluftsliv
hos allmänheten är välkommet då individen behöver en relation till naturen för att själv vilja värna om och bevara den. Ett alltför stort antal besökare leder dock till slitage och trängsel som påverkar både natur- och
upplevelsevärden negativt. För att minska risken för överturism behöver
besökarna kanaliseras samt spridas ut både inom och mellan besöksmål.
Särskilt känsliga områden ska inte tillgängliggöras och boplatser för arter som är känsliga för störning ska fredas.
Som ett bevis för artrikedomen har länsstyrelsen utsett ett stort antal
ansvarsarter för Uppsala län. Av dessa 212 arter har inte mindre än 122
noterats i Tierps kommun enligt Artportalen (maj, 2021), som tillhandahålls av Ardatabanken på SLU. Med ansvarsarter menas arter som vi
i länet och kommunen har extra stort ansvar för vad gäller deras bevarande på nationell nivå. Tierps kommun behöver därför ta en aktiv roll i
bevarandet av länets arter, för att se till att fler av dessa i framtiden kan
klassas som livskraftiga. Detta kan göras genom att exempelvis skydda
fler viktiga naturområden, återskapa livsmiljöer eller utveckla en fungerande grönblå infrastruktur så att arter kan förflytta sig mellan olika områden. Vidare behöver ett större kunskapsunderlag byggas upp, exempelvis utredningar kring kommunens fladdermuspopulation då kunskapen
idag är bristfällig.
Föroreningar har under många generationer läckt ut till naturen från
bland annat industrier, areella näringar och avfall. I Tierps kommun
finns flera gamla bruksmiljöer och deponier där marken är starkt förorenad på grund av dess historiska användning. Övergödningseffekten
samt effekten av bekämpningsmedel från de areella näringarna är också

VERKTYGSLÅDA
ÄNGS- OCH HAGMARKER
‐ I plan- och lovärenden ska
betesmarker beaktas och
värnas.
‐ Fortsätta arbetet med slåtter
av ängar samt omvandling
av gräsmattor till äng och
anordnandet av tätortsnära
betesmarker.

Figur 57. Rapsfält i Ytterö. Foto: Torsten Lundin.
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påtaglig. Föroreningar påverkar arter negativt och ämnen som är svåra
att bryta ner ansamlas hos ekosystemens rovdjur, då dessa är högst upp i
näringskedjan. Olika kemikalier riskerar även att göra vårt dricksvatten
otjänligt. För att minska effekterna av utsläppen behöver redan förorenad
mark saneras och pågående och framtida utsläpp förhindras. Kommunens vattenskyddsområden behöver få en starkare skyddsstatus för att
säkra dessa för framtiden.
Att förse samhället med mat genom jakt och fiske är en del av människans kultur och historia. För att det även ska vara en del av vår framtid
behöver vi förvalta den naturresurs som fisk och vilt innebär efter långsiktigt hållbara mål. I Tierps kommun bor och verkar många jägare och
flera småskaliga yrkesfiskare finns längs kusten. Kommunen har även ett
attraktivt fritidsfiske, varför inte bara de arter som tas upp av yrkesfiskare behöver förvaltas och värnas.

Våtmark

och tidskrävande att restaurera exploaterade våtmarker trots att mycket
arbete lagts ner på att utveckla metoder för återställande av myrarna. I
Sverige har man i stället fokuserat på att omvandla dem till andra naturtyper. Medan myrarna i naturtillstånd oftast utgör långsamt verkande
koldioxidsänkor gäller troligen det motsatta för de flesta störda torvmarker, inte bara torvtäkterna utan också nästan alla utdikade torvmarker.
Globalt sett är detta inte försumbart.
Utdikningen av våtmarker har även lett till att landskapet är illa rustat
inför kommande klimatförändringar med skyfall, värmeböljor och torka.
Idag har många före detta våtmarker övergetts som jordbruksmark och
det har nu blivit aktuellt att återföra dessa marker till våtmarker. Våtmarker är viktiga för den biologiska mångfalden och för människors rekreation. Våtmarker har stor betydelse för grundvattenbildning och landskapets vattenhållande förmåga och kan också med fördel användas för att
minska effekterna av övergödning.

Många våtmarker i kommunen har dikats ut för att ge mer jordbruksmark eller bättre skogsmark. Främst skedde denna omvandling under
slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet, då en stor del av våtmarksarealerna i jordbruksbygd i hela Sverige omvandlades till åker- eller
skogsmark. Dikningar för att öka den skogliga produktiviteten startade
i stor skala i början av 1900-talet och har påtagligt skadat och skadar än
idag vattendrag, sumpskogar och våtmarker. Den stora vildmarken i naturområdet Florarna i kommunens östra del finns kvar tack vare att våtmarkerna utgjorde vattenreservoar för hyttor och smedjor i Lövstabruk.
Skogsavverkningar i och i direkt anslutning till våtmarker och sumpskogar är fortfarande ett stort hot och den snabba utbyggnaden av skogsbilvägnätet har också på många håll påverkat våtmarkerna, bland annat
genom dikningar och vägdragningar direkt över våtmarker.
Även torvbrytning utgör ett stort hot för myrarnas hydrologi, biologiska mångfald, strukturer och funktioner. Det har visat sig mycket svårt
Figur 58. Tranor. Foto: Torsten Lundin.
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Anlägga våtmarker
Länsstyrelserna har tagit fram planeringsunderlag för anläggande av
våtmarker i jordbrukslandskapet. Det visar vart anläggning av våtmarker skulle göra störst nytta. Tierps kommun ligger till stora delar inom
de prioriterade områdena för anläggande av våtmarker för vattenrening.
Länsstyrelsen har också tagit fram underlag över både var de största antalen av hotade arter som gynnas av våtmarker finns och var de största
bristerna på våtmarker finns. Tierps kommuns kuststräcka tillhör de områdena i länet som har det största antalet hotade arter som skulle gynnas
av en ökad våtmarksareal. Exempelvis i området mellan Skaten och
kommungränsen behöver våtmarker restaureras för att minska isolering
av lokaler för gölgrodan. I kommunens inre delar är i stället bristen på
småvatten en anledning till att anläggandet av våtmarker kan rekommenderas.
I hela kommunen, i synnerhet där vattendrag har rätats ut, behöver
våtmarker anläggas för att fördröja vattnet i landskapet, både för att
minska övergödningen i Östersjön och för att öka grundvattenbildning
och lindra effekter av torrperioder.
Särskilt utpekade våtmarker
Myrskyddsplanen för Sverige redovisar landets mest värdefulla myrar
som ännu inte har något långsiktigt skydd. Enligt miljökvalitetsmålet
Myllrande våtmarker ska samtliga våtmarker i myrskyddsplanen ha ett
långsiktigt skydd.
I Tierps kommun är åtta våtmarksobjekt utpekade i myrskyddsplanen,
vilket är ovanligt mycket för en kommun. Det beror på att landhöjningsmyrarna i kommunen är unika även internationellt sett då det är ovanligt
med en så flack landhöjningskust. Av dessa är ett objekt (Florarna) skyddat som naturreservat och hela eller delar av sju objekt är utpekade som
Natura 2000-områden.
En värdefull våtmarksmiljö som det finns mycket av i Tierps kommun

Figur 59. Fiskvandringsväg Karlholm.

är rikkärr. Rikkärren utgörs av myrar med högt kalkinnehåll och ett relativt högt pH. Rikkärren tillhör de allra artrikaste våtmarkerna i Sverige
och är hem åt bland annat hotade snäckarter och orkidéer.
I våtmarkerna i norra Uppland förekommer också den såväl nationellt som internationellt sett ovanliga gölgrodan. I Sverige förekommer
arten endast längs den norra upplandskusten. Vid en inventering av arten
år 2005 noterades den i 93 småvatten i länet, varav 46 ligger i Tierps
kommun. Eftersom Tierps kommun utgör ett av landets kärnområden för
gölgroda är det viktigt att de småvatten där gölgrodan finns håller en god
status, men även att arbeta med potentiella vatten till vilken gölgrodan
kan spridas. Hoten mot gölgrodedammarna utgörs främst av igenväxning till följd av övergödning samt en förändrad hydrologi till följd av
dikningar.
Den kommunala planeringen och myndighetsutövningen ska säkerställa att biologiskt eller kulturhistoriskt värdefulla våtmarker inte
5. RIKSINTRESSEN, LIS
OCH ANDRA VÄRDEN

127

skadas vid exploatering av mark eller annan verksamhet. Våtmarker
utpekade i myrskyddsplanen eller värderade till klass 1–3 i våtmarksinventeringen ska särskilt skyddas från ingrepp. Särskild hänsyn ska tas
till gölgrodan. Exploatering får inte ske att befintliga gölar påverkas eller
att artens spridning till nya områden begränsas. Kommunen ska medverka till att lämpliga våtmarker anläggs och restaureras för gölgroda.
Kommunen ska stödja anläggandet av nya våtmarker och även själv
anlägga våtmarker för att öka landskapets vattenhållande förmåga, för
att gynna växt- och djurliv samt, där det är lämpligt, för rening av dagvatten och avloppsvatten.

Natur i tätorterna
Möjligheten att lätt kunna ta sig till grönområden från bostaden och från
skolor eller förskolor (skolskogar) ska tillgodoses. Planeringen ska därför bevaka och utveckla de blå- och gröna stråken. Grönstrukturens sociala dimension bör betonas med hänsyn till att Tierps kommuns visionen
uttrycker en prioritering av barn och unga. Grönstruktur har flera dimensioner som gör dem betydelsefulla:
• Ekologisk: biologisk mångfald, ekologisk dagvattenhantering, luftrening (”gröna lungor”) och spridningskorridorer.
• Social: mötesplats, rekreation, motion, lek, lärande, friluftsliv och aktiviteter.
• Kulturell: upplevelser, estetik, historia och fornminnen
• Spontanidrott och lek kräver utrymme och mark i exempelvis bostadsmiljöer som ska tillgodoses vid planläggning. Grönstrukturen, med befintliga gröna och blå korridorer, i och omkring tätorterna ska tillvaratas och utvecklas till stimulerande miljöer för lek och utevistelse.
För de orter där vattenförekomster finns att tillgå ska vattenmiljöerna
hanteras som en resurs och framhävas. Likaså ska vattenmiljöernas naturvärden värnas.
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Friluftsliv
Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet i naturen för att uppnå miljöombyte och naturupplevelser utan krav på prestation eller tävling. Tierps
kommuns goda tillgång till rik natur stimulerar även ett aktivt friluftsliv.
Det finns goda möjligheter för bland annat vandring, paddling, korvgrillning, skidturer, sportfiske, båtliv och flera naturområden är tillgänglighetsanpassade. Det finns flera riksintressen för friluftslivet och det
rörliga friluftslivet och Upplandsleden, tillika St Olavsleden, sträcker
sig genom kommunen från naturreservatet Florarna till skogarna mellan Västland och Marma, via bland annat Lövstabruk och Österlövsta.
Många av naturreservaten har välutvecklade stigsystem och flera friluftsanordningar. De utpekade Smultronställena, se faktaruta, är lättillgängliga och flera av dem ligger i närheten av tätorter. Tierps kommun

Figur 60. Skidbacke i Söderfors.

har även några av landets bästa lokaler för fågelskådning; Ledskär- och
Björns skärgård. I Tämnarån finns en kanotled från Annedal till Karlholm.
Ett rikt och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter har betydelse för människors upplevelse av en god livsmiljö och bidrar till
en attraktiv kommun att leva och bo i. Kommunen arbetar efter Tierps
kommuns kultur- och fritidspolitiska mål där barn och ungdomar är prioriterade. Barn och ungas kraft, kreativitet och intressen ska tas tillvara
och de ska ges möjligheter till delaktighet och ansvar. Villkoren ska vara
lika för alla.
Föreningar och studieförbund i kommunen har stor betydelse för kulturutbud, människors möjligheter till eget skapande, bildning och till
rekreation. För att få ett rikt utbud av meningsfulla fritidsaktiviteter ska
kommunen stödja föreningar och föreningsledare. Det är viktigt för det
förebyggande barn och ungdomsarbetet och ger ett kollektivt ansvarstagande för gemensamma intressen. Kultur- och fritidsaktiviteter utgör
viktiga byggstenar för livskvalitet, upplevelser och delaktighet. Tierps
kommun anser att friluftslivet ska vara tillgängligt för alla och funktionsvariationer ska inte utgöra ett hinder för att kunna uppleva kommunens stora naturvärden. Kommunen har i samarbeten med organisationer genomfört tillgänglighetsanpassningar av flera friluftsanläggningar i
kommunen, exempelvis har vid Ledskär ett fågeltorn och toalett anpassade för rullstolsburna byggts, vid Hjällsjön har en fiskebrygga anpassade för rullstolsburna anlagts och flera av kommunens bad, har försetts
med rullstolsramp. Tierps kommun avser att fortsätta arbetet med tillgänglighetsanpassningen av friluftslivet.
Vissa naturreservat har ett uttalat syfte att skyddas för friluftslivet
men den största utevistelsen sker i oskyddad natur nära hemmet. De naturområden som ligger nära våra bostäder och tätorter är därför speciellt
viktiga för rekreation och friluftsliv. De är lättillgängliga för vårt dagliga, mer spontana, behov av upplevelser och avkoppling. God tillgång till

FAKTARUTA
SMULTRONSTÄLLE
Upplandsstiftelsen har namn
givit så kallade smultronställen runt om i länet. Dessa
områden är utvalda för att de
är fina platser som är lätta att
vara på. I Tierps kommun finns
följande smultronställen; Båstadviken, fiskvandringsvägen
i Karlholm, Grönlundsbacken,
Strömabadet, Fågelsundets naturstig - på nordvända kusten,
Iggelbo, Ledskär, Lingnåre,
Rossholm, Sikhjälma hamn
- på nordvända kusten, Tegelsmorasjön samt Varggropens
fågeltorn. Ytterligare ett håller
på att skapas vid Hjällsjön
utanför Söderfors.

Figur 61. Källarberget är ett kommunalt naturreservat. Området har höga naturvärden samt stort värde för det rörliga friluftslivet.
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VERKTYGSLÅDA
FRILUFTSLIV
‐ Kommunen ska erbjuda goda möjligheter till
friluftsliv.
‐ Kommunen ska säkerställa
tillgången till tätortsnära
rekreationsområden.
‐ Särskild hänsyn ska tas
till det rörliga friluftslivet i
Florarna.
‐ Reservera utrymme för ridvägar och motionsslingor.
‐ Kommunala markförvärv
kan säkra allmänhetens
möjligheter till friluftsliv.

cykel-, gång- och joggingstråk i anslutning till tätorterna är därför viktigt
och har betydelse för folkhälsan. I anslutning till bland annat strövstigar och leder för motion, kanot, vandring bör ytor för lek, umgänge
och grillning finnas. Stimulerande lekmiljöer och inbjudande tätortsnära natur ska beaktas när planering för tätorterna görs. Det är också den
tätortsnära naturen som skolor och förskolor nyttjar för naturkontakt och
utomhuspedagogik.
I kommunen finns långa strandsträckor, av särskilt stor betydelse är
stränderna utmed Dalälven och havet. Strandmiljöer och möjlighet till
vattenkontakt har stor betydelse och högt värde för människors rekreation. Det båtburna friluftslivet bör ha goda möjligheter att finna isättningsplatser, gästplatser och naturhamnar.
Kommunala friluftsbad finns i Tierp, Fagerviken, Karlholmsbruk,
Lövstabruk, Mehedeby, Ubblixbo, Ullfors och Ängskär. Områden för att
umgås, ströva och bada måste säkerställas.
Kommunen har två riksintressen för friluftslivet, Nedre Dalälven och
Florarna tillsammans med Finnsjön, enligt 3 kap 6 § MB. Nedre Dalälven är även som riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen enligt 4 kap 2 § MB.
Florarna är ett oexploaterat vildmarksområde med omfattande myrar,
skogar och våtmarker. Känslan av orörd vildmark och möjligheten att få
uppleva stjärnhimmel och tystnad så nära storstadsregionen är unikt och
behöver uppmärksammas och tas tillvara. Florarna är skyddat för sina
höga naturvärden och genom reservatet går Upplandsleden som sedan
fortsätter upp längs med Finnsjön västra strand. Inom EU uppmärksammas och skyddas möjligheten att kunna se stjärnhimlar, en upplevelse
som i stora delar av Europa har blivit omöjlig. I Tierps kommun finns
fortfarande den möjligheten och för att säkerställa den i åtminstone ett
område bör särskild hänsyn gällande ljusförorening nattetid visas vid
Florarna.

Biosfärområdet NeDa
Biosfärområden är geografiska områden vilka bidrar till hållbar samhällsutveckling genom att vara modellområden där nya metoder utvecklas i lokal samverkan. I ett biosfärområde testas nya metoder och söks

Figur 62. Sveriges biosfärområden. Källa: Unesco.
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ny kunskap för att ge exempel på hur vi kan bevara ett naturområde
samtidigt som människor lever där. Tierps kommun ingår i biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven (NeDa). Älvlandskapet Nedre Dalälven utnämndes 2011 av FN-organet Unesco till Sveriges tredje biosfärområde inom Biosfärprogrammet. Idag finns det sju biosfärområden i
Sverige. Biosfärområden är områden med unika natur- och kulturmiljöer där det går att utveckla genom att bevara, utveckla och stödja. Hela
kommunen ingår i biosfärområdet.

Riksintressen för naturvård
Värdefulla naturområden skyddas i lagstiftningen främst i miljöbalken, men även genom generella hänsynsregler i plan- och bygglagen. I
miljöbalkens 3 kap 6 §, som är del av de generella hänsynsreglerna, står
följande:
”Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller
friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket”.
Förutom de generella hänsynsreglerna skyddas naturvärden med följande förordnanden:
• Naturreservat.
• Naturminne.
• Landskapsbildsskydd.
• Naturvårdsavtal.
• Djur- och växtskyddsområden.
• Biotopskydd.

• Artskydd och fridlysning.
• Ekologiskt särskilt känsliga områden.
• Strandskydd
Naturvårdsverket har utsett 15 områden i kommunen som är av riksintresse för naturvården enligt 3 kap 6 § MB. I dessa områden får inga
åtgärder vidtas som kan skada riksintresset. En del av områdena är skyddade på grund av sina värden som opåverkade vildmarksområden där
all exploatering kan utgöra hot medan andra områden kräver hävd och
mänsklig aktivitet för att bevara sina värden.
03006 Båtfors-Untrafjärden-Bredforsen, 4 800 hektar
Ett unikt och opåverkat område med värden knutna till urskog och
forsekosystem. Viktigt för en mängd hotade arter, främst insekter och
hackspettar. Områdets värden är starkt beroende av vattenföringen och
tillräcklig vattenmängd vid olika årstider behöver säkras.
03007 Ledskärsområdet, 800 hektar
En av Mellansveriges viktigaste fågellokaler med vidsträckta betade
havsstrandängar och värdefulla våtmarksområden. Området behöver bevaras öppet och hävdat, våtmarkernas hydrologi får inte påverkas negativt och stor hänsyn måste visas fågellivet.
03008 Fräkensjön, 62 hektar
Ett mångformigt myrkomplex med topogena kärr, mosse och tjärn. Området har en mycket artrik flora genom mötet mellan nordliga fattigkärrväxter och kalkkrävande rikkärrarter. Lokal för gölgroda och blodigel.
Våtmarkens hydrologi får inte påverkas negativt och skog i närområdet
bör ej avverkas.

5. RIKSINTRESSEN, LIS
OCH ANDRA VÄRDEN

131

03009 Kapplasse-Rossholm, 230 hektar
Nordvänd exponerad kuststräcka av avsevärd längd med stort geomorfologiskt och pedagogiskt värde. Området har mäktiga klippformationer
och aktiv klapperstensbildning samt små rikkärr mellan stenpartierna.
Sträckan är närmast opåverkad av människan. Exploatering i form av
exempelvis störande bebyggelse, vägar samt skogsbruk och ändring av
hydrologin i känsliga partier bör undvikas.
03010 Björnsskärgård, 2 100 hektar
En flack och grund skärgård med sex större öar och en mängd småskär
och grynnor. Området har rik kalkberoende flora, gölgrodor och stor betydelse för fågellivet. Skärgården är i stort sett oexploaterad, bebyggelse
och störande anläggningar bör ej tillåtas i området.
03011 Östra Hållnäskusten, 15 000 hektar
Området är mångformigt med flera delområden innehållande naturskog,
olika former av våtmarker, naturbetesmark, strandängar och avsnörda
havsvikar. Området har ett rikt växt- och djurliv med ett flertal hotade
arter och naturtyper, nämnvärda är extremrikkärr och gölgroda. I området behöver skogsbruket ske på ett hänsynstagande sätt, dränering av
våtmarker undvikas och odlingslandskapet hävdas. I området finns flera
små samhällen. Bebyggelse och verksamhet i dessa behöver utvecklas i
samklang med omgivande naturvärden.
03012 Forsmarksån, 5 500 hektar
Ett omfattande vattendrags- och sjösystem med omgivande våtmarker,
strandängar och lundmiljöer. Området är till stor del opåverkat av dikning och exploatering och har utöver naturvärdena även stort rekreativt
värde. Ändring av hydrologin, avverkning av sump och strandskog samt
exploatering i form av exempelvis bebyggelse, vägar bör undvikas.
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03013 Stormossen-Drängmossen, 1 600 hektar
Ett stort och flikigt myrkomplex med en unik mångformighet vad gäller
våtmarkstyper och vegetation. Området är opåverkat med prägel av vildmark och har stort vetenskapligt och rekreativt värde. Våtmarkernas hydrologi får inte påverkas negativt och skog i närområdet bör ej avverkas.
03014 Florarna, 5 900 hektar
Florarna är ett omfattande vildmarksbetonat skogs– och myrområde som
domineras av stora topogena kärr och naturskog på myrholmar och omgivande fastland. Områdets orördhet och stora register av myrtyper har
mycket höga naturvärden liksom ett stort vetenskapligt och rekreativt
värde. Området bör behållas så opåverkat som möjligt av mänskliga aktiviteter vad gäller exploatering, skogsbruk och påverkan på hydrologin.
03015 Tämnaren, 2 100 hektar
Tämnaren är grund och en utpräglad slättsjö. Sjön är en av landets förnämsta fågelsjöar och de omgivande våtmarks– och lövskogsstränderna
har stora naturvärden. Sjön behöver skyddas från utsläpp av ämnen. Våtmarkernas hydrologi får inte påverkas negativt och skog i närområdet
bör ej avverkas. Ändringar av vattennivån i sjön ska ske i överensstämmelse med områdets naturvärden och betydelse för fågellivet.
03016 Vikstaåsen, 340 hektar
Uppsalaåsens högsta parti med länets största stentorgsbildning, strandvallar och terrasser. Området har många källor och inslag av gammal
lavrik skog. Områdets värden kan skadas av terrängtrafik, täktverksamhet, bebyggelse, vägdragning, markberedning och ovarsam avverkning.
03049 Kisberg, 35 hektar
Stor och representativ naturbetesmark med art- och individrik flora. Området behöver bevaras öppet och betat. Tillförsel av näringsämnen och

gifter, plantering av träd eller energigrödor på jordbruksmark, bebyggelseexploatering, täkt och dikning bör inte tillåtas.
03053 Vendelsjön med omgivningar, 630 hektar
Vendelsjön är en grund näringsrik lerslättsjö omgiven av flacka och vidsträckta strandängar och naturbetesmark. Området har stor betydelse för
fågellivet. Området behöver bevaras öppet och hävdat. Tillförsel av näringsämnen och gifter, plantering av träd eller energigrödor på jordbruksmark, bebyggelseexploatering, täkt och dikning bör inte tillåtas.
03067 Torslundaområdet, 295 hektar
Området utgörs av sankängar utmed Tämnarån från Vallby till Tolfta.
Nordupplands största sankmarksområde av denna typ. Den växlande
karaktären med betade strandängar, buskmarker och gamla slåttermarker ger ett rikt djurliv, främst avseende fåglar. Området behöver fortsatt
hävd och mångformighet. Tillförsel av näringsämnen och gifter, plantering av träd eller energigrödor på jordbruksmark, bebyggelseexploatering, täkt och nydikning bör inte tillåtas.
03085 Tjuvkällan, 9 hektar
Ett soligent källkärr där flera källor samlas till två källbäckar och som
har en rik och mycket speciell flora. Tjuvkällan och dess närmaste omgivning är mycket säregen och helt orörd och utgör ett av de rikaste och
mest intressanta källområdena längs norra delen av Uppsalaåsen. Våtmarkernas hydrologi får inte påverkas negativt och skog i närområdet
bör ej avverkas.

Natura 2000
Natura 2000 är beteckningen på det sammanhängande europeiska nätverk av områden som inrättats för att skydda biologisk mångfald genom
att bevara livsmiljöer samt vilda växt- och djurarter inom EU:s territorium. De är riksintressen enligt 4 kap MB.
Natura 2000 har tillkommit med stöd av EU:s habitat- och fågeldirektiv. EU-direktiven innehåller krav som medlemsstaterna är skyldiga att
införliva i det egna regelverket och tillämpa inom landet. Enligt fågeloch habitatdirektiven ska medlemsländerna bland annat utse särskilda
skyddsområden (SPA) för fåglar och särskilda bevarandeområden (SAC,
SCI) för andra artgrupper samt för naturtyper. Sverige har genom sin
redovisning av Natura 2000-områden påtagit sig ett särskilt internationellt ansvar för att långsiktigt bevara dessa områden att dess naturvärden
inte kommer till skada. I Sverige är Natura 2000-områden skyddade med
stöd av miljöbalken och alla är klassade som riksintresse.
Det krävs tillstånd om någon vill bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område, detta gäller även om åtgärden utförs utanför Natura 2000-området.
För ett Natura 2000-område får beslut om helt eller delvis upphävande
av områdesskydd, dispens från skyddsföreskrift er eller tillstånd enligt
sådana föreskrifter er inte meddelas utan regeringens tillåtelse.
I kommunen finns 29 Natura 2000-områden. För samtliga områden
har länsstyrelsen fastställt bevarandeplaner och flertalet av områdena är
dessutom skyddade som naturreservat.

Naturreservat
Reservatsbildning är ett sätt att säkerställa ett områdes natur- och friluftsvärden samt fortgående skötsel. Beslut om naturreservat kan fattas
av länsstyrelsen eller kommunen. I samband med bildande av ett naturreservat bestäms också vilka föreskrifter som ska gälla för naturreservatet. Dessa föreskrifter gäller för såväl markägare, nyttjanderättshavare
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FAKTARUTA
OMRÅDEN MED
LANDSKAPSBILDSSKYDD I
TIERPS KOMMUN
‐ Område öster om
Vendelsjön
‐ Vendels kyrka
‐ Tierps kyrka
‐ Bondskäret, Klubben
‐ Björns skärgård
‐ Ledskärsängarna

(sakägare) som allmänheten. Till beslutet hör också en skötselplan som
beskriver hur reservatet ska skötas för att reservatets värden ska kunna bevaras. Kommunen har beslutat om tre kommunala naturreservat;
Iggelbo (år 1992, det första i länet), Källarberget (år 2017) och Björns
skärgård (år 2019). Under åren 2020–2021 har ett nytt beslut och skötselplan tagits fram för Iggelbo naturreservat för att säkerställa bevarandet av biologisk mångfald kopplad till lövskog.
Utöver de tre kommunala naturreservaten finns även ytterligare 29
statliga som är beslutade av länsstyrelsen. De finns spridda i hela kommunen och innefattar skogsmiljöer, betesmarker, kustområden, sjöar
med mera.

Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan staten/kommunen och
markägaren i syfte att bevara och utveckla ett områdes naturvärden. Det
gäller ofta mark som kräver naturvårdsanpassad skötsel och är ett komplement till övriga skyddsformer. Eftersom naturvårdsavtalet anses som
en nyttjanderätt kan avtalet efter inskrivning i fastighetsregistret följa
med fastigheten vid försäljning. Avtalet gäller under avtalad tidsperiod,
dock i högst 50 år. I kommunen finns ett stort antal naturvårdsavtal.

Djur- och växtskyddsområden

Ett särpräglat föremål, exempelvis flyttblock, jättegrytor eller gamla och
storvuxna träd, får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som naturminne om det behöver skyddas eller vårdas särskilt. Tierps kommun har
i dagsläget inga utpekade naturminnen, men har för avsikt att genomföra
en insamling av tips om naturföremål som kan vara intressanta.

Områden med särskilda djur- eller växtarter kan behöva skyddas som
djur- eller växtskyddsområde. Inom dessa områden kan jakt och fiske
hindras eller så kan det vara tillträdesförbud. Det vanligaste syftet är att
skydda fåglar under deras häckningstid. I kommunen finns sex djurskyddsområden, belägna längs med kusten. I kommunen finns inget
växtskyddsområde.

Särskilt säregna landskap kan skyddas för landskapsbildens skull. Detta
är en gammal form av skydd och finns inte i aktuell lagstiftning, men
gäller fortfarande. Rekommendationen är att ersätta dessa med andra
skyddsformer såsom områdesbestämmelser eller naturreservat. Syftet
med landskapsbildsskyddet överensstämmer dock inte helt med dessa
skyddsformer. Det finns idag inget motsvarande juridiskt stöd för de estetiska eller upplevelsemässiga aspekterna som landskapsbildsskyddet
syftar till att bevara. Landskapsbildsskyddet är ett av få lagrum för estetiska värden, vardagsmänniskans spontana upplevelser i landskapet, som
komplement till lagrum för biologisk mångfald eller kulturmiljövärden.
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I kommunen finns sex områden med landskapsbildsskydd och dessa är
belägna i odlingslandskapet och vid kusten.

Biotopskydd
Mindre mark- och vattenområden som utgör livsmiljöer för hotade djuroch växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda får förklaras som
biotopskyddsområde. Biotopskyddet innebär ett förbud mot att bedriva
verksamheter eller utföra åtgärder som kan skada naturmiljön. För vissa
småbiotoper i jordbrukslandskapet gäller ett generellt biotopskydd över
hela landet. Det är småvatten och våtmarker, alléer, källor med omgivande våtmark, odlingsrösen, pilevallar, stenmurar samt åkerholmar. Dessa
är inte inventerade eller redovisade på kartor.

Artskydd och fridlysning
Artskyddet innebär fridlysning av vissa arter om det finns risk att djureller växtarter kan komma att försvinna eller utsättas för plundring eller
om det krävs för att uppfylla internationella åtaganden. Naturvårdsverket
har fridlyst cirka 580 arter i hela Sverige. Utöver dessa är finns det även
arter som är regionalt fridlysta i Uppsala län. Aktuell förteckning finns
på Naturvårdsverkets hemsida.

Ekologiskt särskilt känsliga områden (3 kap 3 § MB)
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt
ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. I Tierps kommun finns följande särskilt känsliga områden:
• Handviken.
• Ängskärsviken.
• Lövstabukten.
• Strömarån.
• Nedre Dalälven.
• Lämpesbo hagmarker.
• Kisberg hagmarker.
• Oskyddade rikkärr och grunda trösklade havsvikar

Strandskydd
Strandskydd råder vid alla vatten, men länsstyrelsen har i sitt beslut
om förordnande undantagit de minsta vattnen. Strandskyddet gäller
100 meter på ömse sidor om strandlinjen. Vid vissa delar av kusten och
Dalälven är strandskyddet utökat till 300 meter. Under mandatperioden
2019–2022 har Statens offentliga utredningar gjort en översyn av strandskyddsbestämmelserna med syfte att stärka strandskyddet i hårt exploaterade områden samt att lätta det något i glesbygd.
Tierps kommun har långa sträckor med strandlinje då det inom kommunen både finns kust, åar, älv och flertalet sjöar. Strandmiljöerna är vikti-

Figur 63. Björns skärgård är ett kommunalt naturreservat som bildades 2019.
Foto: Torsten Lundin.

ga övergångsmiljöer som binder samman land- och vattenmiljö och är ofta
artrika och varierade. Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna
för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten
för djur- och växtlivet. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader
uppföras eller åtgärder vidtas som väsentligen försämrar livsvillkoren för
djur- och växtarter eller hindrar allmänheten från att ta sig fram.

Nedre Dalälvens natur- och friluftsvärden
Nedre Dalälven är utpekat som riksintresse för naturvården, friluftslivet
och det rörliga friluftslivet. Älvlandskapet och dess kommuner utgör även
ett biosfärområde. Ett biosfärområde ska tjäna som ett modellområde där
insatser fokuseras på att främja naturvård, samhällsutveckling och utveckling av forskning och utbildning. Lokal samverkan är grunden. Ett biosfärområde formas efter lokala förutsättningar och alla biosfärområden är uni5. RIKSINTRESSEN, LIS
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ka. Syftet är att utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt, att bevara
biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap och att stödja
demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning. På det lokala
planet ska man sträva efter att på bästa sätt tillämpa dessa syften praktiskt
i området och i samverkan med berörda parter. Det är av Unesco, FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur, som utser Biosfärområden.
Området ligger mitt på Limes Norrlandicus, gränsen till Norrland,
vilket gör naturen och dess värden unika. Här finns den största artrikedomen i Skandinavien av ryggradsdjur (däggdjur, fåglar och fiskar) och
den största artrikedomen av ryggradslösa djur på den här breddgraden.
Värdena för turism och friluftsliv är flerfaldiga och naturälskaren finner
en varierad natur med oerhörd artrikedom, fiskaren olika typer av fiskevatten i världsklass och den kulturellt intresserade anrika miljöer.

5.2 VATTEN
Ytvatten
Arbetet med vattenfrågor måste utgå från vattnets vägar. Vattnet rör sig
genom marken, i vattendrag, mellan sjöar och ibland i ledningar. Till slut
hamnar mycket av det i våra kustvatten. Vilka vägar vattnet tar lokalt beror på landskapet och topografin, i bebyggda områden har våra tekniska
system också stor betydelse.
Ett geografiskt avgränsat område där nederbörden avrinner och ansamlas kallas för ett avrinningsområde. Området avgränsas av topografin
som skapar vattendelare gentemot andra avrinningsområden. All nederbörd som faller inom ett avrinningsområde rinner ut i havet via enbart
ett vattendrag. Avrinningsområdena är viktiga i arbetet med vattenkvalitet i kust och vattendrag då en viss förorening inom ett avrinningsområde kommer att transporteras vidare via vattendraget ut till kusten. Olika
aktörer måste därför samarbeta över de administrativa gränserna för att
förbättra vattenkvaliteten.
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Figur 64. Tierps kommuns sex huvudavrinningsområden.

•
•
•
•
•
•

Tierps kommun omfattas av sex huvudavrinningsområden:
53 Dalälven
53/54 Kustmynnande mellan Dalälven och Tämnarån
54 Tämnarån
54/55 Kustmynnande mellan Tämnarån och Forsmarksån
55 Forsmarksån
61 Norrström (Fyrisån)

Figur 65. Sveriges vattendistrikt.
Källa: Vattenmyndigheterna.

Samtliga avrinningsområden delas med en eller flera av grannkommunerna. Alla avrinningsområden ingår i Norra Östersjöns vattendistrikt,
förutom nummer 53 och 53/54 som ingår i Bottenhavets vattendistrikt.
Vattenplaneringen och -förvaltningen ska ske utifrån avrinningsområdena och delavrinningsområdena i nära samarbete med berörda grannkommuner och lokala aktörer, exempelvis genom framtagande av lokala
åtgärdsprogram.
Vattenförvaltning är ett samlingsord för det arbete som görs med
vatten av svenska myndigheter och kommuner. Vattenförvaltningen i
Sverige är indelad i fem vattendistrikt som följer gränserna för avrinningsområdena. Tierps kommun ingår därför i två vattendistrikt; Norra
Östersjöns vattendistrikt samt Bottenhavets vattendistrikt.
Vattnets naturliga vägar är också utgångspunkten för EU:s vattendirektiv, som kommit till för att säkra en god vattenkvalitet i Europas

yt- och grundvatten. Direktivet omfattar alla sjöar, vattendrag, kust- och
grundvatten, även landmiljöer och våtmarker som är direkt beroende av
akvatiska ekosystem. Miljökvalitetsnormer sätts för de större eller viktigare områden som kallas för vattenförekomster. Miljökvalitetsnormerna
anger det kvalitetskrav som gäller för vattenförekomsten.
I Sverige samordnar Vattenmyndigheterna arbetet med vattendirektivet. Det innebär bland annat att man sammanställer uppgifter från lokala
undersökningar om vattnen, klassar dem och rapporterar till EU. Det
övergripande målet är att alla vattenområden ska ha god status till år
2021, med tidsfrist för vissa till 2027.
Målet är att vattnen ska uppnå god ekologisk och kemisk status. Ekologisk status delas in i fem klasser, som brukar sammanfattas med färgsymboler:
Det som avgör vattnets kemiska status är halterna av ett antal prioriterade ämnen, bland annat metaller som är giftiga för organismer i vattnet.
För kemisk status finns bara två klasser: god (blå) - otillfredsställande/uppnår ej god status (röd). Samtliga sjöar och vattendrag i kommunen
är röda, dvs uppnår ej god kemisk status.

Samhällsplaneringen ska bidra till att förbättra vattnens status. Därför
är det förbjudet att genomföra planer som skulle leda till att någon vattenförekomst försämras eller att möjligheten att nå god status försvåras.
Stadsbyggnadsprojekt ska helst få tydligt positiva följder för vatten de
påverkar. Då tiden börjar rinna ut för när god status ska ha uppnåtts är
det viktigt att allt som sker inom avrinningsområdet bidrar till att förbättra vattenförekomsternas status. Hur vattnen påverkas är idag en viktig fråga när länsstyrelsen bevakar kommunernas planering.
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Sjöar och vattendrag
I kommunen finns ett flertal sjöar varav de flesta är grunda och värdefulla för fågellivet. I stort sett alla sjöar har historiskt sänkts för att ge mer
jordbruksmark. Kommunen korsas också av många vattendrag. De flesta
orter i kommunen har vattendrag som flyter igenom dem och utgör viktiga rekreationsområden.
Nordvästra kommundelen utgörs av Nedre Dalälvens storslagna älvlandskap och i öster finns det stora vattenkomplexet Forsmarksån med
Finnsjön som största sjö.
De flesta av kommunens ytvattenförekomster har i nuläget inte god
status, varken ekologisk eller kemisk, men bedöms kunna uppnå detta
till år 2027. Det krävs åtgärder i form av exempelvis minskat näringsläckage, biotopvård och avlägsnande av vandringshinder för fiskar. Ny
bebyggelse eller verksamheter får inte försämra vattnets status. Allt som
sker i närheten av vatten måste bidra till att uppfylla vattendirektivets
krav.
I vattendirektivet ingår också landmiljöerna som är direkt beroende
av vattenförhållandena. Detta är särskilt aktuellt vid de flacka stränderna
som översvämmas på våren och är viktiga för fågellivet samt vid Nedre
Dalälven vars unika naturvärden är helt beroende av vattenföringen. Exempelvis har harrens lekområden försvunnit till 90 procent i Bredforsen.
Älvängarna växer igen, granen vandrar in och tar över ängar, svämskogar, ädellövbestånd och andra lövrika miljöer som fortfarande hyser
vitryggig hackspett. Vattendragens reglering behöver skötas så att även
natur- och kulturvärden längs stränder och på översvämningsmarker kan
bibehållas och utvecklas.
I kommunen finns sex vattenförekomster som berörs av den nationella planen för omprövning av vattenkraft, där befintliga kraftverk
ska förses med moderna miljövillkor. Det gäller två vattenförekomster
i Dalälven, med prövningsår 2024, samt fyra i Tämnarån, med prövningsår 2022.
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Figur 66. Vattendrag i Tierps kommun. Endast ett fåtal vattenförekomster
bedöms ha god ekologisk status. MKN är att alla ska uppnå god status senast
2021 eller 2027.

Grundvatten
Det finns elva grundvattenförekomster varav tre delas med Uppsala
kommun och Älvkarleby kommun. Samtliga grundvattenförekomster
förutom Edvalla bedöms ha god kemisk och kvantitativ status.

Dikningsföretag – teknisk styrning av vattenflöden
Vattendragen i jordbrukslandskapet omfattas till stor del av så kallade
dikningsföretag. Dikningsföretagen är samfälligheter som anlagts för
att fortare eller mer effektivt avvattna mark och därmed förbättra brukningsmöjligheterna. Samfälligheterna har till stor del tillkommit under
tidigt 1900-tal. Deras rättigheter och skyldigheter regleras av en äldre
lagstiftning och anläggningarna är anpassade till odling under dåtidens
förhållanden. I vissa fall kan åtminstone delar av båtnadsområdet (det
område där vattennivån sänkts) av olika anledningar drabbas av översvämning eller förhöjd grundvattennivå. Det är därför generellt sett
olämpligt att bygga inom ett båtnadsområde.
Dikningsföretagen är dimensionerade för lägre flöden än vad som är
fallet idag och därmed redan ofta överbelastade, eftersom tillförsel av
dagvatten från tätorter och andra hårdgjorda ytor ger kraftigt ökade flödestoppar. Pågående klimatförändringar med ökade flöden och intensivare nederbörd kommer att innebära ytterligare problem med översvämningar i dikningsföretagens närhet. Behovet av flödesutjämning för att
möta klimatförändringarna är därför stort, för såväl jord- och skogsbruket som för samhället i stort. Påverkan på dikningsföretagen ska därför
belysas tidigt i planprocessen. Vid översvämning av odlingsmark kan
stora mängder fosfor och partiklar föras ut till vattendragen vilket ökar
näringsläckaget och påverkar djurlivet negativt. Ett ökat flöde kan också
medföra ökad erosion i diken och vattendrag och påverkar därmed sedimenttransporten. Detta kan lösas genom dels naturaliserande åtgärder i
vattendrag, såsom våtmarker, tvåstegsdiken, återmeandring och svämplan, dels genom restriktioner vid nybyggnation där påkoppling på dikningsföretag inte bör ske.
Behovet av att ta jordbruksmark i anspråk för vattendragsvårdande
åtgärder står till viss del i konflikt med behovet av odlingsmark. Motsvarande gäller till viss del skogsmark. Samtidigt har den snabba avrinning
som uträtning av vattendragen medfört inneburit stora problem med

vattenkvaliteten i Lövstabukten, vilket kan medföra att kustvattenkvalitén ”god status” inte kommer att kunna uppnås i enlighet med målet. I
händelse av att dessa intressen hamnar i konflikt ska bedömningar göras
ifall till fall, där kravet på kunskaps- och faktabaserade underlag är stort
och där en gedigen analys ligger till grund för beslut.

VERKTYGSLÅDA
DIKNINGSFÖRETAG
‐ Vid plan- och lovärenden
ska påverkan på eventuella
dikningsföretag beaktas i ett
tidigt skede.

5.3 KUST- OCH HAV
Tierp är en kustkommun. Kust- och havsområdet har alltid varit en viktig del av kommunens identitet och en värdefull resurs. Bland annat
genom fiske som traditionellt sett spelat en viktig roll, först som bondefiske och därefter alltmer yrkesfiske. Längs kusten finns flera mindre fiskehamnar som minner om denna tid. I Tierps kommun finns fem aktiva
yrkesfiskare som bedriver småskaligt och kustnära fiske. Denna typ av
hållbart fiske ska bevaras och främjas.
Idag har kusten en stark attraktionskraft. Här finns bland annat havsnära boenden, besöksmål, strövområden, fiskelägen och näringsverksamheter. Kusten ska vara tillgänglig för alla och förvaltas väl.

Kommunal och nationell havsplanering
Tierps kommun ansvarar för kustvatten och territorialvatten. Territorialvatten omfattar tolv nautiska mil (22,2 kilometer) ut ifrån kusten. Havsoch vattenmyndigheten ansvarar för havsplanen vilken sträcker sig in i
territorialhavet. Det innebär att den nationella havsplaneringen och den
kommunala översiktsplaneringen överlappar varandra. I territorialhavet
delar alltså staten planeringsansvaret med kommunen.

Havsplan
Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för havsplanerna över Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Havsplanerna hanterar territorialhavet och den ekonomiska zonen för att ge vägledning i mest lämplig
användningen av havet. I ekonomiska zonen har staten ensamt plane5. RIKSINTRESSEN, LIS
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Figur 67. Schematisk bild av den kommunala respektive nationella havsplaneringen. Källa: Boverket

ringsansvar. I territorialhavet delas planeringsansvaret mellan staten och
kommunen.
Havsplanerna ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom
att förena näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål. Havsplanerna
anger 13 olika användningar. Användningar som anges i havsplanen har
företräde framför andra användningar.
Tierps kommun omfattas av havsplan för Bottniska viken. I Bottniska
viken finns tre havsområden där Tierps kommun är indelat i Södra Bottenhavet. Kommunen omfattas av användning för sjöfart. Tierps kommun anser de bedömningar som gjorts för användning i havsplanen och
som berör kommunens geografiska område som lämpliga och gör inga
motstridiga ställningstaganden i översiktsplanen.

Ekosystembaserad havsförvaltning
– Södra Bottenhavet
Tierps kommuns havsområde ingår i havsbassängen Södra Bottenhavet. Flera mellankommunala samarbeten har bedrivits för framtagande av planeringsunderlag och en gemensam målbild för utveckling och
förvaltning i havsområdet. Södra Bottenhavet har blivit utsedd till ett av
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tre pilotområden för ekosystembaserad havsförvaltning av Havs- och
vattenmyndigheten. Syftet med pilotområdena är att utveckla en regional
förvaltningsmodell som bygger på ekosystemansatsen och delaktighet.
Förvaltningsmodellen ska sedan kunna användas längs hela Sveriges
kust.
Relevanta aktörer i pilotområdet, exempelvis kommuner, länsstyrelser, representanter för yrkesfisket, vindkraftsindustrin och olika intresseföreningar ska tillsammans kartlägga havsmiljöns tillstånd samt identifiera behov av mer kunskapsunderlag och vilka förändringar som krävs
för att vi ska nå våra miljömål och ett hållbart nyttjande av havet.
Aktörernas kartläggning ska ligga till grund för en långsiktig strategi
med konkreta mål gällande områdets utveckling, avseende havsmiljöns
status och hur den ska förvaltas på ett för havsmiljön bästa hållbara sätt.
Strategin blir en stadig utgångspunkt för framtida åtgärdsarbete, utvecklingen av hållbara affärsmodeller och möjliga innovationslösningar, liksom den blir ett värdefullt underlag för kommunernas havsplanering och
en gemensam förvaltningsplan för havsbassängen.

Kust
Tierps kommun har en mycket flack kust och kraftigt kännbar landhöjning. Pågående aktiv avsnörning av havsvikar skapar nya sjöar, gölar
och våtmarker. På liknande sätt blir kommunens kust känslig för klimatförändringarna som leder till en havsnivåhöjning.
Kusten och inre havsområdet har höga naturvärden med stor betydelse för fåglar och som uppväxtområde för fiskar. Kusten har också stor
betydelse för rekreation och friluftsliv. Hot mot naturvärden i kustvattnet
utgörs till största delen av övergödning genom läckage av näringsämnen,
utsläpp ifrån industrin och båtar, muddring, vattenreglering av vattendragen och andra aktiviteter som förändringar bottenförhållandena eller
hindrar fisklek. Den känsliga kusten påverkas av landhöjning och havshöjning och gör den därför extra känslig mot klimatförändringar.

Figur 68. Rödhäll i Hållnäskustens naturreservat.

Kommunen ska i alla möjliga sammanhang medverka till att näringsbelastningen och föroreningar till havet minskar.

Sjöfart
En stor andel av godstransporterna inom Sverige sker idag med sjöfart.
Marin teknologi kan möjliggöra miljövänliga transporter genom fossilfria bränslen vilket innebär att det finns stor potential för framtida transporter inom sjöfarten om den kan effektiviseras.
Längs kommunens kust finns en utpekad farled för riksintresse. Kustkommunerna i Uppsala län och Gävleborgs län har tillsammans via
KOMPIS-projektet kartlagt farleder. Detta har bland annat resulterat i en
regional farled och inre farleder.

Hamn
Hamnarna i kommunen utgörs främst av småbåtshamnar som drivs av
båtklubbar och hamnföreningar. Djuphamnar finns i Ängskär och Fagerviken. Gästhamnar vid havet finns bland annat i Ängskär, Fagerviken, Klungsten, Sikhjälma, Fågelsundet, Gudinge och Karlholm. Dessa
erbjuder gästplatser och olika grad av service. I och med genomförandet
av exploaterings- och omvandlingsprojektet Karlholm strand möjliggörs
det för en storskalig fritidshamn på Karlholm strand.

Fiske
I Tierps kommun finns goda fiskemöjligheter. Det största fisket utgörs
idag av fritidsfisket vilket är en viktig del av besöksnäringen. I Dalälven
är fisket av ädelfisk, gös och gädda internationellt känt och lockar turis5. RIKSINTRESSEN, LIS
OCH ANDRA VÄRDEN
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VERKTYGSLÅDA
KUST OCH HAV
‐ Utsläpp eller andra ingrepp
som kan skada fiskbestånden ska motverkas.
‐ Inför skydd av reproduktions- och uppväxtlokaler
för fisk och flodkräfta.
‐ Kommunen ska verka för att
fria vandringsvägar för fisk
återskapas.
‐ Kommunala hamnar ska ge
möjlighet för besökare att
lägga i en båt.
‐ Småbåtshamnar ska planeras med ett perspektiv som
tar hänsyn till havsnivåhöjning och landhöjning för att
minska behov av muddring.
På sikt ska ohållbara hamnlägen avvecklas om det inte
finns starka kulturhistoriska
motiv.
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tande sportfiskare från hela Europa. Det finns fem licensierade yrkesfiskare i kommunen. De bedriver ett hållbart och småskaligt, kustnära fiske
ifrån småbåtar. Vid kusten är fisket efter gädda, abborre, strömming och
sik stort.
Många fiskarter har minskat kraftigt under senare tid, en trolig anledning är bristen på lek- och uppväxtområden. Grunda vikar är generellt
sett viktiga reproduktions- och uppväxtlokaler för fisk, främst gädda och
abborre. Att restaurera och skydda lekområden för fisk är en del i arbetet för miljömålet Levande sjöar och vattendrag och en viktig del för att
bevara ett långsiktigt bärkraftigt fiske. Mark- och vattenområden som
har betydelse för yrkesfisket ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande. Andra orsaker till det minskande
fiskbeståndet är överfiske samt en ökning av säl och skarv. Orsakerna till
minskningen av fiskbeståndet och möjligheterna till att vända utvecklingen undersöks inom pilotprojektet för ekosystembaserad havsförvaltning i Södra Bottenhavet, där Tierps kommun ingår. Se kapitel 5.3.

Strandskydd
Bakgrund
Generellt strandskydd gäller längs kommunens sjöar, kust och vattendrag där det har pekats ut i enlighet med Länsstyrelsens beslut 199409-30 231-573-92 med stöd av 15 § Naturvårdslagen. I Tierps kommun
gäller undantag enligt 7 kap 17 § MB för komplementbyggnader som
placeras inom 15 meter från huvudbyggnader och mer än 25 meter från
vattenlinjen.
Normalt omfattar strandskyddet 100 meter, länsstyrelsen kan utöka
strandskyddet upp till 300 meter vid behov för att säkerställa något av
strandskyddets syften. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för
djur- och växtlivet. Strandskyddet kom till under 1950-talet för att förhindra en överexploatering av stränderna och för att bevara allmänhetens

Figur 69. Bilden visar ett exempel på utbredningen av generellt och utökat
strandskydd. Illustration: Ulrika Åkerlund/Boverket.

tillgång till stränder och vatten för friluftslivet. Stränder är också mycket
viktiga för bevarandet av biologisk mångfald då de är övergångsmiljöer som binder samman land och vatten. Det generella strandskyddet infördes sedan år 1975 och gäller alla strandområden vid hav, insjöar och
vattendrag.
Stora delar av kommunens kuststräcka omfattas av 300 meter utökat
strandskydd.
Strandskydd regleras i 7 kap. 13–18 h §§ miljöbalken. Inom strandskyddat område är det förbjudet att:
• uppföra nya byggnader,
• ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar
som avhåller allmänheten från att röra sig där,
• gräva, spränga, eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer,
• utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv.

VERKTYGSLÅDA
RIKTLINJER LÄNGS
MED KUSTEN
‐ Utveckling av sammanhållen
bebyggelse direkt vid kust
koncentreras i huvudsak
till nordvästra delen av
Hållnäshalvön genom framtagna LIS-områden samt vid
Karlholm.
‐ Bostäder ska prioriteras till
lägen som kan bidra till upprätthållande och utveckling
av kollektivtrafiken.

Figur 70. Allmänheten ska kunna passera mellan strandlinjen och de planerade
byggnaderna eller anläggningarna. Illustration: Ulrika Åkerlund.

‐ Kommunen ska verka för att
fria vandringsvägar för fisk
återskapas och lekmiljöer
utvecklas, samt att kustnära
våtmarker för groddjur restaureras och återskapas.

Vad är fri passage?
Fri passage innebär att allmänheten ska kunna passera mellan strandlinjen och bebyggelsen. Avsikten med den fria passagen är att strandskyddets syfte ska tillgodoses för denna del av stranden, alltså allmänhetens
tillgång till stränder. Kravet om fri passage gäller inte om byggnaderna
eller anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet.

Riksintressen för yrkesfiske
Öregrundsgrepen-Gräso-Grisslehamn
Berör hela östra Hållnäskusten. Fångstområde för lax, sik, strömming
och sötvattensarter.
Havsområdesnamn är Bottenhavet.
Gävlebukten-Lövstabukten-Storfjärden
Berör hela Lövstabukten. Samma värden som området ovan.
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5.4 LANDSBYGDSUTVECKLING
I STRANDNÄRA LÄGEN (LIS)
Tierps kommun är en tätortsnära landsbygdskommun med
attraktiva strand- och vattenområden längs kusten, sjöar
och vattendrag. Landsbygden är en viktig del av kommunens identitet och attraktivitet. Kvaliteterna på landsbygden
är ett viktigt skäl till att bosätta sig och verka i kommunen.
Trots att kvaliteterna är mycket stora, även i ett nationellt
och internationellt perspektiv, bidrar de förhållandevis lite
till landsbygdens utveckling. Besöksverksamheten är relativt
svagt utvecklad, med få sysselsättningstillfällen.
Ett viktigt verktyg i den fysiska planeringen för att främja
landsbygden är att peka ut områden för landsbygdsutveckling
i strandnära lägen (LIS). LIS-områden kan nyttja strandnära lägen för att stärka kommunens attraktivitet och identitet.
LIS generar ett ökat befolkningsunderlag och skapar ökad
sysselsättning vilket bidrar till en utveckling av landsbygden.
LIS-områden pekas ut för bostads- och verksamhetsändamål. Tierps kommun pekar ut 13 LIS-områden varav fyra för
bostäder och tre områden för verksamheter samt sex områden
med blandad funktion.
LIS för bostäder har pekats ut där förutsättningar finns för
befolkningsökning i samband med en stärkt service. Platserna har lokaliserats utifrån närhet till service och infrastruktur. LIS för verksamhetsändamål har pekats ut i områden
med potential att öka landsbygdens attraktivitet vad gäller
besöksnäringen. Hållbarhetsaspekten har beaktats genom att
utveckling i huvudsak sker utifrån befintliga strukturer.
LIS-områden ska inte ses som ett ställningstagande från
kommunens sida att området ska exploateras. Fastighetsägare
ska se utpekandet som en möjlighet, om fastighetsägaren inte

Nöttö sjöbodar

Marion

Marskär
Fagerviken
Byskär
Alskär

Båtstadviken
Fäbodarna

Strömsbergs bruk
Tolfta
Sjövreten

Kyrkbyn
Ubblixbo

Figur 71. Kartöversikt 13 utpekade LIS-områden i Tierps kommun.
144

5. RIKSINTRESSEN, LIS
OCH ANDRA VÄRDEN

önskar en förändring innebär LIS-området inte någonting. Ett LIS-område innebär att det tillkommer två särskilda skäl som kan användas
vid prövning mot strandskyddslagstiftningen. Dels om åtgärden gynnar
landsbygdsutvecklingen, dels om det handlar om uppförande av enstaka
bostadshus i anslutning till befintlig bebyggelse (7 kap 18d § MB).
Medborgardialog
I samband med översiktsplanen genomfördes en kommuntäckande medborgardialog. Det framkom uttryckligen att invånarna ser större potential
kring kommunens kust- och vattenområden. En stor andel av invånarna
menar att vattenområden kan nyttjas i större utsträckning för att bidra till
ökad attraktionskraft. Dessutom efterfrågas en utvecklad besöksnäring.
LIS är ett viktigt verktyg som en del av lösningen kring detta.
Definition av landsbygd i Tierps kommun
Uppsala län präglas av stor andel landsbygd. Tierps kommun definierar
sig i sin tur som en tätortsnära landsbygdskommun. Vision för Tierps
kommun understryker just detta genom att belysa det småskaliga samhället som förenar landsbygdens lugn med närheten till storstadens puls.
Begreppet tätortsnära landsbygdskommun utgår ifrån Jordbruksverkets definition och bygger på rapporten Bättre statistik för en bättre regional- och landsbygdspolitik (2014).

LIS - Bakgrund
Bakgrund
Sedan år 2010 kan kommunen i översiktsplan peka ut områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Syftet med att peka ut LIS-områden är att stimulera den lokala och regionala utvecklingen förutsatt att
det sker i områden som har god tillgång till fria strandområden. För att
stimulera landsbygdsutvecklingen handlar det om att locka människor
att bosätta sig på platsen eller att skapa arbetstillfällen. Detta ska ske

utan att strandskyddets syften åsidosätts. För mer information kring
strandskyddet, se kapitel 5.3.

Villkor för att kunna peka ut ett LIS-område
• Området är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,
• Området är av sådant slag och har en begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt,
• Området endast har liten betydelse för att tillgodose strandskyddets
syften.
Mål med landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Tierps kommun
• Att bidra till en levande landsbygd, i avseendet att det finns levande
samhällen med permanent boende, det finns kommunal och kommersiell service, fungerande näringsliv i olika skalor och fungerande
mötesplatser.
• Att utveckla landsbygdens betydelse för kommunens identitet och
attraktivitet.
• Att skapa underlag för positiv utveckling av befintlig samhällsservice.
• Att förstärka möjligheterna att bedriva besöksverksamhet.
• Att skapa förutsättningar för ett större utbud av attraktiva besöksmål.

Arbetsmetod för framtagande av LIS-områden
Bostäder
För att exploatering av bostäder i LIS-områden ska ha goda möjligheter
att bidra till landsbygdsutvecklingen bör dessa lokaliseras i närhet till
befintlig service och infrastruktur. Genom en GIS-analys identifierades
potentiella platser utifrån närhet till förskola, grundskola, dagligvaruhandel och större trafiknod. Utöver GIS-analysen gjordes avvägningar med
hänsyn till ytterligare aspekter som kollektivtrafik, vatten- och avlopp,
markförhållanden, bebyggelsestruktur med mera. Resultat ifrån medborgardialog i samband med översiktsplan har vägts vid lokaliseringen.
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Verksamhetsändamål
LIS-områden för verksamheter ger långsiktiga och positiva sysselsättningseffekter för landsbygden. Lokalisering för verksamhetsmål har
utgått ifrån platser som bedöms ha potential att bidra till landsbygdsutvecklingen utifrån förutsättningar, attraktionskraft och efterfrågan.

• Bryggor och båtplatser bör samordnas för att minska slitage på stranden.
• Det generella strandskyddet sträcker sig såväl upp på land som ut i
vattnet. LIS-områdenas geografiska avgränsning omfattar därför lika
lång sträcka ut i vattnet ifrån strandlinjen som upp på land.

Gemensamma riktlinjer

Utöver ovan nämnda kriterier har även kluster och stråk av LIS-områden byggts upp. Kluster och stråk återfinns exempelvis kring Söderfors
för att gynna ortens tillväxt. Längs med Hållnäskustens norra del och
söder om Karlholm, för att lägga grunden till ett mer sammanlänkat utvecklingsstråk längs med den nordöstra delen av kommunen. Längs med
Tämnarån för att skapa förutsättningar för ett besöksnäringsstråk och
samtidigt bidra till utvecklingsstrategin för Tierps köping.
Syftet med att Tierps kommun har låtit skapa kluster och stråk av
LIS-områden är att skapa synergieffekter och inte bara låta de utpekade
områdena stärka befintliga orter, utan också varandra.

Utpekande LIS-områden innebär att de två särskilda skälen för landsbygdsutveckling kan användas vid prövning av dispens eller upphävande
av strandskyddet. Ett LIS-område innebär alltså inte att marken direkt
kan bebyggas utan måste ändå alltid genomgå en prövning.
Allmänhetens tillgänglighet till stranden ska alltid säkerställas.
• Exploatering ska ske där det inte finns någon översvämningsrisk.
• Naturvärdesbedömning bör alltid genomföras i samband med exploatering.
• Vatten- och avlopp måste anordnas på ett sådant sätt att föroreningar
inte riskerar läcka ut i vattenmiljön.
• Vid LIS-områden med längre avstånd till kommunalt vatten- och
avlopp kan det bli fråga om gemensamhetsanläggning för VA vilket
markägaren i sådana fall ansvarar för.
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Utpekade LIS-områden
1. Fäbodarna (Bostäder)
1.1 Områdesbeskrivning
Området är beläget i kommunens västra del. Strax söder om Söderfors
och väg 292 i höjd med Fäbodviken ligger den aktuella platsen i ett attraktivt läge med utsikt mot Dalälven. LIS-området ligger efter Ingåsvägen vilken leder till väg 292 via Östermalmsvägen ungefär 2,5 kilometer
norrut. Det finns goda kommunikationsmöjligheter till och från platsen
och närheten till den samhällsservice som Söderfors erbjuder ger goda
förutsättningar för landsbygdsutveckling. Mindre samlad villabebyggelse finns i området. Det är relativt långt till kommunalt vatten och avlopp
vilket innebär att det här blir aktuellt med gemensamma anläggningar.
1.2 Förslag till utveckling
LIS-området avser bostäder genom villatomter i natur- och sjönära läge
i närhet till redan befintlig villabyggelse. Cirka 8–10 tomter bedöms
kunna uppföras väster om Ingåsvägen mot Dalälven till. Därefter finns
möjlighet att placera ”strötomter” i övriga delar av LIS-området. En ökning av permanentbostäder i området bidrar till underlag för- och fortsatt
utveckling av samhällsservice i och kring Söderfors.
1.3 Hänsyn
Större delen av LIS-området ingår i riksintresse för rörligt friluftsliv vilket ska beaktas, bland annat genom en tydlig fri passage för allmänheten
mellan strandlinje och tomtmark. Byggnader behöver placeras med ett
säkert avstånd ifrån våtmarkerna som finns i närområdet.
Gemensamhetsanläggning för vatten- och avlopp är aktuellt och behöver lösas så att inga föroreningar riskerar hamna i vattenmiljön.

Fäbodarna
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2. Båtstadviken (Bostäder)
2.1 Områdesbeskrivning
Området är beläget i kommunens västra del. Platsen ligger i centrala Söderfors med väg 292 i nära anslutning. Området har tidigare utgjorts av
bebyggelse som revs under 1970-talet. Kraftledningar korsar idag vattnet vid Båtstadviken och över LIS-området vilket i viss mån begränsar
omfattningen av nybyggnation i området. Området bedöms dock ha stor
potential att bidra till landsbygdsutvecklingen med tanke på närheten till
samhällsservice, kommunikationer och attraktivitet. I området finns även
en mindre småbåtshamn som är i behov av upprustning, vilket kan bli
aktuellt i samband med en eventuell utbyggnad inom LIS-området.
Båtstadviken ligger inom riksintresseområden för naturvården, friluftslivet, det rörliga friluftslivet samt kulturmiljön. Delar av området
betas idag och kommunen har tillsammans med Upplandsstiftelsen ett
Smultronställe i naturen vid Båtstadviken.

LIS-området har varit bebyggt sedan tidigare men det är viktigt att utreda platsens naturvärden vid eventuell exploatering eftersom Untrafjärden omfattas av riksintresse för naturvård och LIS-området är en del av
detta. Genom att i huvudsak placera bebyggelse till de områden som tidigare varit bebyggda kan de äldsta ädellövsmiljöerna bevaras och översvämningsrisk undvikas.

2.2 Förslag till utveckling
LIS-området avser bostäder. En ökning av permanentbostäder i området bidrar till underlag och fortsatt utveckling av samhällsservice i Söderfors. Småbåtshamnen i området är i stort behov av upprustning och
kommer på sikt att öka områdets attraktivitet.
Medborgardialog i samband med översiktsplanens framtagande visar
på ett stort allmänt intresse för utveckling av bostäder på platsen.

2.3 Hänsyn
Båtstadviken ingår riksintresse för friluftsliv och riksintresse för rörligt
friluftsliv, det blir därmed särskilt viktigt att lämna en tydlig fri passage
för allmänheten med tydlig tomtgräns. Ny bebyggelsen placeras att delar
av området fortsatt ska vara möjliga att betas, då det har en positiv effekt
på områdets landskapsbild och ett pedagogiskt värde.
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Båtstadviken

3. Kyrkbyn (Bostäder)
3.1 Områdesbeskrivning
Området är beläget ungefär 4,5 kilometer söder om Tierps köping. Platsen ligger i Kyrkbyn alldeles intill Enstabäcken vilken mynnar ut i Tämnarån. Redan befintlig vägstruktur och väganslutning ger goda förutsättningar för bebyggelse. Området utgörs idag av jordbruksmark.

Platsen ligger inom bevarandeområde för odlingslandskapet samt
inom riksintresse för kulturmiljö. Då bäckravinen är djup bedöms risken
för översvämning vara liten. Bäckravinen är en viktig grönblå spridningskorridor, samt en betydelsefull del i det annars flacka jordbrukslandskapet. I ravinens kant står en gammal allé med grova träd och även
nere i ravinen finns flera äldre träd.
3.2 Förslag till utveckling
LIS-området avser bostäder. På platsen kan en länga med villatomter
planläggas i direkt anslutning till vägen. Att skapa nya och attraktiva
bostäder i Kyrkbyn med sin närhet till köpingen och goda kommunikationsmöjligheter bidrar till underlag för att upprätthålla och utveckla den
service som finns i området, vilket gynnar landsbygdsutvecklingen.
3.3 Hänsyn
Platsen utgörs idag av jordbruksmark, intressen och konsekvenser behöver därför utredas närmare vid eventuell exploatering. En geoteknisk
utredning vad gäller markens bärighet invid bäckravinen bör även genomföras och områden med geoteknisk riskbild undvikas.
Platsen ligger inom bevarandeområde för odlingslandskapet samt
inom riksintresse för kulturmiljö. Detta ställer vissa krav på hur nya
byggnader utformas. Tillräckligt avstånd till Enstabäcken måste säkerställas med hänsyn till rasrisk men även för att undvika negativ påverkan
på bäckravinens träd och vegetation i övrigt.
Gemensamhetsanläggning för vatten- och avlopp kan bli aktuellt och
behöver lösas på så sätt att inga föroreningar riskerar komma ut i vattenmiljön.

Kyrkbyn
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4. Ubblixbo (Bostäder och verksamheter för turism)
4.1 Områdesbeskrivning
LIS-området ligger i närhet till Månkarbo och är lätt att nå ifrån avfart
E4. Platsen karaktäriseras av å-landskap och odlingsbygd. Längs Tämnarån finns både badplats och utpekad kanotled.
4.2 Förslag till utveckling
LIS-området avser bostäder samt verksamheter kopplade till besöksnäringen. Del av LIS-området är sedan tidigare bebyggt men det finns fortfarande utrymme för vidare exploatering. Kopplat till kanotleden i Tämnarån ska det finnas möjlighet att etablera kanotuthyrning samt uppföra
uthyrningsstugor eller liknande. Badplatsen har potential att utvecklas.
4.3 Hänsyn
Upplysningsvis löper ett dike igenom LIS-området vilket fortsatt behöver beaktas.

Ubblixbo
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5. Alskär (Bostäder och verksamheter för turism)
5.1 Områdesbeskrivning
LIS-området ligger längs den västra sidan av Hållnäshalvön, söder om
Fagerviken. Ett mindre antal bostäder/fritidshus finns på platsen och
ytterligare bebyggelse finns i närområdet. Området ligger vid en av de
grunda havsvikarna i Lövstabukten, grunda havsvikar är särskilt viktiga
för fiskreproduktionen samt för fågellivet och ingår i riksintresseområde
för yrkesfisket.
5.2 Förslag till utveckling
LIS-området avser bostäder och verksamheter för besöksnäringen. Ny
bebyggelse kan placeras i anslutning till redan befintliga bostäder. Utbyggnad i området skulle innebära ett behövligt tillskott av bostäder som
underlag för service på Hållnäshalvön samt stärka besöksnäringen och
bidra till utvecklingen av det strategiska utvecklingsstråket Nordöstra
utvecklingstriangeln.
5.3 Hänsyn
LIS-området är begränsat till de västra delarna av Alskär för att på så
sätt inte skada de mer känsla naturvärden som finns på den östra sidan.
I samband med exploatering ska platsens naturvärden bedömas och bebyggelse placeras med tillräckligt avstånd ifrån våtmark och strandängar. På Alskär behöver också allmänhetens möjlighet till vattenkontakt
beaktas vid ny bebyggelse.
Till Alskär finns kommunalt vatten- och avlopp tillgängligt med kapacitet för ytterligare utveckling av området.

Alskär
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6. Byskär (Bostäder)
6.1 Områdesbeskrivning
LIS-området ligger längs den västra delen av Hållnäshalvön, norr om
Skärplinge i höjd med Grönö. Byskär ligger vid en av de grunda havsvikarna i Lövstabukten, grunda havsvikar är särskilt viktiga för fiskreproduktionen samt för fågellivet och ingår i riksintresseområde för yrkesfisket. Platsen karaktäriseras av fritidshusbebyggelse med småbåtshamn.
Området är kuperat vilket ökar attraktiviteten då nya byggnader enkelt
kan få havsutsikt. I närheten finns även en promenadstig som nyttjas av
de boende.
6.2 Förslag till utveckling
LIS-området avser bostäder. Här finns utrymme och möjligheter att expandera intill redan befintlig bebyggelse. Utbyggnad i området skulle ge

Byskär
Figur 73. Sjöbodar i Byskär.
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ett behövligt tillskott av bostäder som underlag för service på Hållnäshalvön.
Utrymme finns för att möjliggöra fler fritidshus i området. Platsen kan
på så vis utvecklas i harmoni med befintlig bebyggelse och skapa underlag för en utvecklad landsbygd. Hänsyn bör tas till områdets karaktär av
fritidshusbebyggelse.
Gemensamhetsanläggning för vatten- och avlopp kan bli aktuellt och
behöver lösas på så sätt att inga föroreningar riskerar komma ut i vattenmiljön.
6.3 Hänsyn
Vid exploatering i området ska platsens naturvärden utvärderas och hänsyn bör tas till områdets bebyggelsekaraktär för att ge harmoni. Allmänhetens tillgång till stranden ska säkras och får inte försämras, detta är
särskilt viktigt eftersom naturvårdsprogrammet anger strövmöjligheterna
som ett bevarandevärde.
Att bebyggelse placeras med ett tillräckligt avstånd ifrån våtmark och
sumpskog måste säkerställas. Nya byggnader ska placeras utan att promenadstigen i södra delen påverkas så att den även i fortsättningen kan
nyttjas.
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8. Fagerviken inkl. Brännskär
(Bostäder och verksamheter för turism)
8.1 Områdesbeskrivning
LIS-området ligger på den västra sidan av hållnäshalvön. Fagerviken är
enda platsen längs Hållnäshalvöns kuststräcka med kommunalt vattenoch avlopp. Hit är det även enkelt att ta sig med båt då det redan finns en
prickad farled. Området ligger vid en av de grunda 6havsvikarna i Lövstabukten, Grunda havsvikar är särskilt viktiga för fiskreproduktionen
samt för fågellivet och ingår i riksintresseområde för yrkesfisket.
8.2 Förslag till utveckling
LIS-området avser bostäder och verksamheter för besöksnäringen. Möjligheter finns att uppföra såväl permanentbostäder som fritidshus eller uthyrningsstugor/B&B. Även verksamhetslokaler som kan bidra till besöksnäringen är tänkbart. Fagerviken bedöms ha goda förutsättningar att utvecklas
som kustsamhälle. LIS-området kan bidra till att stimulera detta och öka
underlaget för att upprätthålla men framför allt utveckla befintlig service.
Att Fagerviken har kommunalt vatten- och avlopp är en starkt bidragande orsak till att LIS anses viktigt på platsen. Här finns mycket goda
förutsättningar för landsbygdsutveckling.
8.3 Hänsyn
Vid Lövholmen ska exploatering förläggas till de östra delarna av Lövholmen som en fortsättning kring bebyggelse vid Brännskär. Bevarandevärden som omnämns i naturvårdsprogrammet ska beaktas. Dessa är
strövmöjligheter, fritidsfiske, fågelliv, strandängar och alskog samt lundmiljöer.

Fagerviken
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9. Tolfta (Bostäder och verksamheter för turism)
9.1 Områdesbeskrivning
Tolfta ligger strax norr om Tierps köping. Platsen har ett attraktivt läge
med Tämnarån intill och goda kommunikationsmöjligheter till köpingen
både med kollektivtrafik samt en trafikseparerad cykelväg som även avses förlängas till Strömsberg. Längs Tämnarån finns en utpekad kanotled.
9.2 Förslag till utveckling
LIS-området avser verksamheter för besöksnäringen och permanentbostäder. Fokus ligger på att ta tillvara och utveckla Tämnaråns möjligheter för besöksnäringen. Exempelvis uthyrningsstugor eller liknande
kopplat till Tämnarån som kanotled. Platsen har potential att bidra till
positiv utveckling av Tämnarån som aktivitets- och besöksmål vilket
gynnar landsbygdsutvecklingen.
9.3 Hänsyn
Bebyggelse behöver hålla tillräckligt avstånd ifrån våtmarker och placeras till de delar som inte riskerar översvämmas. Områdets hydrologi får
inte påverkas negativt.
De södra delarna av Tolfta ingår i riksintresse för naturvård och är
upptagna i både våtmarksinventeringen samt i Uppsala läns naturvårdsprogram. Naturvärdena klassas som mycket höga (klass 2), vilket kräver
en närmare utredning vid exploatering.
Fornlämning i form av gravfält cirka 70x30 meter finns bekräftat
inom nordöstra delen av LIS-området. I samband med exploatering
måste säkerställas att bebyggelse placeras med tillräckligt avstånd ifrån
fornlämningen.

Tolfta
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10. Strömsbergs bruk (Verksamheter för turism)
10.1 Områdesbeskrivning
Strömsberg ligger norr om köpingen. Den gamla bruksorten är ett mycket väl bevarat vallonbruk. Tämnarån rinner igenom samhället och fungerar bland annat som badplats, fiskevatten och kanotled. Här finns även
bruksmuseum och småföretagande. Strömsberg utgörs av såväl permanentbostäder som fritidshus.
Strömsberg omfattas av riksintresse för kulturmiljö och utgör bevarandeområde för odlingslandskapet. I kulturmiljön finns en stor andel
fornminnen.
10.2 Förslag till utveckling
LIS-området avser verksamheter för besöksnäringen. Platsens läge och
tillgänglighet kan nyttjas för att stärka bruksmiljön och utveckla besöksnäringen. Tämnarån fyller flera funktioner, däribland kanotled, vilket i
samband med bruksmiljön kan utvecklas som besöksnäring och bidra till
landsbygdsutvecklingen i området.
10.3 Hänsyn
Vid exploatering behöver kulturmiljön beaktas för att inte riskera att påverka Strömsbergs bruk negativt. Hänsyn måste tas till de fornminnen
som enligt kartering finns ovan mark. Bebyggelse måste kunna säkerställa att tillräckligt avstånd ifrån lämningarna kan hållas. Lika vad gäller det potentiellt förorenade området som utgjorts av tidigare sågverk,
närmare utredning krävs.
I övrigt ska naturvärden kopplade till vattenmiljön och särskilt
skyddsvärda träd värnas.

Strömsbergs bruk
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11. Sjövreten (Strömaren) (Verksamheter för turism)
11.1 Områdesbeskrivning
Sjön Strömaren ligger mellan Tobo och Tierp. LIS-området ligger vid
Strömarens sydvästra sida. På platsen finns bland annat tillgänglighetsanpassad badplats, iläggningsplats för småbåtar och grillmöjligheter.
Platsen nås via en grusväg, vilken även leder vidare till bebyggelse
norr om LIS-området. Strömabadet är även utpekat som ett Smultronställe i naturen.
11.2 Förslag till utveckling
LIS-området avser verksamheter för besöksnäringen. Området har
potential att utvecklas som besöksmål för allmänheten. Etablering av
verksamheter intill badplatsen kan bidra till förhöjd upplevelse och i
sin tur landsbygdsutveckling. Strömaren är en tillgång för kommunen
som kan nyttjas genom exempelvis etablering av uthyrningsstugor eller liknande.
11.3 Hänsyn
Vid utökning av verksamhet och bebyggelse vid Sjövreten ska områdets karaktär och allmänhetens tillgång till strandområdet bevaras och
förbättras. Verksamhet intill sjön får inte innebära risk för utsläpp av
skadliga ämnen till ån med hänsyn till livsmiljöer för utter och fisk vilket är nationellt värdefullt.

Sjövreten
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12. Marskär (Verksamheter för turism)
12.1 Områdesbeskrivning
LIS-området ligger på västra sidan av hållnäshalvön vid Sikhjälma fiskehamn, ungefär 5 kilometer norr om Fagerviken. Vid klipporna längst ute
på udden går det att njuta av utsikten över havet. Kapplasse naturreservat ligger i direkt anslutning till platsen och är ett populärt besöksmål.
Sikhjälma hamn är dessutom utpekat som ett Smultronställe i naturen.
Marskär och Kapplasse är också väldigt populärt bland surfare, särskilt
vintertid, och i hamnen finns gästplatser för fritidsbåtar.
12.2 Förslag till utveckling
LIS-området avser verksamheter för besöksnäringen. Här finns potential att utveckla turism i form av kiosk, matställe eller liknande. I området
finns även platser som kan nyttjas till ställplatser för husbilar och hamnen kan utvecklas för att skapa fler gästplatser. LIS kan stärka platsens
tillgänglighet för allmänheten och bidra till utveckling av landsbygden.
12.3 Hänsyn
Sikhjälma hamn omfattas av områdesbestämmelser enligt plan- och
bygglagen för att skydda kulturmiljövärden vilket behöver beaktas.
Utveckling behöver ske med stor hänsyn till natur- och kulturvärden.
Ny bebyggelse och ställplatser ska placeras att avverkning av värdefulla träd undviks. Allmänhetens tillgång till stranden ska säkerställas men
kan även tydliggöras genom exempelvis uppmärkta promenadstigar.
Detta minskar samtidigt slitage på naturen då besökarna kanaliseras.
Vid eventuell utveckling av hamnen behöver bottensedimentprover
tas då det kan finnas föroreningar från gamla båtbottenfärger
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13. Nöttö sjöbodar
(bostäder och verksamheter för turism)
11.1 Områdesbeskrivning
LIS-området ligger vid Nöttö sjöbodar, ungefär 2,5 km norr om centrala Karlholm längs med kusten. Området har vuxit upp kring ett äldre
fiskeläge och har idag en mindre samling bebyggelse samt en välanvänd
badplats.

11.2 Förslag till utveckling
LIS-området avser att möjliggöra för ytterligare bostäder i attraktivt
läge, både permanentboende och fritidshus. Även badplatsen har potential att utvecklas och därmed stärka besöksnäringen. Området är lättillgängligt ifrån riksväg 76.
11.3 Hänsyn
Området omfattas av naturvårdsprogrammet med naturvärdesklass 2,
med hänsyn till bland annat rester av gammal barrblandskog, våtmarker
och klapperstensfält.
Sjöbodarna har av kommunen pekats ut som kulturhistoriskt intressanta vilket behöver tas hänsyn till vid en eventuell utveckling i området.

Nöttö sjöbodar
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7. Marion (Bostäder och verksamheter för turism)
7.1 Områdesbeskrivning
Området är beläget i kommunens västra del. Platsen ligger i de centralare
delarna av Söderfors intill redan befintlig bebyggelse. LIS-området är lokaliserat efter Bergslagsvägen som leder vidare till Marionsjön. Området har
goda förutsättningar att bidra till landsbygdsutveckling utifrån dess direkta
närhet till samhällsservice men även det attraktiva läget intill Marionsjön.
Vid Tallbacken råder viss översvämningsrisk öster om Bergslagsvägen
och vidare är områdets naturvärden kopplade till sumpskog och våtmark.
Flera akut hotade arter har rapporterats i området. Sydväst om Tallbacken
finns en större nyckelbiotop som sträcker sig på båda sidorna om Bergslagsvägen. De områden som inte översvämmas består till stor del av mer
produktionslik skog, som bedöms hysa lägre naturvärden. LIS-området
fokuserar därför på en begränsad del av Marion och Tallbackens område.
7.2 Förslag till utveckling
LIS-området avser bostäder och verksamheter med fokus på besöksnäring.
Villatomter i anknytning till befintlig bebyggelse. En etablering av mindre
verksamheter kopplat till områdets naturvärden för att locka och tillgängliggöra Marionsjön och Dalälven för allmänheten i en större utsträckning
bidrar till landsbygdsutvecklingen. En ökning av permanentbostäder i
området bidrar till underlag och fortsatt utveckling av samhällsservice i
Söderfors.
7.3 Hänsyn
Vid exploatering behöver det säkerställas att tillräckligt avstånd hålls
mellan bebyggelse och sumpskog respektive nyckelbiotop. Lövskog och
grova tallar bör bevaras eftersom de fyller en viktig funktion för akut
hotade arter. LIS-området ligger inom riksintresse för friluftsliv och riksintresse för rörligt friluftsliv, det blir därmed särskilt viktigt att lämna
en tydlig fri passage för allmänheten med tydlig tomtgräns.
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Marion
LIS-området avser både bostäder och verksamheter. Vad gäller utveckling av besöksnäringen på platsen är det viktigt att besökare kanaliseras så att risken för slitage på naturen minimeras.

5.5 GESTALTAD LIVSMILJÖ
Gestaltad livsmiljö är ett politikområde som år 2018 antogs av Sveriges riksdag. Målet för gestaltad livsmiljö och dess delpreciseringar är
styrande för statens initiativ och kan vara vägledande för kommuner
och regioner. Enkelt kan man säga att det handlar om en helhetssyn på
utformningen av våra livsmiljöer; platserna där vi bor, arbetar och lever
våra liv. Att arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö ska stärka
varandra för att hantera de samhällsutmaningar vi står inför och tillsammans bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där
alla ska få möjlighet att påverka vår gemensamma miljö.
Gestaltad livsmiljö är således både något fysiskt och ett synsätt. Det
rör såväl ny bebyggelse som befintlig, såväl hus som det gröna och mellanrummen. Från de stora landskapen till de minsta detaljerna, samt hela
processen från översiktlig planering till genomförande och förvaltning.
Livsmiljön har en grundläggande betydelse för människors hälsa och
välbefinnande. I Tierps kommun eftersträvas därför väl gestaltade och
funktionella livsmiljöer, med framträdande estetiska och konstnärliga
värden och platser med hög trivsel som bidrar till människors livskvalitet.
Offentliga rum och miljöer ska utformas för att kunna hålla länge,
både fysiskt och socialt och vara en arena där konst, arkitektur, form, design och kulturarv samverkar för att bidra till ett hållbart samhälle.

5.5.1

Kulturmiljö och landskap

Landskapet är ett geografiskt område med dess synlig geologisk, topografiska, biologisk och kulturella karaktär. Landskapet är den omgivning
som av naturen, geologin och klimatet över lång tid formats och givit de
naturliga förutsättningarna. Landskapet har sedan kommit att påverka
de mänskliga aktiviteterna på platsen, genom att ge olika förutsättningar
för jordbruk, skogsbruk, fiske, bosättning och bebyggelsestrukturer som
i sin tur sedan kommit att påverka landskapet och skapa kulturlandskap.

Tierps kommun är en geografiskt stor kommun och landskapet varierar
mellan olika kommundelar. Detta faktum är synligt, inte bara i landskapet i sig, utan också i de varierade kulturlandskapen.
Kulturmiljöer är platser vi människor skapat och kan finnas båda på
landsbygden och i staden. Kulturmiljöer är inte bara de absolut äldsta
och mest unika platserna utan kan också handla om våra vardagsmiljöer där vi rör oss varje dag och kan vara av olika åldrar och besitta olika
kvaliteter. Det är viktigt att förstå att miljöer som vi idag kan anse vara
oansenliga och vardagliga i framtiden kan visa sig vara en viktig nyckel
för att förstå det förflutna. En plats består inte endast av det bebyggda
kulturarvet och dess arkitektur, utan utgörs också av de historiska stråken, siktlinjerna och dess grönstrukturer som tillsammans utgör upplevelsen av kulturmiljön. Tierps kommun ska erbjuda kommuninvånarna
och besökare en god bebyggd miljö, där värnande om kommunens kulturmiljöer utgör en viktig och naturlig del.
Kulturmiljövärden som resurs
Kulturvärden är onekligen en viktig resurs, inte bara ur ett historiskt,
upplevelsemässigt, arkitektoniskt eller akademiskt perspektiv utan också en faktisk ekonomisk resurs. Kulturmiljöerna är ofta det som ger en
plats sin unika prägel och identitet och kan locka turister och besökare och kan utgöra en viktig motor eller grund för platsers besöksnäring.
Kulturmiljöer är också viktiga för platsens och dess invånares identitet
och många människor ser ett stort värde i att få bo i kulturhistoriskt intressanta miljöer. I planeringen av kommunen är det därför viktigt att se
och behandla dessa kulturmiljöer som de tillgångar de faktiskt är.
Kulturmiljöer ska alltså betraktas som en resurs men måste också ses
som en ändlig sådan. Visserligen tillkommer nya kulturmiljöer allt eftersom tiden går, men en kulturmiljö som en gång förstörts är för evigt
borta, den går inte att återskapa. Vi har alla därför ett stort ansvar för att
bevara kulturmiljöer för de kommande generationerna och deras rätt till
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sitt kulturarv men också ett ansvar att förvalta det arv som de tidigare
generationerna har lämnat till oss.
Inför eventuella förändringar i kulturmiljöer är det därför av största
betydelse att kunskap och förståelse för platsen, dess värden och dess
egenskaper införskaffas innan vi gör vår tids tillägg. Förändringar eller
åtgärder inom kulturmiljöer ska därför göras med hänsyn och varsamhet
och på en faktabaserad grund. Kan kulturmiljöernas värden identifiera
och dessa ligga som utgångspunkt kan också platserna förändras efter
nya behov och förhållanden på ett sätt som samtidigt innebär att kulturvärdena bevaras och kvaliteterna fortsatt kan uppskattas.
I korthet, åtgärder och förändringar kan göras inom kulturmiljöer men
det ställs då höga krav på att man veta vad man gör och varför man gör det.
Kulturmiljövärden i planering och lovärenden
I planerings- och lovärenden som påverkar kulturmiljöer i Tierps kommun ska begreppen hänsyn och förståelse vara centrala. Den handläggare som blir ansvarig för ett ärende som berör kulturmiljöer ska införskaffa kunskap om de aktuella kulturvärdena och vid behov också inhämta
stöd från expertis inom området. Detta för att kunna göra en faktabaserad analys över hur de önskade åtgärderna kan komma att påverka de
aktuella kulturvärdena.
I detaljplaneringen ska kulturmiljövärden säkras för framtiden. Det
kan röra sig om enskilda byggnader eller större strukturer och sammanhang som ger en plats en historisk förankring. Det är viktigt att kulturmiljöfrågor lyfts fram i ett så tidigt skede som möjligt i planprocessen.
Ett områdes kulturmiljö ska i planprocessen ses som ett värde och kan,
om den behandlas i ett tidigt skede utgöra en källa till inspiration för övriga delar av plan- och lovprocessen.
Vid planläggning och lovärenden inom kulturmiljöer är det viktigt att:
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• Det finns aktuella kunskapsunderlag om platsen, för att kunna identifiera platsens värden och därigenom göra rättvisa bedömningar och utforma lämpliga och faktabaserade planbestämmelser och avväganden.
• Fråga sig om detaljplan är det mest lämpliga verktyget för det aktuella
området, eller om områdesbestämmelser i stället ska användas. Områdesbestämmelser kan vara ett bättre alternativ för exempelvis områden
med lågt bebyggelsetryck och där syftet är att värna och skydda bebyggelsen med varsamhetsbestämmelser eller rivningsförbud.
• I kommunens detaljplaner och områdesbestämmelser kan värdefulla
byggnader och miljöer skyddas genom rivningsförbud och skydds- eller varsamhetsbestämmelser men också bestämmelser om utformning,
placering och exploateringsgrad kan utgöra viktiga verktyg. Dessa
bestämmelser kan reglera material, färgsättning, om och tillbyggnader
och liknande. Här kan också hänsynsbestämmelser införas så att nybyggnad inom ett kulturhistoriskt värdefullt område regleras.
• I detaljplaner där kulturmiljöer värnas är det viktigt att planbestämmelserna utformas på ett tydligt sätt och att det i planbeskrivningen
framgår varför bestämmelserna tillkommit planen och vad de syftar
till att uppnå, för att underlätta framtida bygglovsärenden och för att
ge fastighetsägaren en förståelse för vilka åtgärder som är eller inte är
möjliga inom fastigheten.
• Vid införande av rivningsförbud i detaljplan eller vid nekat rivningslov kan kommunen komma att bli ersättningsskyldig till fastighetsägaren, om den ekonomiska skadan dvs. värdeminskningen är betydande. Huruvida införandet av rivningsförbud kan bedömas föranleda
en betydande skada sker genom fastighetsvärdering.

• Vid införande av skyddsbestämmelse kan fastighetsägaren ha rätt till
ersättning om skyddet av kulturvärden innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. För att bedöma huruvida en bestämmelses införande kan anses föranleda att pågående markanvändning
avsevärt försvåras bör en fastighetsvärdering användas. Vid införande
av rivningsförbud eller skyddsbestämmelser bör kommunen i ett så
tidigt skede som möjligt informera och förelägga berörda fastighetsägare om att inkomma med ersättningsanspråk innan planens antagande, för att få upp ekonomiska konsekvenser av planens genomförande
så tidigt som möjligt i planprocessen.
• Vid planläggning inom områden med kulturmiljöer bör även en dialog med länsstyrelsen hållas i ett tidigt skede av planprocessen.
Tierp tar till vara
Tierps kommuns kulturmiljöprogram är Tierp tar tillvara. Den första versionen av Tierp tar tillvara togs fram år 1986 och har sedan genomgått
flertalet revideringar och uppdateringar, varav den senaste genomfördes
år 2001. Då över 20 år har passerat sedan den senaste revideringen och
ny information och kunskap framkommit ska programmet genomgå en
ny revidering.

Landskap och bebyggelse
Byggnadskulturen i Tierps kommun är nära besläktad med omgivningarnas traditioner men också platsernas naturförutsättningar och den historiska utvecklingen har gett varje bygd en speciell profil. Tierps kommun
ligger på gränsen mellan Mälarområdet i söder och den norrländska
landskapstypen i norr, även kontakten med havet har spelat en betydelsefull roll för kulturlandskapet. Kommunen kan övergripande delas in i
följande landskapstyper:

• Slättbygden med stora bördiga lerslätter.
• Skogsbygden med småbrutna trakter och uppodlade ådalgångar.
• Kustbygden med flacka slättpartier och långgrunda skärgårdar.
Slättbygden
Stora bördiga lerslättpartier finns i Vendels socken, i Tolfta och i Tierp
där den milsvida Tierpsslätten breder ut sig. Vendelbygden i söder står
genom odlingsstråken i direkt kontakt med Mälarbygden och kan därför
uppvisa en typisk Mälarnatur med inslag av ädla lövträd. Vid Vendelsjöns
stränder finns också ett klassiskt herrgårdslandskap med stora gårdar
under Örbyhus gods. Det långvariga betet av boskap har utvecklat hagoch betesmarker med höga natur- och kulturvärden. På slätterna ligger
byarna väl synliga på moränhöjder där landskapet erbjudit torra och goda
byggnadsplatser. Karakteristiska är också de ensamliggande gårdarna
som tillkom genom 1800-talets skiftesreformer. Dessa utflyttade går är
ofta omgivna av planterade trädgårdar och skyddande häckar. Det är alltid de faluröda ekonomibyggnaderna som genom sin storlek dominerar
slättlandskapet. Typiskt för bland annat södra Tierpslätten och Skärplingetrakten är också de många höladorna som kan ses ute på fälten.
Skogsbygden
Till största delen består kommunen av skogsbygd bevuxen med barrskog, men här finns även småbrutna bygder och öppna dalgångar. Även
i skogsbygden dominerar byarna med här finns också en mängd ensamgårdar utspridda i småbrutna landskap omgivna av mindre åkermarker. I
dessa trakter ligger också de för landskapet typiska järnbruken, de flesta
mycket välbevarade och dessa är av största betydelse för kulturlandskapets karaktär. Många av ensamgårdarna har exempelvis hört till bruken
och fungerat som arrenden för kolarbönder. Bebyggelsen på skogsbygdens gårdar skiljer sig från slättbygden. Den stora moderniseringsvågen
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under 1800-talet berörde skogsbygden i mindre grad och därför kan man
ibland påträffa en generellt sett äldre byggnadskultur i dessa trakter.
Kustbygden
I norr vidtar kustbygden med flacka åkermarker som ganska sent blivit
uppodlade. Havet och landhöjningen har alltid präglat området. Byarna
är tämligen stora och till varje by hör ett fiskeläge med en mycket speciell och karaktärsskapande bebyggelse. I kusttrakterna har odlingsförutsättningarna varit sämre än i slättbygderna. Människorna boende i dessa
områden har därför varit beroende av att dryga ut jordbruket med fiske.
Rätten att bedriva fiske var förbunden med mantalssatt jord och alla fiskelägen har hört till sina respektive moderbyar. Fisket bedrevs av bönder
och strandsittare som genom dagsverken hos bönder fick rätt att fiska.
Under 1800-talets slut började dessa att i allt högre grad blir yrkesfiskare och fiskelägena fick en bofast befolkning. Fiskelägena består ofta av
flera olika typer av bebyggelse, utmed strandkanten finns vanligtvis stora
sjöbodar med plåttak innehållande såväl båtplats som bostadsutrymmen
och är i allmänhet byggda under 1920–40 talen. På flera platser finns också enstaka äldre timrade bodar med vasstak kvar, dessa har vanligtvis ett
utskjutande tak längs med den ena långsidan för förvaring av båt, dessa
bodar är vanligtvis byggda under 1800-talet. Viktiga inslag i fiskelägena
är också de tillhörande gistvallarna där tåg och garn torkades. I de större
fiskelägena finns även en del gamla kokhus och övernattningsstugor kvar.
Fiskelägena skänker kusten en speciell karaktär och deras kulturhistoriska värde är stort. Dessa miljöer används idag i stor utsträckning för
fritidsboende, vilket å ena sidan innebär ett hårt tryck på fiskelägena samtidigt som det är en viktig förutsättning för dessas fortbestånd. Särskilt
viktigt i dessa miljöer är sparsamhet med dekorativa tillägg, enkelhet och
sparsamhet är utmärkande för miljön, liksom vikten av den lilla skalan,
stora utbyggnader, verandor och fönsterpartier är främmande element.

Figur 74. Fågelsundet. Foto: Markus Holmkvist.

Figur 75. Bruksgatan Tobo.
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Byar och bondgårdar
Den kulturgräns som delar kommunen i två delar kan lätt upplevas i bebyggelsestrukturen. På slätterna i söder har byarna så kallad radbystruktur. Här finns också flera gamla reglerade radbyar där marken och byn
solskiftats under medeltiden. Bytomten har här en rektangulär form med
gårdarna liggande på rad utmed en bygata. Exempel på sådana reglerade byar är bland annat Munga i Tierp och Karby i Vendel. Många byar
som inte varit reglerade har ändå fått ett utseende som påminner om
radbyn. Sådana återfinns även längre norrut, såsom Elinge och Försäter i
Österlövsta. Genom 1800-talets skiftesreformer blev bytomterna glesare
bebyggda, men på många håll bevarade de ändå sin karakteristiska radbystruktur. Detta urgamla utseende är väl värt att bevara. Därför är det
viktigt att nya hus i dessa byar placeras på ett traditionellt sätt att bebyggelsemönstret inte går förlorat.
Byarna utmed kusten i norr har en helt annan form. Här ligger gårdarna i klungor på bergsknallar eller åkerholmar. Något direkt system finns
inte utan gårdarna är ganska fritt placerade. Formen brukar kallas klungby.
Sanby i Västland och Hållen i Hållnäs är typiska exempel på sådana byar.
Den traditionella strukturen i byarna är relativt lätt att behålla även
vid nybyggnad. Om ny bebyggelse anpassas efter den historiska strukturen och exteriören utformas med respekt till omgivningen kan byarnas
karaktär bibehållas.
Bruksmiljöer
I Tierps kommun finns nio bruksmiljöer, det är fler än i någon annan
uppländsk kommun. Bruksmiljöerna utgör en ovärderlig resurs för kommunen och besitter ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans utgör
de också en bred översikt över hur järnhanteringens miljöer gestaltar
sig under flera århundrade, alltifrån de höga arkitektoniska kvaliteterna
i Lövstabruk till de enklare miljöerna i Hillebola. Tillkomsten av brukssamhällena hade en stor påverkan på de omgivande landskapen och flera

av trakternas sjöar och dammar är tillkomma som vattenmagasin för bruken. Bebyggelsemönstret är relativt likartat på samtliga bruk, detta beror
på att bruksbyggandet ända sedan 1700-talet har varit styrt av statliga
förordningar. Till bruken hör vanligtvis en herrgård med tillhörande trädgårdar, parker och ekonomibyggnader. Herrgårdarnas utseende speglar
ofta sin tids stil- och arkitekturideal och är utmärkande på bruken. Ett av
de tydligaste elementen i bruksmiljöerna är de raka bruksgatorna, husens
likformighet och de planterade alléerna och vattenspeglarna. Bruksbostädernas utseende och placering skiftar något mellan de olika bruken. Som
i fallet Söderfors ligger bostadshusen på båda sidor av bruksvägen, medan de i Lövstabruk är placerade längs med gatans ena sida. I Hillebola är
bostadshusen placerade med kortsidan mot vägen, medan de i exempelvis Strömsberg har långsidan mot vägen. Även material och färgsättning
på brukens bebyggelse kan skilja sig mellan bruken och bidrar till dessas

Figur 76. Strömsbergs bruk. Foto: Torsten Lundin.
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identiteter. De olika brukens särprägel behöver beaktas och värnas för
framtiden. En mycket viktig del av brukens kulturhistoriska värde och
estetiska uttryck finns i de enskilda byggnadernas och fastigheternas del
i den större genomtänkta och välplanerade helheten. Bostadshusen inom
bruken ska alltså inte profilera sig eller sticka ut från omgivningen och
individuellt utformade detaljer hör inte hemma i bruksmiljöerna.
Odlingslandskapet, småbiotoper, vägar och åkerrenar
Ängs och hagmarker har historiskt utgjort en naturlig del av kommunens
landskap. Rationaliseringen och nedläggningen inom jordbruket har lett
och leder alltjämt till igenväxning av ängs och hagmarker som brukats
så långt tillbaka som vikingatid. Dessa ängs- och hagmarker innehåller
en omistlig biologisk mångfald och utgör ett karaktäristiskt och historiskt kulturlandskap. Se kapitel 5.1.
Småbiotoper som stenrösen, alléträd och vattenhål är viktiga livsmiljöer för många arter som idag är trängda i odlingslandskapet. För vissa
småbiotoper gäller generellt biotopskydd i hela landet. Brukningsvägar,
åkerrenar, dikeskanter och vägrenar är ofta blomrika miljöer som har
stor betydelse som spridningskorridorer och livsrum för bland annat fjärilar och andra pollinerande insekter. Kommunen ska i sitt planarbete ta
hänsyn till småbiotopernas värden och förstärka dessa. Kommunen ska
också arbeta för sen slåtter av vägrenar och att man använder lämpliga
metoder. De viktigaste vägarna behöver identifieras så att deras skötsel
kan anpassas för att värna om naturvärden och landskapsbild. Samarbete
med andra kommuner och Trafikverket är nödvändigt. I planarbetet ska
kantzoner och spridningskorridorer säkerställas.

skada kulturmiljön. Bestämmelserna innebär endast ett svagt skydd eftersom de har direkt verkan enbart vid prövning av exploateringsföretag
som i lagens mening innebär ändrad markanvändning, till exempel att
skogsmark ersätts av tätortsbebyggelse. Vid fortsatt befintlig markanvändning har bestämmelserna endast en rådgivande funktion.
3 Karlholms bruk (Västlands sn)
Karlholm är en arkitektur- och teknikhistoriskt intressant bruksmiljö
som utgör ett tydligt exempel på de stora vallonbrukens arkitektur med
delvis genomförd idealplan och enhetlig bebyggelse från 1720-talet samt
med intakt lancashiresmedja från 1880-talet.
Uttryck för riksintresset: Järnbruk under Lövsta bruk med bruksgator,
arbetarbostäder, klockstapel, liten herrgårdsanläggning, brukskyrka och
industriområde med lancashiresmedja samt bruksdamm.

5.5.3 Riksintresseområden för kulturmiljö
Inom Tierps kommun har tio riksintresseområden (3 kap 6 § MB) för
kulturmiljövården pekats ut av Riksantikvarieämbetet. Områden som är
utpekade som riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
Figur 77. Bruksmiljö i Karlholm.
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4 Lingnåre (Hållnäs sn)
Vid Lingnåre finns ett unikt odlingslandskap i småbruten och stenrik
randbygd där förändringarna av bebyggelsens läge och odling från yngre
järnålder till medeltid är särskilt tydlig i landskapet.
Uttryck för riksintresset: Två vikingatida boplatser, båda med delvis
intakt inägomark och tegindelade åkrar samt gravfält. Bebyggelselämningar inom medeltida bytomt.
5 och 6 Hållens by och Fågelsundets fiskehamn (Hållnäs sn)
Hållens by har ett småbrutet odlingslandskap. Med sina små åkrar, odlingsrösen och vällagda stengärdesgårdar, representerar det den vikingatida och medeltida kolonisationsbygdens odlingsförutsättningar. Fågelsundet har varit Upplands största fiskehamn. Här finns lämningar av
flera hamnlägen från medeltid och framåt.
Uttryck för riksintresset: Hållens by med mindre vikingatida gravfält,
små tegindelade åkrar, odlingsrösen, stengärdsgårdar och bebyggelse.
Vägsträckningen mellan byn och fiskehamnen. Fågelsundets fiskehamn
med bogårdsmur vid medeltida kapellplats, timrade kokhus och gistvallar bakom en rad sjöbodar och bryggor vid vattnet.
7 Barknåre och Böle (Hållnäs sn)
I Barknåre och Böle finns ett unikt odlingslandskap med medeltida tegindelning. Området representerar en under yngre järnåldern koloniserad
randbygd som kraftigt expanderat under medeltid och nyare tid.
Uttryck för riksintresset: Barknåre by med två gravfält, tegindelade
åkrar med tätt liggande odlingsrösen, sten- och trähägnadsystem. Flera
under medeltiden tillkomna ensamgårdar. Bebyggelse från 1800-talet.
8 Söderfors bruk (Söderfors sn)
Söderfors är en arkitektur- och industrihistoriskt intressant bruksmiljö med
en rätvinklig bebyggelseplan av samma karaktär som vid vallonbruken

VERKTYGSLÅDA
KULTURMILJÖ
‐ Kommunen ska ta fram en
analys av särskilt kulturhistoriskt värdefulla områden.
‐ En revidering av kulturmiljöprogrammet Tierp tar tillvara och komplettering med
tydligare ställningstaganden,
vägledning och värdering
ska tas fram.
‐ En översyn av samtliga
kulturhistoriskt värdefulla
områden bör göras för att
överväga eventuellt behov
av skydd i form av områdesbestämmelser, detaljplan
eller ändring av befintlig
detaljplan.

Figur 78. Arbetarbostäder i Söderfors bruk. Foto: Madeleine Holmstedt

och mycket påkostad och enhetlig bebyggelse från i huvudsak 1700-talet.
Uttryck för riksintresset: Bruksgator med arbetarbostäder, kyrka, herrgårdsanläggning, ekonomibyggnader för jordbruket, äldre industribyggnader samt modernt stålverk som delvis inryms i industribyggnader från
1800-talet. Engelsk 1700-talspark med bland annat grekiskt tempel.
9 Strömsbergs bruk (Tolfta sn)
Strömsberg är Upplands enda järnbruk där alla de komponenter som
bildade en typisk bruksmiljö under 1700- och 1800-talen finns bevarade.
Miljön utgör därmed en unik enhet.
Uttryck för riksintresset: Masugn, rostugnar och kolhus, smedja, kvarn

‐ För att främja kulturmiljöerna bör kommunen arbeta
aktivt med att synliggöra
dem som sevärdheter och
besöksmål och arbeta för
en ökad medvetenhet hos
medborgarna om den egna
kommunens kulturhistoria
och värdefulla miljöer. Med
medvetenheten kommer en
större vilja att sköta och ta
hand om sin miljö. Aktiva,
engagerade och kunniga
ägare tillsammans med en
levande miljö är det bästa
sättet att bevara kulturarvet
och kommunen har här ett
stort ansvar.
‐ Kommunen ska ta fram en
analys av särskilt kulturhistoriskt värdefulla områden.
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och sågverk vid dammen, arbetarbostäder, herrgårdsanläggning och stora
ekonomibyggnader för jordbruket med mera från 1700- och 1800-talen.
10 Österlövsta (Österlövsta sn)
Odlingslandskap i dalgång som på ett tydligt sätt visar på en kontinuerlig bosättning sedan yngre järnåldern och med ovanligt påkostade
bebyggelsemiljöer från 1700- och 1800-talen, framför allt tillkomna vid
återuppbyggnaden efter rysshärjningarna 1719.
Uttryck för riksintresset: Bymiljöer och järnåldersgravfält, medeltida
begravningsplats samt 1400-talskyrka som senare omgestaltats på initiativ av ägaren till Lövsta bruk - socknens patronus. Stora präst- och komministergårdar från 1700-talet samt tingshus från 1803. Åkerby bruk,
lydande under Lövsta, med en småskalig träbebyggelse från 1700-talet
på ömse sidor om en bruksgata, klockstapel och herrgårdsflyglar. Bybebyggelse med ovanligt stora bostadshus från 1800-talet.

Uttryck för riksintresset: Torslunda stenåldersboplats, boplatslämningar från brons- och järnålder. Järnåldersgravfält med större högar
utmed Tämnarån, ruinen av den medeltida gårdskyrkan i Husby samt
Tierps 1300-talskyrka. Äldre vägsystem med stenvalvsbroar. Radbyar,
bl.a. Yvre, Yttre och Munga samt ett tydligt laga skifteslandskap vid Rogarna med ett stort antal ängslador.
I området ingår även: Ullfors bruk, lydande under Strömsberg, med
bebyggelse från 1700- och 1800-talen.
13 Tobo bruk (Tegelsmora sn)
Tobo är det enda av de uppländska bruken där den under 1600-talet förekommande löst grupperade bebyggelsestrukturen finns bevarad.
Uttryck för riksintresset: Masugn och andra verkstadsbyggnader, mindre herrgårdsanläggning samt bruksgator med bostadsbebyggelse.

11 Lövstabruk (Österlövsta sn)
Lövsta är en arkitekturhistorisk intressant och ovanligt påkostad bruksmiljö med en till stora delar genomförd idealplan och enhetlig bebyggelse. Lövsta var under 1700-talet landets största och förnämsta vallonbruk
och intar därmed en särställning bland svenska bruksmiljöer.
Uttryck för riksintresset: Plan från 1600-talet, bebyggelse från i huvudsak 1700-talet med flera bruksgator kantade av arbetarbostäder, kyrka och kontor, herrgård med trädgård och park, ekonomibyggnader för
jordbruket, dammar, kvarn med mera.
12 Tierpsslätten (Tierps sn)
Tierpsslätten utgörs av ett sammanhållet odlingslandskap i centralbygd.
Bygdens framväxt kan följas 5000 år tillbaka genom tydliga bebyggelselägen från sten- och bronsålder samt bebyggelsemiljöer från främst
järnålder och medeltid med en av landets största medeltida sockenkyrkor.
Figur 79. Lövstabruks herrgård.
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I området ingår även: Herrgårdsbyggnad och snickerifabrik med tillhörande arbetarbostäder från 1880-talet.
14 Vendel (Vendels sn)
Odlingslandskapet i Vendels centralbygd, som är starkt präglad av förhistoriska och medeltida stormannaätter, innehåller unika fornlämningar, medeltida stormannakyrka och slottsanläggning. Området har genom
vetenskapshistoriskt viktiga arkeologiska undersökningar kommit att ge
namn åt en av järnålderns huvudperioder, Vendeltiden.
Uttryck för riksintresset: Kungshögen Ottarshögen från 500-talet
e.Kr. med intilliggande höggravfält, landets största och rikaste båtgravfält från 600–1000-talen, ålderdomlig åsväg, medeltida kyrkomiljö
med bogårdsmur och stigluckor samt Örbyhus slott från 1400-talet och
utbyggt under 1600-talet och 1800-talet med byggnader och park samt
slottslandskapet med underlydande utgårdar, arrendegårdar och torp.
I området ingår även: Karby och Brunnby byar med tydlig radbystruktur.

Byggnadsminnen
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar kan
skyddas som byggnadsminnen. Byggnadsminnena har stor spännvidd i
tid och rum från medeltida borgar till modern bebyggelse från 1900-talet.
Syftet med byggnadsminnen är att bevara spår av historien som har
stor betydelse för förståelsen av dagens och morgondagens samhälle
och att garantera människors rätt till en viktig del av kulturarvet. För att
reglera hur det kulturhistoriska värdet ska tas tillvara fastställs skyddsbestämmelser för varje byggnadsminne. I Tierps kommun finns idag nio
byggnadsminnen. Länsstyrelsen har tillsynsansvaret över byggnadsminnen.
• Engelska parken i Söderfors
• Griggebo såg
• Lancashiresmedjan i Karlholm
• Lars-Larsgården i Munga
• Lövsta bruk
• Söderfors bruk
• Åkerby bruks klockstapel
• Änkehuset i Söderfors
• Örbyhus slott

Skydd för kulturmiljöer
Plan- och bygglagen
Enligt plan- och bygglagen ska all förändring av bebyggelse ske varsamt
så att hänsyn tas till dess befintliga värden. Särskilt värdefull bebyggelse
får inte heller förvanskas.
Kulturmiljölagen
Det starkaste skyddet för kulturmiljöer finns i kulturmiljölagen. Enligt
den skyddas:
• Fornminnen – fasta fornlämningar och fornfynd.
Figur 80. Vendel kyrka med omnejd. Foto: Torsten Lundin.
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• Byggnadsminnen – nio finns i kommunen.
• Kyrkliga kulturminnen – svenska kyrkans kyrkor, kyrkotomter och
begravningsplatser byggda innan år 1940.
Förändringar inom dessa områden kräver tillstånd från länsstyrelsen:
• Kulturreservat (7 kap 9 § MB)
Kulturreservat enligt miljöbalken finns i Lingnåre på Hållnäshalvön, ett
välbevarat fossilt odlingslandskap. Detta innebär ett starkt skydd för kulturmiljön och länsstyrelsens tillstånd krävs för förändringar.

Särskilt värdefulla områden
Vissa åtgärder som kräver bygglov är enligt plan- och bygglagen
bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus om de uppfyller vissa villkor som exempelvis mått och placering. Detta gäller dock inte inom
områden som bedömts som särskilt värdefulla områden. Kommunen ska
ta fram en analys av särskilt värdefulla områden i Tierps kommun. Analysen kommer att identifiera områden som är särskilt värdefulla ur kulturhistorisk, historisk och arkitektonisk synvinkel. Analysen ska fungera
som vägledning för handläggning av lovärenden.
Landskapsbildsskydd
Landskapsbildsskydd är en äldre form av skydd som finns på sex platser
i kommunen. Skyddet är specifikt anpassat för varje naturområde och
kulturlandskap.
• Klubben, Slåtholmen.
• Björns skärgård.
• Ledskärsängarna.
• Vendelsjön.
• Området kring Tierps kyrka.
• Området kring Vendels kyrka.
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Här krävs tillstånd från Länsstyrelsen för åtgärder som kan förändra
landskapsbilden (Naturvårdslagen 19§ innan år 1975).

Offentlig konst
Den offentliga konsten är en demokratisk rättighet. I Sveriges kulturpolitiska mål framgår att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och
obunden kraft med yttrandefriheten som grund. I ett sådant samhälle
spelar den offentliga konsten en viktig roll, delvis för att den är tillgänglig för alla. Konst skapar mervärden och bidrar till den bebyggda miljön
samtidigt som konstprocessen stimulerar till ett kreativt innovationsklimat och kan ge människor nya perspektiv. Konst erbjuder humanistiska
värden i ett stressat samhälle som ofta domineras av mätbara krav och
effektivitet. De samtal som konsten bidrar till kan öka vår förståelse för

Figur 81. Konstverket Måne och tall av Matilda Fahlsten och Cecilia Aaro, Högbergsparken, Tierps köping. Foto: Matilda Fahlsten.

varandra och vår respekt för andras åsikter. Den kan också bidra till att
lokala perspektiv och människors specifika kunskaper om sin närmiljö vägs in. Konst bidrar till att göra en plats unik oavsett om det handlar om storskaliga boendemiljöer eller om detaljer i det småskaliga. FN
framhåller i artikel 27 i sin allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna att ”Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv,
att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess
förmåner.” Konst talar till alla delar av människan, även de som inte är
mätbara och rationella och genom att bredda möjligheterna att kunna
lyssna till fler, på olika sätt, kan konsten bidra till att skapa en känsla av
delaktighet och tillhörighet.
Offentlig konst i Tierps kommun
I Tierps kommun tillämpas ”enprocentregeln”. Det är en ekonomisk
metod som funnits i Sverige sedan år 1937, i samband med inrättandet
av Statens konstråd. Den innebär att vid all ny-, om- och tillbyggnation
som görs av kommunen eller de kommunala bolagen AB Tierpsbyggen,
Tierps kommunfastigheter AB och TEMAB avsätts 1 procent av investeringskostnaden till konst. Det som tidigare ofta kallades konstnärlig
utsmyckning, kallas idag vanligtvis konstnärlig gestaltning. Det beror på
att konsten idag har ett vidare syfte än att vara utsmyckande och dekorativ utan bidrar till att gestalta en plats. Begreppet är brett – i en konstnärlig gestaltning ryms allt från skulpturer och arkitektoniska element
skapade av en konstnär, till videoverk och installationer.
I Tierps kommun ska konsten vara en självklar del av gestaltad livsmiljö och samverka med arkitektur, form, design och kulturarv. Tierps
kommun är en geografiskt stor kommun med flertalet tätorter. Arbetet
med den offentliga konsten ska genomföras med ett jämställt synsätt för
att konsten finnas representerad i hela kommunen.
En konstnärlig gestaltning är skapad för en specifik plats. Tierps kommun arbetar med att beställa aktuell och tongivande samtidskonst som

på ett intresseväckande sätt kan förmedla gemenskap, skapa integritet
och självkänsla samt bidra till platsens och verksamhetens identitet.
Den offentliga konsten är en del av vårt gemensamma kulturarv och
är ofta en tidsmarkör och säger något om den tid den skapats i samtidigt
som kommunen strävar efter att beställa konst som genom att även vara
tidlös också är hållbar, relevant och angelägen i ett längre tidsperspektiv.

Arkitektur
Arkitektur handlar om allt mänskligt byggande och formande av den
fysiska miljön. Arkitektur omfattar landskap, byggnader och anläggningar samt rummen inom och mellan dessa. Det handlar om det enskilda
objektet och om samspelet mellan flera objekt samt helheten i städer, tätorter och landskap. Arkitektur är en samhällsresurs och ett verktyg som
bidrar till att skapa mervärden. Att arbeta med arkitektur handlar både
om att ta vara på och ibland ändra det som redan finns, men även att skapa något nytt. Arkitektur är också ett sammanhang och kan användas för
att lyfta fram kulturhistoria, platsen, samspela med landskap och omgivning samt bidra till ett stadsrum som berikar människors liv. Arkitektur
är inte enbart det storslagna och det exceptionella, god arkitektur är god
arkitektur oavsett skala och plats.
Arkitektur och utformning spelar också en mycket viktig roll i omställningen till smarta, hållbara och robusta samhällen. Genom medveten
och genomtänkt utformning kan arkitekturen bidra till att förebygga exempelvis översvämningar eller andra risker och utgör ett viktigt verktyg
i omställningen till ett hållbart samhälle. Även genom materialval och
byggteknik har arkitekturen en viktig roll för i vilken omfattning projekt
påverkar resursanvändning och miljö.
Översiktsplanen tar sikte på en stark tillväxt för kommunen, vilket ställer krav på nya bostäder, offentliga byggnader och platser, liksom park- och
naturmiljöer. I den tillväxten ska god arkitektur vara en tydlig ledstjärna.
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Figur 82. Exempel på modern arkitektur.

God arkitektur
Vad är god arkitektur? God arkitektur är motsatsen till dålig arkitektur.
God arkitektur utgår ifrån sitt sammanhang och tillför värden till staden
eller byn, platsen och landskapet och till alla de människor som vistas där.
Oavsett om det gäller nya byggnader, platser, kvarter eller förvaltning
av befintliga är det av stor vikt att det finns en förståelse för och en förmåga att läsa av platsen, dess omgivning, natur och historia. För en god
arkitektur är det viktigt att det enskilda projekt inte behandlas som ett
avskilt objekt som är oberoende och isolerat från sitt sammanhang. Med
god arkitektur ska det enskilda projektet bidra till stadsbildens helhet
och berätta något om platsen och sin samtid, samtidigt som den ger mer-
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Figur 83. Kvarteret Tigern. En av Tierps köpings mest karaktäristiska byggnader,
uppförd 1921-1922 efter ritningar från den nationellt berömda arkitekten Cyrillus Johansson. Det slätputsade tegelhuset har enkla nyklassicistiska detaljer som
profilerade fönsteromfattningar och meanderband. Det helvalmade taket har ett
utsvängt takfall, ett särdrag i Johanssons 1920-tals arkitektur.

värde till platsen och dess brukare. God arkitektur är inte beroende av
avancerade renderingar eller ögonblicksbilder utan ska i stället ta sikte
på det helhetliga, levande och långsiktiga.
God arkitektur i Tierps kommun
Tierps kommun är en relativt liten kommun, detta betyder dock inte att
ambitionsnivån för god arkitektur ska vara liten. I Tierps kommun ska
god arkitektur finnas tillgängligt för alla och såväl invånare som besökare ska erbjudas bra bostäder, boendemiljöer och arbetsplatser liksom offentliga platser, stadsrum och byggnader med goda kvaliteter som främja
möten och gemenskap.

I Tierps kommun ska arkitekturfrågan lyftas fram i tidiga skeden av
byggprojekt. Arkitektur ska inte ses som ett hinder eller en fördröjande
och fördyrande faktor utan som ett verktyg för att skapa lyckade, attraktiva och hållbara projekt och som ett verktyg för att lösa hinder och problem. Det är ett faktum att byggprojekt alltid behöver utformas och en stor
del av budgeten behöver läggas på den arkitektoniska utformningen. Det
är därför viktigt att tidigt i processen låta frågan om vad god arkitektur
är ta plats och aktörerna emellan diskutera hur det enskilda projektets utformning kan bidra till platsen, staden och dess människor. God arkitektur behöver inte automatiskt innebära högre kostnader, utan god arkitektur
kan även uppkomma ur ett projekts ekonomiska begränsningar, om frågan
hanteras på ett medvetet och lösningsorienterat sätt. God arkitektur i boendemiljöer och stadsmiljöer där de boende känner stolthet och samhörighet
till sin omgivning tenderar också att leda till att miljöerna värnas och tas
om hand av de boende. God arkitektur är alltså också en viktig del i den
långsiktiga förvaltningen. I Tierps kommun ska arkitektur vara ett verktyg
för att påverka livsmiljön och bidra till att bland annat motverka utanförskap och ohälsa och på så vis också vara en viktig demokratifråga.

5.6 IDROTT- OCH FÖRENINGSLIV
Tierps kommun har ett stort och levande föreningsliv. Föreningslivet
har en lång och rik historia i hela kommunens och utgör en viktig del av
lokala traditioner och identiteter. Kommunen kan idag uppvisa en stor
bredd av idrott och kultur genom föreningar verksamma inom allt från
hästsport, ishockey, fotboll, folkdans, hembygdsföreningar, religiösa församlingar, golf och etniska föreningar.
Idrott, kultur och föreningsliv utgör en ovärderlig samhällsresurs genom att de skapar forum för gemenskap, en meningsfull fritid och bidrar
till en förbättrad folkhälsa. Ett aktivt och välmående föreningsliv utgör
även en viktig del i samhällets arbete med att uppnå agenda 2030 målen.
Ett starkt föreningsliv med ett brett utbud bidrar även till kommunens

attraktivitet och skapar underlag för en starkare besöksnäring.
Samarbeten mellan kommunen och civilsamhället har i många fall visat
sig vara en effektiv metod inom många sektorer av kommunens ansvarsområden, vid såväl event och evenemang som dialoger och samhällsbyggnadsfrågor. Kommunen ska därför fortsätta sitt samarbete med föreningslivet och aktivt arbeta för att vidareutveckla formerna för dessa.

5.7 NÄRINGSLIV
Näringsliv och arbetsmarknad
Ett starkt och levande näringslivs är en viktig förutsättning för kommunens livskraft. Företag och företagare skapar arbetstillfällen, ekonom
tillväxt och utgör en av grundbultarna i ett fungerande samhälle.
I Tierps kommun finns en tradition av egenföretagande. Andelen företagande i kommunbefolkningen i åldrarna 20–64 år var år 2019 8 procent, samma siffra för riket i stort var 6,1 procent.
I kommunen finns många samhällen med lång bruks- och industritradition med rötter ända tillbaka till svensk industris vagga, med järnhantering och vallonbruk. Traditionen lever vidare i kommunen genom flera
världsledande företag inom högteknologisk industri och stålproduktstillverkning. Flera av de större privata arbetsgivarna i kommunen är industriföretag.
Kommunens geografiska läge erbjuder invånarna tillgång till en bred
arbetsmarknad, även utanför kommunens gränser. Viktiga arbetsgivare
utanför kommunen är bland annat Forsmarks kärnkraftverk, Akademiska
sjukhuset och Arlanda flygplats.
En snabb digitalisering, teknisk utveckling och organisatoriska förändringar och inställningar har även kommit att i allt större omfattning
möjliggöra för distansarbete.
Arbetslösheten hos kommuninvånarna var år 2021 7,7 procent, vilket
var något högre än riket i stort.
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Kommunens arbete och samverkan med näringslivet
Tierps kommun värderar ett välmående näringsliv. Kommunen ingår i
flera organisationer, samverkansforum och nätverk med olika funktioner och perspektiv på näringsliv och tillväxtfrågor. Dessa samarbeten är
exempelvis med andra kommuner, län, regioner, företagarföreningar och
organisationer.
Samarbetspartners: Företagare i Tierps kommun, Ung företagsamhet, Örbyhus-Tobo-Vendel företagarförening, SKR, Region Uppsala,
Stockholm Business Aliance, Upplev Norduppland, Arbetsförmedlingen,
Svenskt näringsliv och företagsutvecklare.
I kommunen finns två företagarföreningar. Företagare i Tierps kommun (FTK) samt Örbyhus, Tobo, Vendel företagarförening (ÖTV-Företagarförening). I Tierps kommun finns även näringslivsorganisationen
NiS (Näringsliv i samverkan).
NIS är en ideell samverkansförening som bildades 2014. Sedan 2019
består föreningen av Tierps kommun, kommunens två företagarföreningar - Företagare i Tierps kommun och ÖTV- Företagarförening (Örbyhus-Tobo-Vendel) samt AB Tierpsbyggen och Tierps Energi och miljö
AB - TEMAB
2014. Föreningen har som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella företagarföreningarna, Tierps kommun, de kommunala
bolagen och andra för näringslivet relevanta aktörer. Föreningen är delaktig i och arrangerar olika event, evenemang och mässor, samt driver
projektet för utveckling av kommunens näringsliv.
Yrkesprogram, vuxenutbildning och
yrkesutbildning i Tierps kommun
Kommunens gymnasieskola, Högbergsskolan erbjuder utöver fyra studieförberedande program också nio yrkesprogram.
Högbersskolan erbjuder teknikutbildning med teknikcollege certifiering (Teknikcollege Uppland). Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på
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utbildningar där kommuner, utbildningssamordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade
utbildningar. Teknikcollege innebär att samarbetet med det lokala och
regionala näringslivet stärks vilket ger bättre möjligheter till praktik,
sommarjobb och projekt under utbildningen. Drygt 30 företag samverkar
aktivt inom Teknikcollege Uppland. Teknikcollege Uppland är ett samarbete mellan Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner.
Teknikcollege erbjuder även en certifierad Yh-utbildning (yrkeshögskola) och samverkar med Uppsala universitet och Högskolan i Gävle.
Högbergsskolan erbjuder även vård- och omsorgscollege. Vård- och
omsorgscollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner
samverkar med andra aktörer för att öka kvaliteten på utbildningarna.
Högbergsskolan erbjuder även vuxenutbildning i form av; Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning samt Yrkesutbildningar. Yrkesutbildningar är utbildningar som direkt leder till en yrkestitel inom ett specifikt område.
Inom en 60 km radie från Tierps köping finns tre högskolor och universitet; Högskolan i Gävle, Uppsala universitet samt Sveriges Lantbruksuniversitet. De tre utbildningssätena utgör en viktig grund för rekrytering
av kompetenser med hög utbildningsgrad men kan också möjliggöra för
samarbeten kring utbildning och forskning för kommunens företag.
Fortsatt utveckling av kommunens näringsliv
Tierps kommun har mycket goda förutsättningar för att vara ett attraktivt
alternativ för företag och verksamheter som letar platser för etableringar. Kommunen har ett starkt geografiskt läge med närhet till stora städer,
regioner och infrastrukturella knutpunkter.
Det ska vara lätt att göra rätt i Tierps kommun, lättillgänglig information och en välkomnande kommunorganisation är därför en högt prioriterad fråga. I Tierps kommun ska det alltid vara ”en väg in” och med ett
samtal eller mejl ska kommunens företagare och invånare på ett smidigt

sätt hamna rätt i organisationen. Kommunen arbetar för en företagsvänlig attityd och en ömsesidig förståelse för roller, ansvar och utmaningar, mellan den egna organisationen och näringslivet. Kommunen ska i
samarbete med näringslivet därför fortsätta utveckla samverkansformer,
plattformar och mötesplatser. Liksom en förståelse för näringslivets behov och utmaningar.
Kommunen ska inom sitt arbetsområde verka för att skapa de förutsättningarna kommunens befintliga och framtida företag behöver för att
växa och etablera sig. Viktiga grundförutsättningar för detta är en god
planberedskap för etableringar och expansioner, en välfungerande infrastruktur och en effektiv kommunal organisation.

5.8 BESÖKSNÄRING
Den svenska besöksnäringen är en viktig del för landets ekonomiska
tillväxt och sysselsättning, men har också visat sig vara mycket sårbar.
Turismsektorn drabbades 2020 av en fallande efterfrågan till följd av
utbrottet av coronapandemin. I Sverige minskade turismkonsumtionen
med 38 procent under 2020 jämfört med året innan.
Det är den inkommande turismen från utlandet som har påverkats
mest av pandemin. Den utländska konsumtionen i Sverige minskade
med 52 procent under 2020 jämfört med föregående år, medan den inhemska turismen minskade med 29 procent.
Turismens bidrag till samhällsekonomin, mätt som andel i relation till
BNP har legat mellan 2,4 och 2,7 procent under åren 2015 till 2019. År
2020 sjönk den till 1,6 procent vilket motsvarar en minskning av turismens förädlingsvärde med 33 procent jämfört mot föregående år beräknat i 2020 års priser.
Besöksnäringen har en viktig samhällsfunktion, då den många gånger
utgör en inkörsport för ungdomar till arbetsmarknaden. Det är även den
näring som kan erbjuda störst variation av arbetstillfällen för människor
med olika utbildningsbakgrund och är den näring där flest utlandsfödda

svenskar arbetar. Besöksnäringen är även arbetskraftsintensiv vilket gör
att en ökad omsättning snabbt leder till nya jobb.
Besöksnäringen är sammansatt av en rad branscher, främst småföretag, ett större antal mellanstora företag och några få stora företag. Näringen är också mer sammankopplad och beroende av offentliga strukturer än många andra näringar. Detta innebär att besöksnäringen är ett
komplext system där samverkan mellan den privata och offentliga sektorn är av stor relevans för näringens utveckling.
Den svenska besöksnäringen möter många utmaningar både nationellt och internationellt. Internationellt råder en hård konkurrens och när
klimat – och hållbarhetsfrågor blir allt viktigare förändras människors
resebeteenden. Det finns stora utmaningar med att höja näringens professionalitet i affärsutveckling och företagande. Det är tufft för näringen
att öka lönsamheten samt produktiviteten och många aktörer inom branschen är inte alltid ett företag, utan bedrivs i föreningsform vilket i sig
skapar en sårbarhet.
Regeringen har under hösten 2021 fattat beslut om en ny nationell
strategi för besöksnäringen. I strategin identifierar regeringen ett antal
strategiska områden för hållbar turism och växande besöksnäring. Dessa
är enklare företagande, jobb och kompetens, kunskap och innovation, tillgänglighet samt marknadsföring. Till varje område kopplas fyra horisontella perspektiv: hållbarhet, digitalisering, platsutveckling och samverkan.
Även i Uppsala län har en ny regional besöksnäringsstrategi tagits
fram. Utgångspunkterna i den har varit den regionala utvecklingsstrategin, den tidigare besöksnäringsstrategin samt relevanta nationella styrdokument.
Strategin siktar på perioden 2021–2024 för att sammanfalla med internationella prognoser för turismens återhämtning samt den regionala
utvecklingsstrategins programperiod. Även om denna strategis syfte är
att ta oss ur efterverkningarna från pandemin in till en ny stabil besöksnäring behövs ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv

VERKTYGSLÅDA
NÄRINGSLIVSUTVECKLING
‐ Kommunen ska fortsätta
utveckla samarbetet mellan
utbildning och näringslivet.
Kommunen ska också verka
för en bättre matchning
mellan arbetsmarknadens
behov och arbetssökande.
‐ Verka för etableringen av yrkesinriktad vuxenutbildning
inom de fält och kompetenser där kommunens företag
söker arbetskraft.
‐ Fortsatt goda relationer med
kommunens företagarföreningar med kontinuerliga dialoger och fortsatt utveckling
av samverkan.
‐ En ny näringslivsstrategi för
kommunen ska tas fram.
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VERKTYGSLÅDA
BESÖKSNÄRING
‐ Säsongsbetonade turismen – platser och destinationer som idag har en tydlig säsongspräglad
besöksnäring behöver genom produktutveckling
utvecklas och breddas så att platsens resurser
kan få förlängda säsonger och nyttjas fler tider
på året.
‐ Utveckling/säkerställande av leder (vandring,
cykel, kanot, farleder till havs) behöver utvecklas
i framtiden för att möta besökarnas efterfrågan.
‐ Kommunen ska fortsätta arbetet med säkra
farleder och sträva efter att bidra till en tydligare
sammanlänkning mellan båtturism i söder och
norr och kommunen ska fortsätta samarbetet
med övriga kustkommuner i området. Besökare
med båt har också behov av gästhamnar med
god service och tömningsstationer för båttoaletter.
‐ I kommunen finns goda möjligheter till fiske.
Fisketurismen kan utvecklas i flera delar av
kommunen.
‐ Kommunen ska ha en god bevakning av information från kommande program och utlysningar
inom Leader och Landsbygdsprogrammet och
verka för att stöden kommer näringen till del.
‐ Kommunen ska arbeta för att sammanföra
besöksnäringens aktörer och vara ett stöd i
produktutveckling, paketering och digitalisering
och marknadsföring.
‐ Fortsätta utveckla samarbetet med lokala utvecklingsgrupper, stiftelser som Upplandsstiftelsen
och Stiftelsen Leufsta, intresseföreningar som
NeDa och föreningslivet, för att göra kommunen
till ett attraktivt besöksmål.
‐ Kommunen ska göra en översyn och strategi för
ställplatser för husbilar i hela kommunen, som
komplement till de mer ordnade övernattningsmöjligheterna.
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Besöksnäringsstrategin fungerar som en del i genomförandet
av den regionala utvecklingsstrategin genom att peka ut strategiska insatsområden, viktiga förmågor, konkretisera arbetet och
tydliggöra rollfördelningen.
En hållbart växande besöksnäring ökar länets attraktivitet
och förbättrar förutsättningarna för ett gott liv. Besöksnäringen
skapar attraktionskraft, sysselsättning och ger förutsättningar
för en levande landsbygd. Besöksnäringen på landsbygden är
inte sällan knuten till aktiva naturupplevelser som bidrar till en
förbättrad folkhälsa.
Länet har stark potential att skapa fler konkurrenskraftiga upplevelseprodukter inom natur- och kulturområdet, med
utgångspunkt i den efterfrågan som finns såväl nationellt som
internationellt.
Besöksnäringen ökar länets attraktivitet, inte enbart för dem
som besöker länet. Även för länsbor tillför besöksnäringen upplevelser och värde, såväl i vardagen som vid de tillfällen när
semester tillbringas på hemorten. Ett väl fungerande nätverk av
företagsfrämjande organisationer kan stötta och skapa förutsättningar för besöksnäringen att fortsätta växa hållbart.

Utveckling av
besöksnäringen i Tierps kommun
Besöksnäringen är den bransch som växer snabbast i Sverige
och Tierps kommun arbetar för en ökning av hållbara besöksnäringsföretag och vill locka fler turister till hela kommunen.
Nationellt har regeringen visat att besöksnäringen är viktig för
Sverige genom att den tagit fram och erbjudit flertalet stöd och
åtgärdspaket för att stimulera besöksnäringen. Det är därför
viktigt att kommunen och dess besöksnäringsföretag tar vara
på de stöd och resurser som erbjuds.

Figur 84. Besöksmål i Tierps kommun.

Tierps kommun uppvisar en bred variation i naturtyper och
kulturlandskap. Det finns flera unika natur- och kulturvärden
och goda möjligheter till friluftsliv. Kommunen har också en
unik bredd av historiska miljöer från stora delar av Sveriges
historia. I kommunen finns fynd av stenåldersboplatser, Vendelbygden som givit en hel tidsepok sitt namn efter fynden av
unika båtgravar, runstenar från vikingatid, det medeltida vasa-slottet Örbyhus slott och inte minst de många bruksorterna
som representerar en stor del av kärnan i den svenska industrins
utveckling och där flera 100 år senare producerande industrier
fortfarande är verksamma.
I kommunen finns också mer samtida anläggningar och organisationer som erbjuder unika upplevelser och event. Tierp

Figur 85. Motortävlingar på Tierps arena lockar ett stort antal åskådare varje år. Foto: Regina Hamilton.

Arena anordnar stora motortävlingar i världsklass som lockar upp till 40
000 åskådare och bara ett stenkast från arenan, i Grytjom återfinns norra
Europas största fallskärmsklubb (Stockholms fallskärmsklubb). I kommunens nordöstra del växer Karlholm strand fram som ett framtida besöksmål. I hela kommunen finns också en tradition av ett rikt och aktivt
föreningsliv med en stor bredd av idrotter, aktiviteter och kultur.
Genom kommunens goda kommunikationer, E4:an, Ostkustbanan samt
närhet till Arlanda och flera storstadsregioner finns goda möjligheter för

besöksnäringen i kommunen att nå en bred marknad.
Kommunen arbetar idag och ska även fortsättningsvis arbeta för att
de goda förutsättningarna ska kunna tas till vara på och bidra till branschens utveckling. Turismens och besöksnäringens intressen behöver
också vägas samman med andra intressen i planeringen, som exempelvis
skydd av kulturmiljöer, naturmiljöer och fungerande kommunikationer
och kollektivtrafik.
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Ökad kunskap om besöksnäringen
och utveckling av mottagarorganisation
Tierps kommun arbetar för att öka kunskapen om besöksnäringen och
branschens potential hos kommunens invånare och företag. För att besöksnäringen ska kunna växa sig starkare i Tierps kommun behöver
platser som idag har en reseanledning eller potentiellt besöksmål vara
sammankopplade med någon form av service eller mottagarorganisation och grundläggande former av service finnas att tillgå. Denna service
kan vara i olika omfattning och av olika typ, beroende på besöksmål och
kringliggande befintlig service. Medvetenheten om branschens potential
och kommunens goda förutsättningar har ökat och kommunen ska fortsatt arbeta för att lägga en stark grund för den fortsatta utvecklingen.

Förståelse för-, och gemensamma
visioner om besöksmål
En utveckling av besöksnäringen har potential att skapa förutsättningar för en bättre service- och fler arbetstillfällen för permanentboende i
områden där servicen idag är bristfällig. För att göra en plats eller ett
besöksmål som idag är relativt okänt till en mer besökt och välkänd destination krävs samverkan mellan flera parter och insatser på flera olika
områden. Det kan till exempel handla om marknadsföring, utbyggnad av
en mottagarorganisation och anordnande av infrastruktur.
Det är också viktigt att kunna identifiera och förstå platsen eller besöksmålet och i vad dess värde ligger. Många av de unika miljöer och platser som finns i kommunen, som naturmiljöer och långa sträckor av oexploaterad kust, har sitt värde i just den begränsade påverkan av mänsklig
aktivitet. Att exploatera dessa områden på en storskalig nivå riskerar att direkt förstöra de värden som faktiskt gör platsen värd att besöka. Andra platser, som exempelvis Karlholm strand eller Tierp arena har däremot potential att ta emot stora mängder besökare, säsongsboende och evenemang som
snarare kan gynna platsen och bidra till ökad attraktivitet som besöksmål.
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Marknadsföring, digitalisering och skyltning
Kommunens besöksnäringsföretag och relativt oupptäckta besöksmål
behöver synliggöras i en större omfattning. Besöksnäringen har trots
kommunens goda naturliga och historiska förutsättningar inte varit en
besöksnäringskommun. Det är därför viktigt att kommunens besöksnäringsföretag och besöksmål har en stor digital närvaro och görs enklare
att upptäcka.
Utbyggnad av turistinformation i form av digitala ”infopoints” och
skyltar som driver trafik till digitala medier behöver genomföras. Infopoints bör finnas dels på platser där många naturligt passerar, dels vid
viktiga noder för besöksnäringen. Kommunen har i samarbete med Älvkarleby kommun arbetat fram den digitala plattformen Upplev Norduppland, vilken fortsatt ska utvecklas och spridas bland besöksnäringens
aktörer.

Samverkan över gränser
För att bygga upp, utveckla och vidhålla en stark besöksnäring krävs
samarbete över de traditionella gränserna. Inom den kommunala organisationen behöver flera verksamheter och enheter tillsammans dela
målbilden, förståelse för vägen fram och arbeta tvärsektoriellt, för att på
bästa sätt stötta den befintliga besöksnäringen och skapa förutsättningar
för nya företag att växa fram. Tierps kommun ska även fortsatt arbeta för
att utveckla samverkan med andra kommuner och aktörer, som exempelvis regioner, organisationer, föreningslivet och företagare. I allt arbetet
med besöksnäringen är det viktigt att vara gränslös – besökaren är det.

LIS-områden
LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) finns utpekade i översiktsplanen, se kapitel 5.4. LIS-områden är ett viktigt verktyg
för kommunen att främja landsbygdsutveckling. Kommunen har pekat

ut totalt 13 LIS-områden, varav fyra avser bostadsutveckling,
tre verksamheter med inriktning på besöksnäring och sex med
möjlighet till blandad funktion. Utifrån den attraktivitet som
finns vid det strandnära läget kan LIS-områden bidra till att
stärka besöksnäringen vilket gynnar landsbygdsutvecklingen
i stort. Utpekade LIS-områden skapar förutsättningar till ett
större utbud av attraktiva besöksmål.

5.9 MILJÖ, HÄLSA, SÄKERHET
OCH KRISBEREDSKAP
Genom den översiktliga kartläggningen av mark- och vattenanvändningen i översiktsplaneringen, har kommunen en möjlighet att på ett övergripande sätt identifiera och förebygga risker
på ett tidigt skede i samhällsplaneringsprocessen. Kartläggningen utgör ett viktigt planeringsunderlag för att undvika risker
men också för att minimera de risker som inte går att undvika.
Eftersom översiktsplanen anger mål, strategier och inriktning för annan efterföljande planläggning, läggs grunden till
hanteringen av hälsa, säkerhet, och risken för olyckor, översvämning och erosion här.
Lämplig lokalisering är alltså den grundläggande principen.
Att identifiera vart bebyggelseutveckling, infrastruktur och
verksamheter är lämpliga att lokalisera i ett långsiktigt perspektiv är en central fråga gällande risk och säkerhet.
I följande avsnitt kartlägger och presenterar kommunen vilka risker som föreligger i kommunen, kommunens ställningstagande kring dessa samt övergripande åtgärder och rekommendationer för den fortsatta planeringen i förhållande till dessa.
Dessa risker behöver beaktas och utredas på ett djupare plan i
den fortsatta planeringen, för att då kunna göra mer detaljerade
ställningstaganden och föreslå de mest lämpliga åtgärderna.

Risk och krisberedskap i PBL
Risker och krisberedskapsfrågor är nödvändiga frågor att beröra i planläggning och lovgivning, för att samhällets grundläggande motståndskraft mot risker och samhällsstörningar
ska bli så god som möjligt. Plan- och bygglagen tydliggör att
bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på ett
sätt som är lämpligt med hänsyn till skydd mot uppkomst och
spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser (PBL 2 kap. 6 §).

Känslig markanvändning
och skyddsvärda objekt
Olyckor och katastrofer är alltid oönskade oavsett vart och när
de sker. I samhällsplaneringen ligger ett stort ansvar för att förebygga att människor, egendom och samhällsfunktioner utsätts
för risken, olyckor och katastrofer. Särskilt känsliga funktioner,
markanvändning eller skyddsvärda objekt där försiktighet måste vidtas är exempelvis räddningsstationer, verksamheter med
viktiga roller för att kunna upprätthålla samhällsfunktioner och
platser där många människor ofta uppehåller sig.
Exempel på skyddsvärda objekt och känslig markanvändning
• Offentliga verksamheter som skola vård och omsorg.
• Offentliga verksamheter med viktig beredskapsfunktion
som polis och räddningstjänst.
• Offentliga eller kommersiella centra där många människor
vistas, som exempelvis handelsområden eller hotell.
• Grundvattenförekomster.
• Tekniska försörjningsystem.
• Värdefulla natur-, kultur- och rekreationsområden.
• Bostadsområden.

FAKTARUTA
RISK, SÄKERHET OCH TRYGGHET

Risk
I teknisk bemärkelse kan risk definieras som sannolikheten för att en specificerad omständighet
(riskkälla) leder till en specificerad oönskad händelse
eller effekt under en angiven tidsperiod. Risken
kan här ges ett numeriskt värde och uttryckas som
exempelvis sannolikheten för att en särskild olycka
ska ske på en särskild plats.

Säkerhet
Säkerhet är ett begrepp som är förknippat med
den faktiska risken för att bli utsatt för brott och
ordningsstörning. Säkerhetsåtgärder kan i allmän
betydelse beskrivas som resultatet av åtgärder och
aktiva val som minskar sannolikheten för att olyckor
eller andra oönskade händelser ska ske.

Trygghet
Trygghet i samhället och på de offentliga platserna diskuteras under avsnittet om offentlig miljö.
Begreppet trygghet skiljer sig från säkerhet och risk.
Säkerhet är ett begrepp som är förknippat med
den faktiska risken för att bli utsatt för exempelvis
ett brott medan trygghet är individens känsla och
upplevelse av risken att bli utsatt för brott och
ordningsstörning.
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VERKTYGSLÅDA
KLIMATANPASSNING
En Kommunal risk- och klimatanpassningsplan ska tas fram.

Klimatanpassning
Klimatanpassning avser rustning och anpassning av samhället och dess
olika verksamheter och funktioner för att hantera de nya utmaningar som
klimatförändringarna medför nu och i framtiden. Målsättningen med att
klimatanpassa samhället är att i så stor omfattning som möjligt motverka de negativa effekterna som uppstår till följd av klimatförändringarna.
Förändrat klimat kommer sannolikt att leda till mer extremväder med
torka, större skyfall och kraftfullare stormar. För att minska konsekvenser som ekonomisk skada, förstörda bostäder, skadade samhällen och
framför allt risk för människors hälsa så kan förebyggande åtgärder i
planeringen vara av största betydelse. Exempel på klimatanpassningsåtgärder i den fysiska planeringen är höjdsättning av bebyggelse, anläggandet av grönytor, dagvattenlösningar, anlagda svämytor och skyddsvallar. Hur olika delar av kommunens fysiska miljö kan och behöver
klimatanpassats skiljer sig mellan platser, då varje plan och plats är unik
och behöver lösningar anpassade efter de förutsättningar som gäller på
just den platsen. En regional klimatanpassningsplan för Uppsala län
finns framtagen, men för kommunens fortsatta arbete med klimatanpassning behöver en kommunal klimatanpassningsplan med tillhörande
handlingsplan arbetas fram.
Översvämningsrisk
För flera av kommunens sjöar och vattendrag finns risk för översvämningar vid snösmältning och kraftiga regn. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, har analyserat översvämningszoner i Nedre Dalälven och Söderfors. Översvämningszonen för Tämnarån är en
kartering med antagandet att Dalälven vid ett dammbrott svämmar över
i Tämnaråns avrinningsområde. Någon egentlig kartering för sjön Tämnaren finns inte.
När det gäller havet och kusten påverkas kommunen av naturlig landhöjning samtidigt som havsnivåerna stiger till följd av klimatförändring-
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Figur 86. Vattendrag i Ubblixbo.

ar. Beroende på vilka scenarion man utgår ifrån kan havsnivån komma
att öka med så mycket som en till fem meter fram till 2100. Den snabba
landhöjningen i Tierps kommun kan i viss mån komma att kontra havsnivåhöjningen dock i betydligt mindre omfattning än havsnivåhöjningen.
Ny bebyggelse och anläggning i anslutning till sjöar, vattendrag och
kusten bör normalt inte tillåtas utan noggrannare kartering på marknivåer under 2,5 meter över medelvattenståndet. Undantag kan göras
för enkla byggnader som garage och uthus. I områden som hotas av
100-årsflöde bör endast enkla byggnader som garage och uthus byggas.
Där högsta dimensionerande flöde beräknas ske mera sällan kan samhällsfunktioner av mindre vikt lokaliseras. I de fall man önskar använda
översvämningshotad mark till annat än vad som rekommenderas bör en
riskanalys utföras för att bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas för
att begränsa konsekvenserna av höga flöden.
I utformningen av nya områden eller omdaningar av befintliga ska
översvämningsrisker och konsekvenser av höga vattenflöden tas i beaktande. Genom tekniska samt gröna lösningar som exempelvis svämytor
och gröna stråk så kan även lösningarna bidra estetiskt och biologiskt till
området.
Nya karteringar för översvämningsrisker i kommunens vattendrag
samt konsekvensanalyser för dessa ska tas fram och översiktsplanen ska
vid revidering uppdateras med resultaten från dessa.
Dammbrott
Dalälven löper längs med kommunens västra del och flera av kommunens tätorter, exempelvis Söderfors och Mehedeby, är lokaliserade intill
älven. Dalälven är en av de stora kraftverksälvarna i landet, med cirka
15 dammanläggningar som reglerar vattnet för elproduktion. Sannolik
heten för ett dammbrott som leder till översvämning är mycket liten
men konsekvenserna kan bli stora. Vid ett dammhaveri höjs vattenytan
och stora områden längs älven riskerar att svämma över, snabbast stiger

vattnet närmast efter dammen. Om Dalälvens största damm, Trängslet
dammen i Älvdalens kommun, skulle brista tar det ett till två dygn innan
vattnet når Söderfors. Om det däremot skulle bli ett dammhaveri i Näs
tar det bara några timmar innan vattnet når Söderfors. Vid en översvämning ska människor undvika att vistas nära översvämningsområdet och
bege sig till de designerade utrymningsstationerna. Risken för dammbrott ska beaktas i den fortsatta planeringen i områden belägna inom
riskzonen.

Ras, skred och erosion
Erosion är den nednötning och borttransport av jord och berg i landskapet som orsakas av bland annat rinnande vatten, vågor, vind och is. Det
är en ständigt pågående naturlig förändringsprocess som formar landskapet. Erosion kan orsaka problem för bebyggelse och infrastruktur
och även indirekt leda till ras och skred längs vattendrag, klintkuster och
branta sluttningar. Olika jordarter är olika känsliga för erosion. De mest
erosionsbenägna jordarna är välsorterade jordarter med en relativt enhetlig kornstorleksfördelning av finsand och mellansand. Osorterade jordarter är mindre erosionsbenägna. Detta kan exempelvis gälla morän, med
undantag för sandig och siltig morän.
Skred är en sammanhängande jordmassa som kommer i rörelse.
Skred förekommer i silt- och lerjordar. Skred kan även inträffa i siltiga
eller leriga moräner om moränen är vattenmättad. Silt suger snabbt upp
vattnet och håller det kvar. En jordart som innehåller mycket silt börjar
lätt flyta om den är vattenmättad, vilket innebär att risken för skred ökar.
Lera har stor förmåga att suga upp och hålla kvar vatten. Uppsugningen
sker mycket långsamt. Vattenhalten är en av de faktorer som bestämmer
hur stabil lerjorden är. Ju mer vatten den innehåller, desto större är risken
för att marken ska börja röra på sig. Om leran är så kallad kvicklera kan
den bli helt flytande. Ras sker i bergväggar samt grus- och sandbranter.
Vid ett ras rör sig block, stenar, grus- och sandpartiklar fritt. Den gemen-

VERKTYGSLÅDA
ÖVERSVÄMNINGSRISKER
Kommunen ska ta fram översvämningskarteringar för alla
riskområden som ska ingå riskoch klimatanpassningsplan.

FAKTARUTA
Inom områden som är karterade med hänsyn till översvämningsrisk (f n Dalälven och
Tämnarån) gäller följande:
‐ I markområden med stor
sannolikhet för översvämning kan undantag göras
endast för enkla byggnader
som garage och uthus
(100-årsflöde).
‐ I markområden med viss
sannolikhet för översvämning kan undantag göras
för samhällsfunktioner av
mindre vikt. Exempel är
byggnader av lägre värde,
byggnader av mer robust
konstruktion, vägar med
förbifartsmöjligheter,
enstaka villor, fritidshus
och mindre industrier med
liten miljöpåverkan (högsta
flöde).
‐

De fall man önskar använda
översvämningshotad mark
till annat än vad som rekommenderas bör en riskanalys
utföras för att bedöma vilka
åtgärder om behöver vidtas
för att begränsa konsekvenserna av höga flöden.
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samma nämnaren är att både skred och ras kan inträffa utan förvarning.
Naturolyckor i Sverige orsakade av skred kostar samhället cirka 200
miljoner årligen och utgör en fara för personskador. Den naturliga erosionsprocessen anpassar branter och slänter till ett jämviktsläge. Små
förändringar av denna jämvikt kan utlösa skred eller ras. Landhöjningen,
klimatet och människans ingrepp i naturen förändrar markens stabilitet.
Under årens lopp kan därför säker mark bli osäker. Inför byggnationer
eller andra förändringar av markanvändning som är beroende av markstabilitet eller som kan riskera att försämra områdets markstabilitet behöver därför geologiska utredningar genomföras.
Vid detaljplaneläggning ska alltid områdets geologiska förutsättningar uppmärksammas och ras och skredrisk beaktas.

Radon
Områden med förhöjd radonrisk täcker över hälft en av kommunen inklusive samtliga tätorter förutom Söderfors. Även lågriskområden kan
ge höga radonhalter om det finns otätheter i grundkonstruktionen. Radon
utgör en olägenhet för människors hälsa om radonhaltens årsmedelvärde i bostäder och arbetsplatser är högt. I arbetet för god bebyggd miljö,
säker strålmiljö och folkhälsomål arbetar Tierps kommun med att minska risken för att människor utsätts för höga radonvärden. Radonmätning
bör göras inför slutbesiktning.

Förorenade områden och miljöriskområden
I Tierps kommun finns 367 identifierade platser som kan vara förorenade.
81 av dessa är inventerade enligt MIFO-metodiken och 46 tillhör riskklasserna 1–2. Dessa riskklasser betyder att det är mycket angeläget med översiktliga undersökningar på dessa platser på grund av att det finns betydande risk för påverkan på miljö och människors hälsa. Karta över förorenade
områden finns att tillgå via Länsstyrelsen Uppsala läns geodatabas.
För att nå miljömålet Giftfri miljö och folkhälsomålen är det avgöran-
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de att utreda och sanera mark som är förorenad. Arbetet med att minska
antalet förorenade områden har även tydliga beröringspunkter med de
globala Agenda 2030 målen.
I samband med att länsstyrelsen årligen tar fram ett regionalt program för arbetet med efterbehandling av förorenade områden uppdateras
länets prioriteringslista (tidigare 30-listan) där de prioriterade objekten i
länet finns upptagna. Med prioriterade förorenade områden avses i första hand objekt i riskklass 1 enligt MIFO-metodiken men även riskklass
2-objekt kan vara aktuella. I Tierps kommun finns 13 områden på länsstyrelsens prioriteringslista. Av dessa har länsstyrelsen tillsynsansvar för
Erasteel Kloster, Karlit-området, Strömsbergs bruk samt Västlands bruk.
Tierps kommun har tillsynsansvar för Elinge såg BA, GSP Produktion
AB, Håkansbo gruvor, Lövstabruk, Mandal, Månkarbodeponin, Plantskola Strömsbergsbruk, Savalco och Tierpsdeponin.
I kommunen finns 17 nedlagda deponier. 14 har undersökts enligt
MIFO fas 1. Av dessa har sex deponier undersökts enligt MIFO fas 2 där
två klassats till riskklass 1 och fyra till riskklass 2. Totalt har tre deponier klassats till riskklass 1 och elva till riskklass 2. Ett arbete med att
inventera och undersöka 13 deponier i Tierps kommun påbörjades under
år 2018. I nuläget pågår arbetet med att ta fram en åtgärdsplan för dessa
deponier. Information om samtliga förorenade områden som identifierats
finns i EBH-databasen som förvaltas av länsstyrelsen, mycket information finns även tillgängligt hos oss kommunens enhet för miljö och hälsoskydd, se kapitel 4.3.
I händelse av epidemi bland djur har en plats som epizootigrav eller
kadaverplats pekats ut. Om platsen kommer till bruk för ändamålet ska
den märkas ut.

Miljöfarliga verksamheter
Miljöfarlig verksamhet är ett juridiskt begrepp inom miljölagstiftning.
Miljöfarlig verksamhet förknippas oftast med stora industrier, men även

mindre verksamheter kan medföra risk och olägenhet för miljön och
människors hälsa och klassas också som miljöfarliga. Eftersom miljöfarliga verksamheter kan vara av mycket varierad karaktär och påverka omgivningen på många olika sätt ger en effektiv planering och kontroll av
miljöfarlig verksamhet stort utslag på både folkhälsomålen och flertalet
av miljömålen.
Miljöfarlig verksamhet regleras lagmässigt av miljöbalken
(1998:808), förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
(1998:899), förordningen om skydd mot olyckor (2003:789) och förordning om utvinningsavfall (2013:319).
I Tierps kommun finns miljöfarliga verksamheter i både tätorter och
glesbygd. Exempelvis stål- och järnverk, betongindustri, bensinstationer,
täktverksamhet, motorbanor och avloppsreningsverk. De större industrierna i kommunen är främst koncentrerade till Tierps köping och Söderfors.

och anläggningsmaterial samt kemiska produkter ska fokus ligga på att
fasa ut ämnen med särskilt farliga egenskaper. Kommunen har även en
viktig roll i att informera och sprida kunskap om kemikaliers skadeverkan i samband med kemikalietillsynen och hanteringen av farligt avfall
samt vid efterbehandlingsåtgärder av förorenad mark.
Det är inte enbart inom fabriker och tillverkningsindustrin som kemikalieanvändning förekommer, exempelvis är övergödningseffekten
samt effekten av bekämpningsmedel från de areella näringarna också
påtaglig. Bekämpningsmedel förekommer även på andra områden, till
exempel vid ogräsbekämpning kring kraftstationer. Om det är möjligt
att mekaniskt åtgärda oönskad växtlighet ska denna metod förespråkas,
om bekämpningsmedel ska användas behöver det motiveras väl. För att
minska effekterna av utsläppen behöver redan förorenad mark saneras
och pågående och framtida utsläpp förhindras.

Kemikalier

PFAS
PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn
för en stor grupp ämnen. De förekommer inte naturligt, utan är kemiskt
framställda. PFAS används i en mängd olika produkter, bland annat i
impregneringsmedel, i kartong till matförpackningar, i rengöringsmedel
och i brandskum. De mängder av PFAS vi vanligtvis får i oss via mat
och dricksvatten orsakar inte akuta hälsoproblem, men ämnena lagras
länge i kroppen och kan på sikt påverka hälsan.
Vattentäkter, både ytvatten- och grundvattentäkter, som ligger i områden där det finns eller har funnits brandövningsplatser, kan bli förorenade av PFAS. Samma sak gäller platser där räddningstjänsten släckt
bränder med skum som innehåller PFAS. För det kommunala dricksvattnet är det kommunen som ansvarar för att dricksvattnet inte innehåller
skadliga ämnen, som till exempel PFAS. För kommuninvånare med enskild dricksvattenanläggning ansvarar anläggningsägaren själv för kvaliteten på dricksvattnet men kommunen kan vara behjälplig med informa-

Kemikalier används inom en rad verksamheter och processer. Oförsiktig
hantering och medvetna eller omedvetna utsläpp i naturen och samhället medför risk för allvarliga konsekvenser. Föroreningar påverkar bland
annat växt- och djurarter negativt och ämnen som är svåra att bryta ner
ansamlas hos de djur som är högt upp i näringskedjan. Spridningen av
kemikalier riskerar även att göra vårt dricksvatten otjänligt.
Skadliga kemikalier återfinns i en stor mängd material och prylar i
våra hem och närmiljöer. Exempelvis innehåller mycket elektronik olika
ämnen som kan vara skadliga. Många av de farliga ämnena finns dock
inuti elektroniken och blir ett problem först när produkten blir till avfall.
Då kan ämnena läcka ut i naturen och skapa problem för miljön.
Kommunen har en viktig roll i arbetet med att minska spridningen
av kemikalier och miljögifter i samhället. Inom utbildning och förskola
ska kommunen säkerställa giftfria miljöer och utrustning för att minska
mängden skadliga kemikalier i barns miljö. Vid upphandlingar av bygg-

VERKTYGSLÅDA
MILJÖFARLIGA
VERKSAMHETER
‐ Ny miljöfarlig verksamhet
bör lokaliseras där inverkan
på miljö och människors
hälsa är så minimal som
möjligt.
‐ Vid både nya och befintliga
miljöfarliga verksamheter
bör infrastrukturen kring
dessa planeras att tunga
och farliga fordon passerar
utanför befolkningstäta
områden.
‐ Möjliggöra för industrioch verksamhetsmark i
anslutning till befintliga
industriområden och till
områden präglade av större
infrastruktur eller annan
typ av omgivningspåverkan
som gör dem olämpliga för
bostadsändamål eller annan
känslig markanvändning.
‐ Det kommunala grundvattenintresset ska väga starkare än intresset att fortsätta
eller etablera miljöfarlig
verksamhet.
‐ Tillstånd till nya verksamheter eller åtgärder som
kan påverka dricksvattnet
negativt ska ske mycket
restriktivt.
‐ Kommunen bör vara restriktivt inställd till torvbrytning
av klimatskäl, då torv räknas
som ett fossilt bränsle.
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tion kring vilka områden som kan vara förorenat samt informera om hur
PFAS-halten i dricksvattnet kan undersökas.
Sevesoanläggningar
För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit Sevesodirektivet. I Sverige är
direktivet infört genom Sevesolagstiftningen, vilken omfattar verksamheter som hanterar större mängder kemikalier. Beroende på typ av kemikalier och mängd, omfattas verksamheterna av antingen den högre eller
den lägre kravnivån.
Lagen riktar sig till verksamheter som vid olika tillfällen hanterar
stora mängder kemikalier. I Tierps kommun finns tre verksamheter som
omfattas av den lägre kravnivån, men ingen som omfattas av den högre
kravnivån. Den lägre kravnivån innebär bland annat att verksamheten är
skyldig att informera invånarna samt skapa ett handlingsprogram för att
förebygga allvarliga kemikalieolyckor.

Riskområden kopplat till industriella verksamheter
Vissa typer av verksamheter medför olika störningar och risker, som exempelvis utsläpp av farliga ämnen, explosioner, buller eller trafikrisker.
Genom en medveten planering, val av lokalisering och kontinuerlig dialog
mellan aktörer kan många störningar och risker reduceras. Verksamheter
som innebär risk eller störning ska lokaliseras till platser där risken för att
drabba störningskänslig verksamhet är så låg som möjligt, exempelvis genom att industriområden avskils från bostäder. I de få fall där det av någon
anledning inte går att hålla ett erforderligt avstånd kan det finnas möjlighet att skapa förutsättningar för den avsedda markanvändningen genom
andra typer av säkerhetshöjande åtgärder. Detta kan exempelvis vara fysiska skyddsanordningar, reglering av byggnaders användning, placering,
utformning och utförande. Dock ska störande verksamhet i största möjliga
mån placeras i sådana lägen att sådana åtgärder inte ska vara nödvändiga.
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Täktverksamhet
Täktverksamhet innebär att ett område tas i anspråk för uttag av berg,
sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter. Miljöpåverkan från
täkter berör flera områden som exempelvis hydrologi, vattenkvalitet, naturmiljöer, buller, vibrationer och damning.
Täktverksamhet regleras av miljöbalken (1998:808), förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), förordningen om
skydd mot olyckor (2003:789) samt förordning (2013:319) om utvinningsavfall. Från 2008 gäller anmälningsplikt för vissa husbehovstäkter. I och med detta har kommunen en större möjlighet att påverka även
dessa täkter i form av placering och miljöpåverkan, se kapitel 4.3.
Transport av farligt gods
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som på grund
av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv,
hälsa, miljö eller egendom vid transport. Farligt gods kan ha explosiva,
brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande egenskaper. Exempel på
farligt gods är bensin, gasol, svavelsyra och arsenik. I Tierps kommun
finns inga utpekade områden för uppställning av farligt gods dock finns
flera transportleder för farligt gods. Vid planläggning eller lovärenden i
närhet av dessa transportleder behöver risker kopplat till dessa noggrant
vägas in. Säkerhetsavstånd ska beaktas och vid behov ska åtgärder i den
fysiska miljön, som exempelvis skyddsvallar eller skyddsplank och anpassningar och utformning av bebyggelse genomföras.
Räddningsnämnden är en gemensam kommunal nämnd mellan
Tierps, Östhammar och Uppsala kommun med det politiska ansvaret för
räddningstjänsten.
Kärnkraft
Forsmarks kärnkraftverk med tre aktiva reaktorer är beläget i Tierps
grannkommun, Östhammar kommun. Forsmarks kärnkraftverk är en

fartligt gods
viktig arbetsgivare även för boende inom Tierps kommun. En anläggning för slutförvaring av kärnbränsle planeras i anslutning till kärnkraftverket. Till följd av kärnkraftverkets geografiska närhet påverkas Tierps
kommun utöver fördelarna med arbetstillfällen också av dess risker.
Enligt lag ska de län där det finns ett kärnkraftverk arbeta med kärnenergiberedskap. I arbetet ingår bland annat att arbeta fram beredskapsplaner
och att ha en beredskapsorganisation för att hantera en olycka med utsläpp av radioaktivitet eller med risk för utsläpp. I arbetet med kärnenergiberedskapsfrågor ingår också information till allmänheten både före,
under och efter en inträffad händelse. Ett särskilt informationsansvar
finns boende inom den inre beredskapszonen.
Länsstyrelsen i Uppsala län har ett huvudansvar vid en olycka hos
Forsmarks kärnkraftverk.
Eftersom Tierps kommun angränsar till Östhammars kommun med
Forsmarks kärnkraftverk och båda kommunerna ligger inom Uppsala län, samverkar kommunerna när det gäller kärnenergiberedskapen.
Tierps kommun har idag tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter i
Lokala säkerhetsnämnden i Östhammars kommun.

Figur 87. Kartbild farligt gods. Grön linje är primär väg och blå linje är sekundär
väg för farligt gods.

Totalförsvarsfrågor
Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret ska så
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan motverka totalförsvarets
intressen. Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för
totalförsvarets anläggningar ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Om ett område
är av riksintresse för flera oförenliga ändamål ska företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning
med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller en del av detta för en anläggning för totalförsvaret ska försvarsintresSkala 1:500000
set ges företräde (miljöbalken
3 kap. 10 §).
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Områden med risk för dålig luftkvalitet eller
risk för överskridande av miljökvalitetsnormer
Skjutfält och militära övningsområden
Störningar från skjutfält och militära övningsområden ska beaktas i
plan- och lovärenden.
Avloppsreningsverk, deponier, avfallsanläggningar och risk för sanitära olägenheter
Avloppsreningsverk, deponier och avfallsanläggningar kan ge upphov
till störande omgivningspåverkan i form av bland annat dålig doft och
kan betraktas som sanitär olägenhet. Avstånd till sådana anläggningar
ska därför beaktas i plan- och lovärenden.
Buller
Buller påverkar vår hälsa och vår möjlighet till en god livskvalitet. Det
påverkar människor olika beroende på vilken typ av buller det är, vilken
styrka det har, vilka frekvenser det innehåller och hur det varierar över
tid. Det har även betydelse i vilken situation människor utsätts för det.
Utöver att buller är ett störningsmoment kan det även påverka människors prestationsförmåga, inlärning och sömn negativt. Flera studier visar
även på att långvarig exponering för flyg- och vägtrafikbuller kan öka
risken för hjärt- och kärlsjukdomar.
Buller kan komma från flera källor, exempelvis vägtrafik, järnvägstrafik eller industribuller till följd av verksamheter. Anläggningar av särskilt
intresse med hänsyn till buller i Tierps kommun är Tierp arena samt flygfältet i Gryttjom, där höga bullernivåer kan uppstå, varför ny bebyggelse i
relation till dessa, liksom stora infrastrukturstråk särskilt bör beaktas.
På grund av hälsoriskerna och olägenheterna buller medför ska bullerfrågan beaktas och vid behov utredas genom akustiska utredningar
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vid planläggning eller förhandsbesked. Buller kan förebyggas på olika
vis, exempelvis genom byggnadsplacering, byggnadsutformning, tekniska lösningar för byggnader, anläggandet av stadsgrönska, användande av
bullerdämpande material, vägbeläggning och hastighetsregleringar.
Grundvattenbrist
Grundvattentillgången är generellt sett god i stora delar av kommunen,
men starkt begränsad i vissa områden. I dessa områden råder även risk
för saltvatteninträngning i brunnar. Denna situation är påtaglig längs delar av Hållnäshalvön. Tillgång till vatten av god kvalitet är en del av en
god bebyggd miljö och de allmänna folkhälsomålen. Grundvattenfrågor
berör i huvudsak miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet men
också Bara naturlig försurning och Ingen övergödning. Tillgång till vatten av god kvalitet har även en stor bäring på Agenda 2030 mål nummer
sex – Rent vatten och sanitet för alla. Vid planläggning, förhandsbesked
och bygglov ska vattenfrågan beaktas.
Skogsbränder
Risken för skogsbrand kan bli stor vid långvarig värme och torka. Med
ett förändrat klimat med långvariga torra perioder och högre temperaturer
ökar också risken för skogsbränder. En skogsbrand kan leda till allvarliga
risker för människor och egendom och orsaka störningar i samhället och
omfattande ekonomisk skada. Skogsbränder kan uppstå av många olika orsaker, som exempelvis spridning ifrån grillplatser, användning av engångsgrillar på torr mark, blixtnedslag, från gnistbildning vid skogsavverkning
och olika situationer där människans slarv eller misstag orsakar en brand.
Eldningsförbud är ett viktigt verktyg för att förebygga skogsbränder
och kommunen ska därför ha god beredskap för att kommunicera eldningsförbud och använda kanaler för en så stor och snabb spridning av
information.

FAKTARUTA
KOMMUNALA PLANER OCH
PROGRAM FÖR B
 EREDSKAP
OCH RISKHANTERING
‐ Plan för krishanterings
arbete, 2017
‐ Tierps kommuns samordnande beredskapsplan för
dammhaveri, 2017
‐ Handlingsplan för förebyggande verksamhet och
räddningstjänst, 2020

Figur 88. Avfallsbil i Tierps kommun.

Figur 89. Skogsbrand.

Kommunens arbete med krisberedskap

Arbetet med hälsa, säkerhet och risk ska även beaktas i andra delar av
samhällsbyggnadsprocessen än i planprocesser. Krisberedskap behöver
även inkluderas och vara närvarande i arbetet med trafikfrågor, fastighetsutveckling, förvaltning av gator och vägar och vid anläggning och
drift av park- och grönområden.

Genom planmonopolet är det kommunen som ansvarar för planläggningen av mark- och vattenområden inom kommunens gränser och beslutar
om planläggning och antagande av planer.
Förebyggande av risk och krisberedskap är inte endast en fråga om
den fysiska planeringen, kommunen arbetar med frågor beträffande risk,
säkerhet, beredskap och social hållbarhet inom många av de kommunala
verksamhetsområdena. För att nå en långsiktighet och effektivitet i det
arbetet ska vid behov berörda parter, såsom kommunens säkerhetssamordnare och brandförsvaret, inkluderas i frågor beträffande den fysiska
miljön och planeringen.
Kommunen ska ha tydliga rutiner för hur dialog mellan planeringsfunktionerna och krisberedskapsfunktionerna ska ske i planeringsprocesserna och i arbetet med den fysiska miljön. Generellt sett är det i planeringsprocessernas tidiga skeden som störst mån för anpassningar finns
och då samverkan ger störst effekt.

Räddningstjänst
Tierps kommun har tillsammans med Uppsala och Östhammar kommuner en gemensam räddningsnämnd, Uppsala Brandförsvar.
Räddningstjänsten bör vara delaktig i samtliga skeden av planeringsprocesserna och ska därför remitteras i samtliga planer som kan beröra eller
påverka räddningstjänstens verksamhet. Detta är viktigt dels för att minimera olika risker, dels för att förbättra förutsättningarna för räddningsinsatser. Exempel på viktiga frågor för räddningstjänstens verksamhet är
byggnadshöjder och tillhörande krav på utrymningsvägar, framkomlighet
för utryckningsfordon, riskavstånd och hantering av farliga verksamheter.
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5.10 GEOLOGI
Geologi handlar om markens beskaffenhet. Olika geologier skapar olika
förutsättningar för natur och ger också olika förutsättningar för byggnation.
Landskapet i Tierps kommun är geologiskt sett ungt och kommunen
karaktäriseras av ett till största delen flackt landskap. När inlandsisen
från den senaste istiden smälte och belastningen på jordskorpan minskade, började landmassan successivt höja sig ur havet, vilket tog sin början
i Uppland för ungefär 9000 år sedan och har sedan dess tydligt påverkat landskapet. Landhöjningen utgör för nuvarande cirka 60 centimeter
per århundrade. Landhöjningen är påtagligt märkbar i kustområdena där
våtmarker torkat ut och blivit fast mark och där båtplatser och segelleder
grundas upp. Dock motverkas landhöjning av de ökande havsnivåerna.
Inlandsisens smältfloder har också kommit att påverka landskapet
genom att skapa rullstensåsar som Uppsalaåsen, Västlandsåsen och Vendelåsen. Det finare material som isälven medförde avlagrade också den
kalkhaltiga ishavslera som kommit att karaktärisera slättbygderna i Tierp

Figur 90. Jordartskarta Tierps kommun.
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och Vendel och har kommit att utgöra grundvalen för dessa bördiga jordbruksområden. Åsarna utgör mycket värdefulla miljöer då de idag spelar
en viktig roll för dricksvattenförsörjning och också skapar förutsättningar för sällsynta naturmiljöer.
De naturgivna förutsättningarna har i sin tur på ett betydande sätt
påverkat de varierade kulturmiljöer som vuxit fram i kommunens olika
delar. De öppna slättlandskapen kring Tierp och Vendel har möjliggjort
stora sammanhängande jordbruksmark, medan exempelvis kustområdena kommit att karaktäriserats av ett mer småbrutet jordbrukslandskap
och fiskelägen, då bönderna i dessa områden tvingades dryga ut avkastningen från ett fattigare jordbruk med fiske.
Markens geologiska beskaffenhet är utöver jordbrukets förutsättningar
också en mycket viktig fråga för dricksvattenförsörjning och försörjning
av material till bygg- och anläggningsarbeten. Kunskap om de geologiska
förutsättningarna är en viktig del i arbete med klimatanpassning av samhället och vid bedömning av risker för ras, skred och erosion. Markförhållanden, topografi och den geologiska utvecklingen på platsen avgör om
området är känsligt för exploatering och kräver särskild uppmärksamhet.

Jordbruk
Antalet jordbruksföretag i Tierps kommun blir färre men större. Mellan
åren 1981 och 2007 minskade antalet jordbruksföretag från totalt 631 till
437. Antalet företag med mer än 100 hektar mark ökade under perioden
från 19 till 45. En liten ökning kan dock också ses på de små jordbruksföretagen, jordbruk med mindre än 10 hektar. Det är de medelstora företagen som minskat kraftigt.
I Tierps kommun finns idag cirka 21 350 hektar jordbruksmark, varav
19 413 hektar utgörs av åkermark och 1937 hektar utgörs av betesmark.
Jordbruket är en mycket viktig bransch, inte bara med hänsyn till den
sysselsättning den ger utan också för livsmedelsförsörjningen. En stark
inhemsk jordbruksproduktion är viktigt ur ett säkerhetsperspektiv, för en
tryggad livsmedelsförsörjning och bidrar till ett mer robust samhälle.

Areella näringar
De areella eller gröna näringarna är viktiga basnäringar. Areella näringar
är ett samlingsbegrepp för näringar som använder biologiska och naturgeografiska resurser på land och vatten. De areella näringarna står för
en betydande del av markanvändningen på landsbygden och har en unik
roll för förvaltande av landskapets natur- och kulturvärden och ger därför
också förutsättningar för att bedriva annan näringsverksamhet på landsbygden som till exempel verksamhet kopplat till upplevelser och rekreation. Av de 2307 företagen som år 2019 var aktiva i Tierps kommun utgjorde företagen inom de areella näringarna 28 procent och stod för cirka
5 procent av arbetstillfällena i kommunen. Av kommunens totala landyta
består cirka 74 procent av skogsmark och 14 procent av jordbruksmark.
Figur 91. Jordbruk utanför Tierp köping. Foto: Torsten Lundin.
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FAKTARUTA
DEFINITION AV
BRUKNINGSVÄRD
JORDBRUKSMARK:
Med brukningsvärd jordbruksmark avses mark som med
hänsyn till läge, beskaffenhet
och övriga förutsättningar
är lämpad för jordbruksproduktion. Även kultiverad
betesmark som har förbättrats
genom röjning eller tidigare
varit åker och som utnyttjas
som bete kan utgöra jordbruksmark. I bedömningen om
brukningsvärdet får markens
beskaffenhet och förhållandena i övrigt på platsen samt
markområdets läge i landskapet avgöra (om aktuell mark
exempelvis är omgiven av
skog och avskild från eller i
utkanten av annan jordbruksmark, har en begränsad area,
och om den är ”stenbunden”
och i utkanten av område med
jordbruksmark).

Definition av väsentliga
samhällsintressen:
I Länsstyrelsens planeringsunderlag för jordbruksmark
har en sammanställning av
väsentliga samhällsintressen
gjorts, baserad på tre separata
källor, Förarbetena till NRL,
Riksintresse-utredningen (SOU)
samt domar från MÖD.
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De klimatförändringar som jordklotet genomgår antas komma att påverka och förändra förutsättningarna för jordbruket globalt. Klimatförändringar kan exempelvis komma att medföra långa perioder av torka,
bränder eller översvämningar och därmed minska jordbrukets avkastning i delar av världen där livsmedelsproduktion idag är stor och av global betydelse. Detta samtidigt som jordens befolkning ökar i snabb takt
och således behovet av livsmedelsproduktion. Dessa förändringar kan
bidra till ett mer osäkert internationellt säkerhetsläge vilket kan öka Sverige sårbarhet, då över hälften av maten vi idag konsumerar importeras,
vilket i sig också medför klimatpåverkan. Detta innebär att den svenska inhemska matproduktionen både ur ett lokalt och globalt perspektiv i
framtiden kommer att bli än viktigare.
Klimatförändringarna kommer med största sannolikhet medföra stora förändringar för kommunens lantbrukare. Växtsäsongerna i Sverige
kommer att bli längre, men samtidigt kommer också extremväder med
torka och kraftig nederbörd bli vanligare. Under torråret 2018 halverades Sveriges spannmålsproduktion. För lantbrukarna i Tierps kommun
kommer klimatförändringarna med stor sannolikhet att leda till förändrade förutsättningar både för växt- och djurproduktion.
Samtidigt som vikten av jordbruket och jordbruksmarken är och fortsätter bli allt viktigare minskar den totala ytan jordbruksmark i Sverige,
en trend som hållit i sig under en lång tid. Mellan åren 2009 och 2019
minskade den totala arealen åkermark i landet med 3,47 procent och
i Uppsala län med 3,53 procent. Under samma period har arealen av
betesmark och slåtteräng i Uppsala län minskat med 1 procent medan
arealen i landet i stort har ökat med 3,68 procent. Jordbruksmark som
exploateras skadas oftast irreversibelt, vilket generellt inte är fallet när
jordbruksmark tas ur produktion och läggs i träda. Med hänsyn till detta
ska exploatering eller andra åtgärder som irreversibelt förstör jordbruksmark i högsta möjliga mån undvikas, även om jordbruksmarken för tillfället inte aktivt brukas.

Jordbrukets landskap
Jordbruk är människans nyttjande av mark genom bearbetning av åkrar
och betesmark i syfte att producera livsmedel och råvaror. Genom den
mänskliga bearbetningen av marken och påverkan på landskapet uppstår jordbrukslandskap. Jordbrukslandskapet är till sin natur öppet och
siktlinjerna långa. Vid byggnation i jordbrukslandskap blir påverkan för
landskapsbilden därför ofta påtaglig. Hur tillkommande bebyggelse i
jordbrukslandskap påverkar landskapet och landskapsbilden är därför en
fråga som ska beaktas vid plan- och lovärenden och en landskapsanalys
av det aktuella området bör föregå val av byggnadsplacering. Bebyggelse bör generellt förläggas i anslutning till befintlig bebyggelse och
med hänsyn till omgivningen och områdets lokala bebyggelsetradition.
Jordbrukslandskapet och landsbygdens kulturmiljöer är beroende av en
levande landsbygd och ett fortsatt brukande av jorden.

Jordbrukets påverkan på biologisk mångfald och miljö
Den största delen av odlingslandskapets växt- och djurarter lever i ängsoch betesmarker, men även i åkerkanter, vägrenar, åkerholmar, våtmarker och andra småbiotoper. Många av dessa naturtyper som förr var vanliga i odlingslandskapet har dock blivit mer och mer sällsynta. Dit hör
många av de småbiotoper som tidigare gjorde åkermiljöer till områden
med hög biologisk mångfald. Det är därför alla dessa småstrukturer är
skyddade av det generella biotopskyddet.
Bland de största utmaningarna för grön infrastruktur i kommunens
och i länets odlingslandskap är att bibehålla och stärka den gröna infrastrukturen samtidigt som förutsättningar för ett effektivt och klimatsmart jordbruk kan värnas och vidareutvecklas. Det handlar dels om att
begränsa fragmenteringen till följd av storskaliga och rationella fält och
åkrar, med förlust av habitat såsom bryn, åkerholmar, småvatten och
värdefulla träd i odlingslandskapet. Men också om att hantera igenväxningen av tidigare ängs- och betesmarker. För miljömålen Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv samt Ingen övergödning spelar
utvecklingen inom de areella näringarna en betydande roll.
Jordbruket står för en inte obetydlig del av Sveriges totala utsläpp av
växthusgaser. Inom jordbruket är det biologiska processer som står för de
stora utsläppen av exempelvis metan från djurens matsmältning, metan
från gödselhantering och koldioxid från fossila bränslen. En minskning
av den inhemska jordbruksproduktionen skulle dock innebära en stor ökning av transporter genom import av mat och de direkta utsläppen från
jordbruksproduktionen skulle i stället flyttas till det exporterande landet.
Jordbruksmark innehåller stora mängder kväve och fosfor. När jorden
rörs om vid odling, till exempel när man plöjer och harvar frigörs mer
av dessa näringsämnen. Gödsling av jordbruksmarken tillför sedan mer
kväve och fosfor. När vatten rör sig genom marken, eller rinner på ytan,
följer en del av växtnäringen med. Växtnäringen förs vidare till grund-

vatten, diken och vattendrag och hamnar till slut i sjöar och hav och blir
en bidragande orsak till övergödning.
Övergödning är ett miljöproblem i flera av Tierps vattendrag och hela
kustområdet men däremot inte kommunens sjöar. Strömarån, Tämnarån,
Väla kanal, Sladaån samt Fyrisåns övre delar ligger i jordbruksområden
med övergödning som följd. Den totala belastningen av fosfor till kusten
bör minska med ungefär fyra ton enligt vattenförvaltningens reduktionsbeting för att uppnå god status.

Bostadsförsörjningsbehov:
Bostadsförsörjning som innebär en lokalisering av bostäder,
arbetsplatser, service och
transportsystem nära varandra
kan anses vara ett väsentligt
samhällsintresse. Ianspråktagandet måste resultera i ett
större antal bostäder, alltså
avses inte behovet av enstaka
villor eller ett fåtal bostäder.

Hushållning med jordbruksmark
Den totala ytan jordbruksmark minskar i Sverige, i länet och i kommunen.
Det är därför av stor vikt att hushålla med den jordbruksmark som finns
kvar. I miljöbalkens tredje kapitel om grundläggande bestämmelser för
hushållning med mark- och vattenområden anges i fjärde paragrafen att:
”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande
sätt genom att annan mark tas i anspråk” (MB 3:4).

Teknisk infrastruktur
Att skapa ett väl fungerande
och lämpligt tekniskt försörjningssystem och åtgärder för
att tillgodose behovet av goda,
säkra och klimatsmarta transportmöjligheter ska anses som
ett väsentligt samhällsintresse.

Fortsatt planering
Tierps kommuns generella ståndpunkt är att jordbruksmark i största möjliga mån alltid ska bevaras för ett fortsatt rationellt brukande, men en bedömning behöver göras i varje enskilt fall. Vid ärendet gällande exploateringar på jordbruksmark ska möjligheten till alternativa lokaliseringar
av exploateringen i första hand alltid undersökas. Om bedömningen är
att ingen alternativ lokalisering är rimlig ska en avvägning enligt MB
3:4 genomföras.
MB 3:4 lämnar utrymme för tolkningar och leder till svåra bedömningar i de enskilda fallen. Vid konflikter mellan ett annat väsentligt

Sociala aspekter:
Säkerställande av viktiga sociala aspekter, som exempelvis
arbetstillfällen, sjukvård, kultur
och fritidsaktiviteter eller
näringsverksamhet vilka bidrar
till ekonomisk och innovationsrik tillväxt kan anses vara ett
väsentligt samhällsintresse.
Rekreationsintressen:
Åtgärder för säkerställandet
av viktiga rekreationsintressen
kan anses vara ett väsentligt
samhällsintresse.
Tierps kommun ska i bedömningen av väsentliga
samhällsintressen generellt
sett använda länsstyrelsens
sammanställning.
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samhällsintresse och brukningsvärd jordbruksmark krävs att en bedömning för- och värdering av om den aktuella jordbruksmarken anses som
brukningsvärd samt huruvida den alternativa markanvändningen kan
bedömas vara ett väsentligt samhällsintresse. Bedömningarna bör göras
med stöd av definitionerna i faktarutan ovan.
Vid bygglovsärenden eller förhandsbesked i Tierps kommun där ansökan gäller exploatering av jordbruksmark för enstaka bostadshus eller
ekonomibyggnad som syftar till att tjäna jordbrukarens behov och bidrar
till att säkra ett fortsatt brukande av marken ska undantag kunna göras
även om åtgärderna inte kan klassas som ett väsentligt samhällsintresse.
Detta kan exempelvis vara aktuellt vid generationsskifte på en familjegård eller liknande scenario.
Kommunen ska upprätthålla en god dialog med intresseföreningar,
exempelvis Lantbrukarnas Riksförbund, och ta vara på den kunskap som
finns hos kommunens jord- och skogsbrukare.

Skogsbruk
I Sverige har skogen länge utgjort en mycket viktig resurs och använts
på olika vis, till en början som förråd för byggnadsmaterial och som
skafferi för svamp, bär och jakt. Under 1600-talet med den ökade svenska bergsnäringen uppstod ett stort behov av virke för träkolsframställning och under 1800-talets framväxt av den moderna skogsindustrin
ökade behovet av virke dramatiskt. Detta kom att innebära att skogen
vid 1800-talets slut och 1900-talets början var hårt åtgången i delar av
landet. Till följd av detta infördes plikten att återbeskoga efter avverkning med 1903 års skogspolitik och skogsvårdslag. Detta tillsammans
med en långsiktig skötsel har virkesförrådet i Sveriges skogar ökat med
mer än 80 procent sedan 1920-talet. Skogsnäringen är idag en av Sveriges basindustrier och Sverige är världens näst största exportör av skogsbruksprodukter när det gäller exempelvis pappersmassa, papper och
sågade trävaror.
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Figur 92. Skogsbruk i Knypplan.

Närmare fyra femtedelar av Tierps kommun består av skogsmark och
nästan uteslutande av barrskog. Ungefär hälften av skogarna i kommunen är bolagsägda, vilket är ett arv från brukstiden då järnbruken ägde
stora skogar som försåg hyttor och ugnar med träkol. Skogsbruket utgör
en viktig bransch i kommunen och många människor har idag sin försörjning direkt kopplad till skogsbruket och skogsindustrin.
Skogsbruket regleras av skogsvårdslagen (1979:429). Lagen uttrycker
samhällets krav på skogsägaren och anger vilken virkesproduktion som
måste uppnås och vilken hänsyn till naturen, kulturmiljön och rennäringen som måste tas. Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet, också för delar
av miljöbalken.
Idag står skogsbruket, liksom samhället i stort inför stora utmaningar
och förändringar som är globala till sin karaktär. Enligt SMHI:s klimatscenarier kommer alla årstider att bli varmare än idag. Extremväder
som torka och skyfall kommer att bli vanligare och variationen mellan
år kommer att bli större. Detta kommer att ha en direkt inverkan på stora
delar av samhället och inte minst på skogsbruket. Med längre perioder
av torka kan skogsbränderna komma att öka till antal och i omfattning
och behoven av avverkningsstopp bli allt vanligare och längre. Andra effekter av förändrat klimat kan vara ökningar av insektsangrepp och sjukdomar som drabbar skogsbeståndet. Redan idag är skogen försvagad av
klimatet vilket lett till ökande angrepp av exempelvis granbarkborren.
Samtidigt som skogen och skogsindustrin står inför stora utmaningar kan den också vara en del av lösningen. Den förnybara skogsråvaran
kan ersätta fossila bränslen och råvaror för exempelvis energi och för en
mängd olika produkter och därmed bli en viktig del i omställningen till
ett mer fossilfritt och kretsloppsbaserat samhälle. Under de senaste åren
har också många engångsprodukter som tidigare tillverkats i plast kommit att ersättas av pappersbaserade alternativ.

Skogsbrukets påverkan på biologisk mångfald och miljö
En följd av det moderna skogsbruket är att det i dagens produktionsskogar ofta är ont om döda och döende träd, lövträd och gamla träd. Med
produktionsskogar menas skogar avsedda för kommersiell produktion.
Produktionsskogar hinner generellt sett inte bli riktigt gamla och är därför oftast mindre variationsrika än äldre skogar med lång kontinuitet. En
stor del av skogen är idag också dikad, vilket har lett till att sumpskogar
och myrar har blivit ovanliga.
Främst på privatägda marker går det fortfarande hitta skogar som inte
påverkats av det senaste århundradets trakthyggesbruk och med en större
åldersvariation. Här finns en mångfald av växter, djur, mossor, lavar och
svampar som är ovanliga eller saknas helt i det övriga skogslandskapet.
Svensk skog och skogsbruk har stor potential att bidra till att minska

5. RIKSINTRESSEN, LIS
OCH ANDRA VÄRDEN

193

Figur 93. Iggelbo är kommunalt naturreservat som inrättades 1992. Skötselplan har tagits fram för att säkerställa bevarandet av biologisk mångfald.

klimatförändringar. De boreala skogarna är viktiga som kolsänkor. Dessa
nordliga områden lagrar cirka 60 procent av det kol som finns lagrat i
världens skogar. Men det finns skillnader också i de boreala skogarna.
Fuktig mark lagrar betydande mängder kol i form av torv, till skillnad
mot torrare marker. Två tredjedelar av kolet är lagrat i skogsmarken och
en tredjedel i träden. Ett hållbart skogsbruk är förutsättningen för att
skogen ska fortsätta fungera som kolsänka. Detta kan exempelvis göras
genom att ständigt ha skog på tillväxt. Ytterligare en åtgärd i ett klimat-
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vänligt skogsbruk är att återställa utdikade områden till våtmarker samt
genom bevarande och skyddande av torvmarker.
Produkterna från skogsbruket har även de vid ett smart användande
stor potential att minska utsläppen av växthusgaser och därmed möjlighet att bidra i motverkandet av klimatförändringar. Skogen kan ge biobränslen som har potential att ersätta fossila bränslen i många processer
och trä som byggmaterial kan ersätta energikrävande material som cement och metaller. Byggmaterial av trä fortsätter att fungera som kolla-

ger till dess virket börjar brytas ner. Träbaserade byggtekniker har under
de senaste åren snabbt utvecklats och flera höghus av trä genom användandet av limträ och olika former av nya träprodukter har byggts.
Kommunens skogsägande
Tierps kommun äger cirka 786 hektar skogsmark. Kommunen äger
främst skog kring tätorterna och stort fokus i förvaltningen ligger på
biologisk mångfald och skogens funktion som rekreationsområden. Lövandelen i den kommunägda skogen ska vara hög, liksom andelen gamla
träd och död ved. Detta för att för att bidra till miljömålet Levande skogar och gynna vitryggig hackspett och andra arter som är beroende av
lövskogar med mycket död ved. Träd ska få stå kvar och bli riktiga evighetsträd, och grova träd längs vattendrag och stränder ska i synnerhet
sparas. Kommunen ska använda alternativa skötselmetoder och skonsam markberedning för att värna natur- och kulturvärden. Kultur- och
fornlämningar får inte skadas och på lämpliga platser ska dessa vårdas
och lyftas fram som besöksmål. Stigar och vandringsleder ska uppmärksammas, och på vissa platser skötas och märkas upp, för att skapa förutsättningar för friluftsliv i skogen. Kommunens skog är även viktig för
skolverksamheten, och i varje tätort finns skogsområden avsatta för utomhuspedagogik. Kommunens skogsinnehav har även en funktion som
markreserv för framtida exploatering.
Kommunen ska arbeta för inköp av tätortsnära natur, när tätorterna
växer och tätortsnära natur kan komma att behöva tas i anspråk ska ny
mark köpas in för att kompensera förlusten av den tätortsnära naturen. En medveten strategi ska vara att skapa cirklar av natur som omger
tätorterna där skogen kan skötas på annat sätt än produktionsskogen.
På lång sikt erbjuds invånarna naturvärden, svamp- och bärplockning,
friluftsstråk, gynna naturturismen samt för att skapa förutsättningar för
biologisk mångfald och utgöra en motvikt till produktionsskog.

Fortsatt planering
I enlighet med miljöbalken 3 kap. 4 § ska kommunen vid exploatering ta hänsyn till att ”skogsmark som har betydelse för skogsnäringen
skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
ett rationellt skogsbruk”. Vidare ska konsekvenser för tätortsnära natur,
biologisk mångfald och andra aspekter tas hänsyn till vid exploatering
av skogsmark. Skogsmark utgör cirka 74 procent av kommunens totala landyta. Vid framtida exploateringar förordas därför användandet av
skogsmark framför jordbruksmark, under förutsättningen att hänsyn tas
till ovan nämnda förutsättningar.
Vid planläggning av bostadsområden ska tillgången till tätortsnära natur beaktas och vid behov även säkerställas genom planbestämmelser.

VERKTYGSLÅDA
SKOGSBRUK
‐ Viktiga områden och boträd
för de stora rovfåglarna ska
skyddas och exploatering
får inte ske i närområdet till
kända rovfågelbon.
‐ Kommunen ska i sitt
skogsägande arbeta för
ett långsiktigt och hållbart
skogsbruk.

Jord- och skogsbrukets naturvärden
Jordbruks- och skogslandskapet har stor betydelse som ekosystem och är
särskilt viktiga för miljömålen Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar,
Ett rikt växt- och djurliv samt Ingen övergödning. Jord- och skogsbruk
är areella näringar av nationell betydelse, därför får jord- och skogsbruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen, som inte kan tillgodoses på annan mark (3 kap. 4 § MB). Skog med stora friluftslivs- eller
naturvärden bör inte användas för bebyggelse.
Slättbygdens storskaliga karaktär och det småbrutna odlingslandskapets ålderdomlighet är värden som särskilt ska beaktas. Odlings-, ängsoch hagmarker med höga naturvärden ska skyddas och vårdas så att deras värden bevaras och förstärks. Vid ny bebyggelse inom slättbygd och
småbrutet landskap ska särskild hänsyn tas till biologisk mångfald och
kulturhistoria. Stor vikt ska läggas vid befintliga kulturmiljöers bebyggelsestruktur, karaktär och landskapsbild.
Kommunen ska verka för ett hållbart jordbruk, dels genom att välkomna ekologisk odling, dels genom att öka andelen ekologisk och när5. RIKSINTRESSEN, LIS
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producerad mat inom kommunens egna verksamheter. Kommunen ska
uppmuntra lantbrukare att ansluta sig till Greppa Näringen, och liknande
initiativ, för att minska läckage av näring till vattendrag, sjöar och hav.
Kalkrika jordarter har gjort att det finns förutsättningar för en rik
växtflora i skogarna, med stort inslag av orkidéer. I kommunen finns
några av länets och kanske Sveriges mest artrika kalkbarrskogar gällande rödlistade marksvampar. Främst Hållnäshalvön har gott om denna typ
av skog, men det finns även exempel i den västra delen av kommunen.
Dessa skogar ska skyddas från totalavverkning och gödsling. Andra värdefulla typer av skogar är primärskogar på landhöjningskust, glesa hällmarkstallskogar och sumpskogar, i synnerhet längs Forsmarksån.
Det moderna skogsbruket leder till att det i dagens skog är ont om
döda och döende träd, lövträd och gamla träd. En stor del av skogen är
dikad, vilket har lett till att sumpskogar och myrar idag är ovanliga. Här
finns en mångfald av växter, djur, mossor, lavar och svampar som är
ovanliga eller saknas helt i det övriga skogslandskapet. Kommunen ska
verka för att hyggesfria skogsbruksmetoder används i högre utsträckning
genom information samt att själv bruka dessa. Med hyggesfria metoder
blir det möjligt att bevara både biologisk mångfald och friluftsvärden
samtidigt som skogen ger ekonomisk avkastning och bidrar till minskade koldioxidutsläpp.
Skogsbruket ska visa friluftslivet och naturturismen stor hänsyn vid
åtgärder i rekreationsskogar samt kring vandringsleder. Det fortsatta
arbetet med ”vitryggslandskapet” ska stödjas genom att verka för att andelen lövträd ökar i skogarna inom Dalälvsområdet och mellan Dalälven
och Tämnaren samt öster om Vendelsjön. Tierps kommun bör peka ut
sina värdefullaste områden med avseende på grova träd, liksom områden
för artrikedom och friluftsliv samt utse naturminnen.
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Yrkesfiske
Yrkesfisket är en maritim näring med betydelse för livsmedelsförsörjning,
livsmedelsproduktion och bidrar till livskraftiga skärgårdssamhällen som
upprätthåller identitet och kulturmiljö. Tierp är en kustkommun och fisket har därför traditionellt spelat en viktig roll för många invånare, först
som bondefiske och senare alltmer som yrkesfiske. Längs kusten finns
flera mindre fiskehamnar som minner om denna tid. Idag finns endast fem
licensierade yrkesfiskare kvar i kommunen. Yrkesfisket fyller dock fortfarande en viktig kulturell funktion och bidrar till besöksnäringen.
Att upprätthålla en hållbar matproduktion med livsmedel med högt
näringsvärde är viktigt för samhället. Det förutsätter att god miljöstatus
i havet nås och upprätthålls samt att de ekosystemtjänster som fisket är
beroende av säkerställs.
I miljöbalken 3 kap. 5 § står gällande yrkesfisket att ”Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen eller yrkesfisket eller för
vattenbruk skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande. Områden som är av riksintresse
för rennäringen eller yrkesfisket skall skyddas mot åtgärder som avses i
första stycket”.
Yrkesfiske är ett av de tretton användningsområden som regleras
inom de statliga havsplanerna. Användningen yrkesfiske beskrivs som
”Förutsättningar för att bedriva yrkesfiske ska bibehållas. God tillgänglighet för yrkesfiskefartyg till hamnar och fiskeområden lämpliga utifrån
variationer över säsonger och år ska beaktas”.
I havsplanernas tio övergripande planeringsmål är ”ett hållbart yrkesfiske” ett av målen. Havsplanerna ska bidra till ett miljömässigt hållbart,
resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske
inom ramen för en ekosystembaserad förvaltning som inkluderar hänsyn

till viktiga livsmiljöer både för fisk och för andra arter. Väl förvaltade
fiskbestånd och livsmiljöer för fisk är en förutsättning för ett hållbart
yrkesfiske. Särskilt viktigt är integrering med planeringen av kustområdena, där det finns viktiga livsmiljöer för fisk, nämligen lekområden och
uppväxtområden. Naturvärden och kulturvärden vid kusten och i utsjön
är ofta en förutsättning för att kunna skapa möjligheter för och vidareutveckla yrkesfiske respektive besöksnäring i kustsamhällen
Riksintresseområde för yrkesfisket
Tierps kommun berörs av två riksintresseområden för yrkesfisket, Lövstabukten samt Öregrundsgrepen. Havs- och vattenmyndigheten lämnar
uppgifter om områden som är av riksintresse för yrkesfiske enligt miljöbalkens (3 kap. 5§.) bestämmelser om riksintresse.
Tillämpning av hushållningsbestämmelserna i MB 3 kap. 5 § innebär
att planeringen för användning av mark- och vattenområden ska säkerställa fiskesektorns tillgång till fångstområden i både havet och inlandsvatten. Det är också avgörande att planeringen säkerställer nödvändig
infrastruktur av hamnar med service för fiskefartygen och som erbjuder
lämpliga möjligheter för landning av fångsten.

Figur 94. Äldre fiskebåt. Foto: Anna-Carin Skytt

Fortsatt planering
I enlighet med MB 3:5 beaktas riksintresseområdena för yrkesfisket genom att i översiktsplanens användningskarta anges som just riksintresseområde för yrkesfisket.
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Riksintressen och bevarande

Naturvård

Riksintressen gäller över geografiska områden vilka pekats ut för att de
innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Det är riksdagen eller
en nationell myndighet som fattar beslut om att peka ut riksintressen. I
den kommunala översiktsplaneringen redovisas dessa så att det blir tydligt hur dem förhåller sig till andra intressen men också för att avvägningar mellan oförenliga riksintressen ska kunna göras.
Det är främst vid förslag om ändrad mark- och vattenanvändning som
riksintresset får praktisk betydelse. Skyddet för riksintressena blir aktualiserat vid ett anspråk på förändrad mark- och vattenanvändning genom
till exempel prövning enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken.

Naturvårdsverket har pekat ut 15 objekt som riksintresse för naturvård
enligt miljöbalken 3 kap, 6 §.

Natura 2000

Friluftsliv

Kommunen berörs av både fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet.

Naturvårdsverket har pekat ut 2 områden som riksintresse för friluftsliv
enligt miljöbalken 3 kap, 6 §.
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Kulturmiljö

Kommunikationer

Riksantikvarieämbetet har pekat ut 11 objekt som riksintresse för kulturmiljövård enligt miljöbalken 3 kap, 6 §.

Trafikverket har pekat ut riksintressen för järnväg (inkl. stationer för resandeutbyte), väg och farled för sjöfarten enligt miljöbalken 3 kap, 8 §.
För järnväg är det Ostkustbanan. För väg är det E4. För sjöfarten är det
farleder för kusttrafik.

Yrkesfiske

Skyddade vattendrag

Havs- och vattenmyndigheten har pekat ut två områden för yrkesfiske
enligt miljöbalken 3 kap, 5 §.

Riksdagen har pekat ut ett område som skyddat vattendrag enligt miljöbalken 4 kap, 6 §.
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Energiproduktion

Stamledning

Energimyndigheten har pekat ut tre områden för energiproduktion enligt
miljöbalken 3 kap, 8 §.

Svenska kraftnät har pekat ut tre områden för stamledning enligt miljöbalken 3 kap, 8 §.
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6. PLANENS
K ONSEKVENSER
För alla nya översiktsplaner ska en strategisk miljöbedömning genomföras. Syftet med en sådan bedömning är att integrera miljöaspekter
i planen så att en hållbar utveckling främjas. Miljöbedömningen genomförs parallellt med, och integrerat i, planprocessen. Tierp har valt
att utvidga bedömningen till att också inkludera sociala och ekonomiska konsekvenser. Detta avsnitt sammanfattar konsekvensbeskrivningen för Tierps kommuns nya översiktsplan så här långt, inför samråd. Texten utgör en icke-teknisk sammanfattning av arbetet.

6.1 SAMLAD BEDÖMNING AV PLANFÖRSLAGET
Miljökonsekvenser
Sammantaget bedöms planförslaget medföra risk för negativa konsekvenser för kommunens vatten på grund av exploateringen som planen medger
kombinerat med de delvis öppna och vaga riktlinjer. Kommunen har stor
medvetenhet om befintliga utmaningar kopplat till blåstruktur och i vissa
fall även förslag på åtgärder, men utan konkreta och mer platsspecifika
åtgärdsförslag eller riktlinjer vid den kommande planläggningen blir planens stöd vagt och öppet. I mark- och vattenanvändningskartan finns inga
utpekade områden för de vattenåtgärder som presenteras i planen.
Naturen i Tierps kommun är rik och varierad. Enligt planförslaget medges majoriteten av utvecklingen på skogsmark. Bedömningen är dock att
kommunen har ansträngt sig för att göra minimal påverkan på naturmiljön. Trots det finns en risk att det blir en negativ påverkan på den biologiska mångfalden och de ekologiska spridningssambanden när värdefull naturmark tas i anspråk. Planförslaget har höga ambitioner kopplade
till kommunens naturvärden, dock vore det önskvärt med mer konkreta
ställningstaganden som skulle skapa en tydligare styrning till kommande
planeringsskeden. Sammantaget bedöms planförslaget medföra både små
positiva och små negativa konsekvenser för kommunens naturvärden.
Tierps kommun är en tätortsnära landsbygdskommun med ett variations
rikt landskap. Olika delar i kommunen har i sin tur en egen identitet och
historia. Planförslaget har delvis höga ambitioner kopplade till Tierps
kulturmiljövärden och visar på att kommunen är medveten om befintliga
kulturhistoriska värden. Sammantaget bedöms planförslaget medföra risk
för måttliga negativa konsekvenser för kommunens kulturhistoriska värden.
Bedömningen baseras bland annat på att det är vaga riktlinjer kopplade till
utveckling i områden som utgör riksintresse för kulturmiljövården. Bedöm
ningen kan mildras genom åtgärder som att exempelvis i planen ställa krav på
att särskilda kulturmiljöutredningar ska ingå i framtagande av nya detaljplaner
inom och i angränsning till för kulturmiljön särskilt värdefulla områden.

Planförslaget har delvis höga ambitioner och mål kopplat till kommunens klimatarbete, men det saknas en tydlighet i hur man ska hamna där.
Sammanhängande och storskaliga bebyggelsen ska prioriteras i områden
där kollektivtrafik enkelt kan nås. Kommunen har som ambition att skapa ett mer heltäckande, sammanhängande och säkert cykelvägnät för att
användningen av cykel ska öka. Planförslagets ställningstagande kring
materialval i byggprocessen bedöms som ett starkt och positivt ställningstagande. Sammantaget medför planförslaget både små positiva och små
negativa konsekvenser för aspekten klimatpåverkan.

Sociala konsekvenser
Planförslaget har viss vägledning kring buller men saknar det helt för luftkvalitet. Kommunen är en glesbygdskommun som inte har samma behov
som en kommun med stora och mer tättrafikerade städer, vilket medför att
riktlinjer och ställningstagande är inte är lika nödvändiga som en storstadskommun. Sammantaget medför planförslaget varken positiva eller
negativa konsekvenser för både luftkvalitet och buller.
Planförslaget uppmärksammar ett antal risker som behöver hanteras i
den planerade utvecklingen i kommunen. Det handlar bland annat om klimatrelaterade risker som ras, skred och översvämning vid skyfall, värmeböljor men också förorenad mark. Kommunen har höga ambitioner med
delvis vaga riktlinjer och ställningstaganden, men förtydligande och i vissa
fall även skarpare ställningstaganden efterfrågas. Sammantaget bedöms
planförslaget medföra både positiva och negativa konsekvenser kopplat till
hantering av risker och klimatanpassning i den kommande planeringen.
Planförslaget övergripande fokus på åtgärder som ska öka tryggheten och skapa inkluderande offentliga mötesplatser bedöms sammantaget
medföra små positiva konsekvenser med avseende på trygghet och trivsel.
Kommunen har ett bra utgångsläge och höga ambitioner som sammantaget bedöms medföra positiva konsekvenser för människors vardagsliv
och levande samhällen, dock skulle tydligare ställningstaganden i vis6. PLANENS
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sa vägledande verktygslådor öka planförslagets förmåga att vara stöd till
fortsatt arbete.
Tydligare planeringsinriktningar eller åtgärdsförslag skulle skapa en
röd tråd mellan vision och ställningstagande, men planförslaget visar på
ambitioner som kan leda till en positiv utveckling och sammantaget bedöms den nya översiktsplanen medföra positiva konsekvenser för aspekten inkludering och social sammanhållning.

Ekonomiska konsekvenser
I termer av hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön innebär planförslaget sammantaget små negativa konsekvenser. Planförslaget
medför irreversibla ianspråktaganden av både skogsmark och till viss del
jordbruksmark, dock sett till kommunens yta och graden av bebyggelse är
det en begränsad påverkan.
Själva plandokumentet är i sig inte tillräckligt för att medge en bedömning av planförslagets långsiktiga kommunalekonomiska konsekvenser.
Den markanvändning som redovisas i planen skapar möjligheter för ett
samhällsbyggande men bedömningar av i vilken ordning och på vilka
kommersiella villkor som områden ska utvecklas skjuts till senare processer. Planförslaget medger utveckling av fler bostadsområden. Planförslaget bedöms medföra varken positiva eller negativa konsekvenser för den
kommunala ekonomin, med risk för små negativa konsekvenser eftersom
underlag saknas.
Planförslaget har relativt lite innehåll som direkt påverkar näringslivets
förutsättningar i kommunen. Ny bebyggelse för verksamheter planeras
främst i anslutning till befintliga verksamheter och infrastruktur. Kommunens geografiska läge ger goda möjligheter att attrahera företag och nyetableringar. Dessa möjligheter uppmärksammas i planförslaget. Sammantaget bedöms planförslaget medföra små positiva konsekvenser.
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6.2 SAMLAD BILD
Nedan sammanfattas bedömningen av planförslagets konsekvenser i två
perspektiv. Först summeras kortfattat konsekvenserna från kap. 7-9 i en tabell med en kort sammanfattning. Därefter görs en översiktlig bedömning
av på vilket sätt planförslagets genomförande bidrar till, eller motverkar,
att de nationella miljökvalitetsmålen nås. Den bedömningen är översiktlig,
men kan ändå tjäna som ett stöd i en diskussion om planförslagets egenskaper och vilka delar som behöver vidareutvecklas i de följande faserna i
översiktsplaneprocessen.
I avsnitt 11.3 summeras förslag på kompletteringar eller fördjupningar
som kan övervägas i kommande planering.

Konsekvenserna sammanfattade
I tabellen på nästa sida sammanfattas bedömningen av planförslagets konsekvenser (teckenförklaring nedan).

Planen bedöms ha stora
positiva konsekvenser
Planen bedöms ha små eller
måttliga positiva konsekvenser
Planen bedöms varken ha
positiva eller negativa konsekvenser
Planen bedöms ha små eller
måttliga negativa konsekvenser
Planen bedöms ha stora
negativa miljökonsekvenser

Avsnitt

Samlad
bedömning

Hållbarhetsaspekt

Kommentar

MILJÖKONSEKVENSER
7.1

Vatten
Planförslaget har delvis öppna och vaga riktlinjer kopplat till kommunens arbete med vatten
i den fysiska planeringen, samt att planen medger exploatering på mark som idag har god
infiltrationsförmåga.

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

MB

7.2

Natur
HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Planförslaget har höga ambitioner kopplade till kommunens naturvärden, dock vore det önskvärt med mer konkreta ställningstaganden som skulle skapa en tydligare styrning till kommande planeringsskeden. De negativa konsekvenserna som den planerade utvecklingen på naturoch viss jordbruksmark medför bedöms vara oåterkalleliga och mer omfattande än de positiva
konsekvenserna.

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

MB

7.3

Bebyggelse, kulturmiljö och landskap
Planförslaget har delvis vaga riktlinjer kopplade till utveckling i områden som utgör riksintresse
för kulturmiljövården. Det är svårt att i dagsläget göra en bedömning på i vilken utsträckning
det kommer fungera som underlag till kommande planeringsskeden.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

MB

7.4

Klimatpåverkan
HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Planförslaget har delvis höga ambitioner och mål, men det saknas en tydlighet i hur man ska
hamna där. För att nå exempelvis nettoutsläpp senast år 2045 krävs det att kommunen siktar
högre. Kommunens ställningstagande kring materialval i byggprocessen bedöms som ett starkt
och positivt ställningstagande.

MB
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Avsnitt

Samlad
bedömning

Hållbarhetsaspekt

Kommentar

SOCIALA KONSEKVENSER
8.1

Hälsa och livsmiljö
GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Bedömningen baseras främst på att det är en glesbygdskommun som har till största del
god luftkvalitet och ljudmiljö i dagsläget.

MB

8.2

Trygghet och trivsel
JÄMSTÄLLDHET

8.3

Hållbart vardagsliv och levande samhällen
GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

8.4

Planförslaget har ett övergripande ambitiöst fokus på trygghet och trivsel över hela kommunen vilket visar att frågan är viktig och att den prioriteras.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Planförslaget skulle med fördel kunna ha tydligare ställningstaganden för mark- och vattenanvändningen men visar i stort på goda ambitioner.

Inkludering och social sammanhållning
GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

Planförslaget har höga ambitioner som kan bidra till en positiv utveckling. Den styrande
förmågan skulle öka ytterligare med tydligare planeringsinriktningar.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

8.5

Riskförhållanden inklusive
klimatanpassning
HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

MB
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Klimatrelaterade risker som ras, skred och översvämning vid skyfall, värmeböljor och förorenad mark uppmärksammas. Kommunen har höga ambitioner med delvis vaga riktlinjer
och ställningstaganden, men förtydligande och i vissa fall även skarpare ställningstaganden efterfrågas.

Avsnitt

Samlad
bedömning

Hållbarhetsaspekt

Kommentar

EKONOMISKA KONSEKVENSER
9.1

Hushållning med mark, vatten och
den fysiska miljön i övrigt
HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Planförslaget medför irreversibla ianspråktaganden av både skogsmark och till viss del jordbruksmark, sett till kommunens yta och graden av bebyggelse bedöms dock inte ianspråktagandet vara särskilt stort.

MB

9.2

Kommunal ekonomi
ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

9.3

Själva planförslaget är i sig inte tillräckligt för att medge en bedömning av planförslagets
långsiktiga kommunalekonomiska konsekvenser. Därav bedöms konsekvenserna vara varken
positiva eller negativa.

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Förutsättningar för näringslivet
ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Ny bebyggelse för verksamheter planeras främst i anslutning till befintliga verksamheter och
infrastruktur. Kommunens geografiska läge och goda tillgång till kommunikationsstråk ger
goda möjligheter att attrahera företag och nyetableringar.
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