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Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Tierps köping

Paragrafer

60-67

Underskrift

Niklas Eriksson
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Beslutande

Jonas Nyberg (S), ordförande
Anna Ahlin (C)
Gunnar Jansson (S)

Närvarande
tjänstgörande
ersättare

Urban Blomster (V)

Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Jim Blomstedt (M)

Övriga
närvarande

Lars Ingeberg, chef Medborgarservice
Thomas Kihlström, chef
Samhällsbyggnadsenheten
Taija Lindfors, kommunekolog § § 63-67
Adam Nyström, kommunarkitekt
Niklas Eriksson, utskottssekreterare
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Dnr Edp 2017.522-9

§ 60

Förhandsbesked - nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Torslunda 5:1
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb010
förhandsbesked om att nybyggnad av enbostadshus kan tillåtas på
den avsedda platsen, samt
att ge ett

att avgift

tas ut med 6 720 kronor enligt fullmäktiges taxa.

Bakgrund

Sökanden önskar uppföra ett enbostadshus i 1,5 våning med en planerad
byggnadsarea om ca 150 m2. Tomt ska avstyckas och tilltänkt avstyckning
är ca 2,5 hektar. Vattenförsörjning planeras med egen brunn. För avlopp
planeras egen enskild anläggning. Fastigheten är lokaliserad i anslutning till
enskild väg. Befintlig utfart kommer att används.
Nuvarande markanvändning är enligt naturkarta, skog bestående av barroch blandskog. Jordarten är lera enligt jordartskartan. Vattentillgången är
god och tillräcklig för 10 fastigheter/hektar enligt SGU:s grundvattenkarta.
Risken för markradon är normal.
Planerad avstyckning ligger utanför sammanhållen bebyggelse enligt
kommunstyrelsens beslut 2011-04-19 § 102. Platsen för byggnation
omfattas av influensområde för luftrum för Uppsala flygplats men omfattas i
övrigt inte av några förordnandebestämmelser.
Beslutsunderlag

Ansökan, informationskarta
Yttrande från kommunekolog
Yttrande från miljö- och hälsoskyddsinspektör
Besiktning på plats
Kommunicering med kända sakägare
Informationskarta
Handläggarens yttrande

Forts.

Ordf sign
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Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 60 forts.
Motivering
Den tänkta avstyckningen angränsar till område utpekat som LIS-område i
kommunens översiktsplan, vilket innebär att Tierps kommun anser detta
vara ett område som ska utvecklas med mer bebyggelse. Det som tas upp
som förslag till utveckling är bland annat nya permanentbostäder.
Kommunen har alltså redan i ÖP tagit ställning till att området kring
Ubblixbo är lämpligt för ytterligare bebyggelse. Bebyggelsestrukturen i
närområdet är spridda småklungor av hus längs den enskilda vägen. Den
planerade tomten passar väl in i detta mönster.
Ärendet har kommunicerats med kända sakägare enligt PBL 9 kap 25 §.
Ingen av de sakägare som tagit del av kommuniceringen har lämnat in
yttrande till Medborgarservice.
Den föreslagna lokaliseringen bedöms förenlig med kommunens
översiktsplan och uppfyller kraven enligt plan- och bygglagen gällande
hänsyn i samband med ny bebyggelse. Atgärden bedöms lämplig och väl
anpassad till förhållandena på platsen. Förhandsbesked enligt PBL 9 kap 17
§ kan ges.
Beslut skickas till
Sökanden

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Edp 2016.1909-6

Förhandsbesked - nybyggnad av tre st. enbostadshus på fastigheten
Svanby 2:50
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb010
att ge ett förhandsbesked med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygglagen
(2010:900) om att nybyggnad av enbostadshus kan tillåtas på de två
tomterna med, enligt ansökan, nordligast placering, samt
att beslutet

förenas med följande villkor;
1. att riktvärden för buller kan uppfyllas
2. att arbeten kan utföras på ett sätt så att grundvattnet inte påverkas,
samt

att avgift

tas ut med 6 720 kronor enligt fullmäktiges taxa.

Bakgrund

Sökanden har ansökt om förhandsbesked gällande tre tomtavstyckningar där
de önskar uppföra ett enbostadshus, med en planerad byggnadsarea om ca
170-200 m2, på vardera tomt. Tomterna som planeras avstyckas har
tilltänkta avstyckningar om 2 500 m2, 3 000 m2 och 3 200 m2. För vatten
och avlopp planeras anslutning till kommunalt verksamhetsområde.
Nuvarande markanvändning är skog. Jordarten är grus och svallsediment
enligt jordartskartan. Risken för markradon är eventuellt förhöjd enligt
Tierps kommuns kartunderlag. Fastigheten är lokaliserad i anslutning till
enskild väg. Ny utfart ska anordnas.
Lokaliseringen omfattas av kommunens verksamhetsområde för vatten och
avlopp samt ligger inom Arvidsbos yttre vattenskyddsområde. De två
nordligaste avstyckningarna har närhet till fornlämningsområde benämnt
Tierp 959.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
Ordf sign

Ansökan, situationsplan
Yttrande från Länsstyrelsen.
Grannehörande
Informationskarta
Handläggarens yttrande
Justerandes sign
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61 forts.

Motivering
I kommunens översiktsplan, Översiktsplan 2010-2030 för Tierps kommun,
anges riktlinjer för utvecklingen av kommunens mark- och
vattenanvändning. Ny bebyggelse ska i första hand utgöra kompletteringar
av befintlig bebyggelse för att skapa förutsättningar för en god kommunal
och kommersiell service, men kommunikationsnära boende på landsbygden
ska möjliggöras. Ny bebyggelse ska relateras till befintligt
bebyggelsemönster, landskapsbild och kulturmiljö.
I 2 och 8 kap plan- och bygglagen finns bestämmelser för vilken hänsyn
som ska tas i samband med ny bebyggelse. Mark- och vattenområden skall
användas för det de är mest lämpade. Bestämmelserna i 3 och 4 kap
miljöbalken skall tillämpas vid lokalisering av ny bebyggelse. Bebyggelsen
ska främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning
samt lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
hälsa och säkerhet, jord- berg- och vattenförhållanden, samhällsservice och
energiförsörjning.
De aktuella tomterna ligger i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse med
12 bostadshus längs en mindre enskild väg. Placeringen av de nya tomterna
bedöms utgöra ett naturligt komplement till den befintliga bebyggelsen.
Platsen för avstyckningarna är bullerstörd men riktvärdena för buller
bedöms kunna uppfyllas vad gäller utomhusmiljö. För inomhusmiljön bör
krav ställas på bullermätning innan slutgiltigt slutbesked ges.
Eftersom det ännu inte varit möjligt att ta ställning till naturvärdena på
platsen för den av de tre tomterna som föreslås med sydligast läge gäller
detta beslut enbart de två tomterna med nordligare placering (tomter som
enligt ansökan anges avstyckas till 2 500 m2 samt 3 000 m2). Bebyggelse på
de två nordligare tomterna bedöms inte påverka naturvärdena på platsen på
ett negativt sätt eller påverka fornlämningsområdet i närheten.
Ärendet har kommunicerats med kända sakägare enligt 9 kap 25 § PBL.
Ingen av de sakägare som tagit del av kommuniceringen har lämnat in
synpunkter emot ärendet.
Beslut skickas till
Sökanden

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign
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§ 62

Dnr Edp 2017.448-12

Bygglov - nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten
Umberga 1:13
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb007
att bygglov

för nybyggnad av enbostadshus och garage beviljas enligt
ansökan, samt
att avgift
att

tas ut med 20 160 kronor enligt fullmäktiges taxa, samt

Erik Bomark är kontrollansvarig för åtgärden.

Bakgrund

Sökanden önskar bygga ett enbostadshus med en byggnadsarea om 159 m2
samt ett garage med en byggnadsarea om 64 m2. Byggnaderna kommer att
uppföras inom en tomt där det sedan tidigare finns ett mindre fritidshus och
ett uthus. För vattenförsörjning och avlopp planeras en enskild anläggning.
Fastigheten är lokaliserad i anslutning till enskild väg, befintlig in- och
utfart kommer att användas.
Vattentillgången på platsen är god och tillräcklig för 10 fastigheter/hektar
enligt SGU:s grundvattenkarta. Risken för markradon är eventuellt förhöjd
och jordarten är sandig morän, enligt kommunens kartmaterial.
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse, enligt
kommunstyrelsens beslut § 102/2011, inom influensområde för luftrum för
Uppsala flygplats samt inom område med strandskydd. Fastigheten ligger
även inom område med fornlämning, bebyggelselämning benämnd Vendel
297:1, enligt information på Riksantikvarieämbetets hemsida.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•

Ordf sign

Ansökan, situationsplan, fasad- och planritningar
Yttrande från Länsstyrelsen
Yttrande från miljö- och hälsoskyddsinspektör
Grannehörande
Beviljad dispens från strandskydd, beslut Dnr Ks 2016-618 § 162
Informationskarta
Handläggarens yttrande

Sekr sign

Justerandes sign
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§ 62 forts.
Motivering
I kommunens gällande översiktsplan, Översiktsplan 2010-2030 för Tierps
kommun, anges riktlinjer för utvecklingen av kommunens mark- och
vattenanvändning. Ny bebyggelse ska i första hand utgöra kompletteringar
av befintlig bebyggelse för att skapa förutsättningar för en god kommunal
och kommersiell service, men kommunikationsnära boende på landsbygden
ska möjliggöras. Ny bebyggelse ska relateras till befintligt bebyggelsemönster, landskapsbild och kulturmiljö.
I 2 och 8 kap plan- och bygglagen finns bestämmelser för vilken hänsyn
som ska tas i samband med ny bebyggelse. Mark- och vattenområden skall
användas för det de är mest lämpade. Bestämmelserna i 3 och 4 kap
miljöbalken skall tillämpas vid lokalisering av ny bebyggelse. Bebyggelsen
ska främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning
samt lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
hälsa och säkerhet, jord- berg- och vattenförhållanden, samhällsservice och
energiförsörjning.
Den sökta åtgärden bedöms lämplig i enlighet med kommunens
översiktsplan och utgör en naturlig komplettering av bebyggelsen i området
och på den aktuella tomten. Åtgärden har i beslut Dnr Ks 2016-618 § 162
beviljats dispens från strandskyddet och Länsstyrelsen anger att åtgärden
kan genomföras utan prövning enligt kulturmiljölagen.
Kända sakägare har, enligt PBL 9 kap 25 § plan- och bygglagen, givits
möjlighet att yttra sig i ärendet innan beslut. Ingen av sakägarna har yttrat
sig emot ärendet. En avgift för lokaliseringsprövning kommer att tas ut.
Byggnadens utformning, material, färgsättning och placering på fastigheten
bedöms godtagbar. Bygglov enligt plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap 2
§ 1 kan beviljas.
Beslut skickas till
Sökanden
Kontrollansvarig

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

8 (18)

TIERPS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet Samhällsbyggnad

KOMMUN

2017-05-30

§ 63

9 (18)

Dnr Ks 2017.182

Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av nätstationer
samt markkabel, Vavd S:2 med flera

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb017
att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap 18b
§ miljöbalken, för anläggande av markkabel och nätstationer på
fastigheterna Vavd S:2 med flera, samt
att dispensen förenas med följande villkor;

1. att åtgärderna huvudsakligen utförs längs befintliga vägar
2. att där naturmark måste tas i anspråk ska åtgärden förläggas till
öppen mark med låga naturvärden och återställas efter utförande
3. att inga skyddsvärda arter, exempelvis blåsippan påverkas negativt
4. att grova träd och dess rötter inte skadas, och att endast enstaka träd
fälls om så är nödvändigt, samt
att prövningsavgiften utgör 8 000 kr.

Bakgrund
Vattenfall Eldistribution AB söker strandskyddsdispens för anläggande av
markkabel och nätverksstationer på fastigheterna Vavd S:2 med flera inom
strandskyddszon för Norra Östersjön. Befintlig luftledning ska raseras och
ersättas av 0,4 och 10-24 kV markkabel. Det ska även uppföras nya
nätstationer.
Vid kusten gäller 300 meter strandskydd enligt 7 kap.13-14 § § miljöbalken.
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 som avhåller allmänheten från att beträda områden där den
annars skulle ha fått färdas fritt.
Forts §

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign
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§ 63 forts.
Enligt 7 kap. 18b § miljöbalken kan dispens från strandskyddet medges om
det finns särskilda skäl. Särskilda skäl är till exempel att platsen redan är
ianspråktagen, att platsen är väl avskuren från stranden eller att åtgärden
tillgodoser ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför
området.
Tomtplats
För alla beslut om strandskyddsdispens ska en tomtplatsbestämning göras
som definierar det område där markägaren kan hävda privat zon eller där
dispensen gäller. I det här fallet bestäms tomtplatsens storlek till samma
som kabeldragningens yta.
Motivering
Att ersätta luftkabeln med markkabel samt anlägga nya nätverksstationer
kan ses som ett angeläget allmänt intresse. Särskilda skäl för beviljande av
strandskyddsdispens kan därför anses föreligga.
Om villkoren följs bedöms den sökta åtgärden inte medföra någon väsentlig
påverkan på växt- och djurlivet eller någon inskränkning av det rörliga
friluftslivet och är således även förenlig med strandskyddets syfte.
Upplysningar
• Blåsippa finns i området, vilken är fridlyst, och dispens från
Artskyddsförordningen krävs, vilken utfärdas av Länsstyrelsen.
• Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år
eller avslutats inom fem år.
Beslut skickas till
Naturvårdshandläggaren

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign
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Dnr Ks 2017.257

Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av markkabel och
ny nätstation, Slada 1:7, 6:1, S:9 samt S:10
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb017
att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap 18b
§ miljöbalken, för anläggande av markkabel och ny nätstation på
fastigheterna Slada 1:7, 6:1, S:9 samt S:10, samt
att dispensen förenas med följande villkor;

1. att åtgärderna i huvudsak utförs längs befintliga vägar
2. att där naturmark måste tas i anspråk ska åtgärden förläggas till
öppen mark med låga naturvärden och återställas efter utförande
3. att grova träd och dess rötter inte skadas, samt
att prövningsavgiften utgör 8 000 kr.
Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB söker strandskyddsdispens för anläggande av
markkabel och nätverksstation på fastigheterna Slada 1:7, 6:1, S:9 samt S:10
i Slada inom strandskyddszon för Norra Östersjön. Befintlig luftledning ska
raseras och ersättas av 0,4 kV markkabel. Det ska även uppföras en ny
nätstation.
Vid kusten gäller 300 meter strandskydd enligt 7 kap.13-14 § § miljöbalken.
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 som avhåller allmänheten från att beträda områden där den
annars skulle ha fått färdas fritt.
Enligt 7 kap. 18b § miljöbalken kan dispens från strandskyddet medges om
det finns särskilda skäl. Särskilda skäl är till exempel att platsen redan är
ianspråktagen, att platsen är väl avskuren från stranden eller att åtgärden
tillgodoser ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför
området.
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign
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§ 64 forts.
Motivering
Att ersätta luftkabeln med markkabel samt anlägga en ny nätverksstation
kan ses som ett angeläget allmänt intresse. Särskilda skäl för beviljande av
strandskyddsdispens kan därför anses föreligga.
Om villkoren följs bedöms den sökta åtgärden inte medföra någon väsentlig
påverkan på växt- och djurlivet eller någon inskränkning av det rörliga
friluftslivet och är således även förenlig med strandskyddets syfte.
Tomtplats
För alla beslut om strandskyddsdispens ska en tomtplatsbestämning göras
som definierar det område där markägaren kan hävda privat zon eller där
dispensen gäller. I det här fallet bestäms tomtplatsens storlek till samma
som kabeldragningens yta.
Upplysningar
Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år
eller avslutats inom fem år.
Beslut skickas till
Naturvårdshandläggaren

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign
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Dnr Ks 2017.256

§ 65

Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av enplanshus,
Ingstarbo 1:25

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb017
att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap 18b

§ miljöbalken, för uppförande av enplanshus och förråd samt avverkning av
ett 20-tal träd på fastigheten Ingstarbo 1:25, samt
att dispensen förenas med följande villkor;
1. att tomtplatsens gräns tydligt markeras söderut och österut
2. att bevuxna delar av fastigheten bevaras som natur och att död ved
sparas, samt
att prövningsavgiften utgör 8 000 kr.

Bakgrund
Dispens från strandskyddet söks för att få uppföra ett timrat enplanshus på
fastigheten Ingstarbo 1:25 i Hagelstorp inom strandskyddszon för
Åkerbysjön. Byggnaden planeras bli ca 31 kvm stor och ska uppföras på en
öppen yta som saknar betydelse för djur- och växtlivet. Stugan är
nedplockad i Slada och är transporterad till fastigheten i väntan på tillstånd
att bygga upp den. Fastigheten är belägen inom riksintresse för Naturvården.
På fastigheten är redan ett litet förråd uppställt, och ett 20-tal träd med
stammar på 1-5 dm i diameter har avverkats utan dispens från
strandskyddet.
Vid Åkerbysjön gäller 100 meter strandskydd enligt 7 kap.13-14 § §
miljöbalken. 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 som avhåller allmänheten från att beträda områden
där den annars skulle ha fått färdas fritt.

Forts

Ordf sign
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§ 65 forts.
Enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken kan dispens från strandskyddet medges om
det finns särskilda skäl. Särskilda skäl är exempelvis att platsen är väl
avskuren från stranden eller att marken redan var ianspråktagen. Åtgärden
måste dessutom vara förenlig med strandskyddets syfte.
Strandskyddet är ett allmänt intresse som väger tungt, lagstiftaren har därför
utgått från att frågan om dispens ska bedömas restriktivt. Om ett område är
av särskild betydelse för naturvården eller friluftslivet bör normalt aldrig
dispens medges. I bedömningen ska också områdets betydelse i framtiden
vägas in, liksom omgivningen.
Tomtplats
För alla beslut om strandskyddsdispens ska en tomtplatsbestämning göras
som definierar det område där markägaren kan hävda privat zon. En
tomtplats ska för fritidshus normalt inte vara större än 1500 kvm, vid
permanentboende kan något större tomtplatser tillåtas. Gränsen behöver inte
sammanfalla med fastighetsgräns och fri passage ska alltid lämnas närmast
vattnet om möjligt. Tomtplatsens storlek bestäms i detta fall till den öppna
ytan på fastigheten, cirka 1000 kvm.
Motivering
Området är av riksintresse för naturvården, men platsen där enplanshuset
uppförs på saknar naturvärden som skyddas enligt riksintresset. Särskilda
skäl för beviljande av strandskyddsdispens kan anses föreligga då
fastigheten är avskuren från strandlinjen av annan bebyggelse. På
fastigheten är redan ett litet förråd uppställt, och ett 20-tal träd har
avverkats, vilka prövas under samma dispens som enplanshuset.
Byggnaden kan få en avhållande effekt för allmänheten på mark som
tidigare kunnat beträdas och att den trädbevuxna delen mot vägen, som
fungerar som passage till stranden, inte längre upplevs tillgänglig. Genom
att ställa villkor om en tydlig avgränsning av tomtplatsen mot
strandpassagen säkerställs att en utökning av hemfridszonen inte sker och
att tillgången till stranden inte påverkas.
Om villkoren följs bedöms den sökta åtgärden inte medföra någon väsentlig
påverkan på växt- och djurlivet eller någon ytterligare inskränkning av det
rörliga friluftslivet och är således även förenlig med strandskyddets syfte.
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§ 65 forts
Upplysningar
• Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år
eller avslutats inom fem år.
• Med tydlig markering av tomtplatsens gräns menas staket, gärdesgård,
trädridå, häck eller liknande. Alternativt stora stenar eller buskar med
tillräckligt litet mellanrum för att uppfattas som en avgränsning.
• Denna dispens befriar inte från ansvaret att ta hänsyn till Miljöbalkens
övriga bestämmelser eller till vad som föreskrivs i annan lagstiftning,
exempelvis kan det krävas bygglov från kommunen.
Beslut skickas till
Naturvårdshandläggaren
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Dnr Ks 2017.310

66

Ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad, Eskesta
13:11

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb017
att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna, med stöd av 7 kap 18
b § miljöbalken, för uppförande av komplementbyggnad på fastigheten
Eskesta 13: 11, samt
att prövningsavgiften utgör 8 000 kr.
Bakgrund
Dispens från strandskyddet söks för att få uppföra en komplementbyggnad
på fastigheten Eskesta 13: 1 1 söder om Ubblixbo inom strandskyddszon för
Tämnarån. På platsen har tidigare beviljats en strandskyddsdispens för ett 80
m2 stort uthus, giltighetstiden har dock löpt ut. Den nu ansökta
komplementbyggnaden ska bli ca 207 m2. Användningen ska vara garage
och förråd. Området är utpekat av kommunen som ett område för
landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS).
Vid Tämnarån gäller 100 meter strandskydd enligt 7 kap.13-14
miljöbalken. 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 som avhåller allmänheten från att beträda områden
där den annars skulle ha fått färdas fritt.
Enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken kan dispens från strandskyddet medges om
det finns särskilda skäl. Särskilda skäl är exempelvis att platsen redan är
ianspråktagen, att det är en anläggning som för sin funktion måste ligga vid
vatten eller om det tillgodoser ett angeläget allmänt intresse. Åtgärden måste
dessutom vara förenlig med strandskyddets syfte.
Strandskyddet är ett allmänt intresse som väger tungt, lagstiftaren har därför
utgått från att frågan om dispens ska bedömas restriktivt. Om ett område är
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§ 66 forts
av särskild betydelse för naturvården eller friluftslivet bör normalt aldrig
dispens medges. I bedömningen ska också områdets betydelse i framtiden
vägas in, liksom omgivningen.
Tomtplats
För alla beslut om strandskyddsdispens ska en tomtplatsbestämning göras
som definierar det område där markägaren kan hävda privat zon. Gränsen
behöver inte sammanfalla med fastighetsgräns och fri passage ska alltid
lämnas närmast vattnet.
I strandskyddsärende KS 2013/177 beslutades tomtplatsavgränsning för
bostadshuset och den då ansökta uthusbyggnaden. Uthusets tomtplats
beslutades till samma som byggnadens yta och låg i utkanten av
bostadshusets tomtplatsavgränsning. Samma förhållande gäller för denna
komplementbyggnad. Placeringen är i utkanten av bostadshusets
tomtplatsavgränsning. En komplementbyggnad har ingen hemfridszon så
ingen ny tomtplatsavgränsning för bostadshuset behövs. Tomtplatsens
storlek för komplementbyggnaden bestäms till samma som byggnadens yta.
Motivering
Komplementbyggnaden ska uppföras på redan ianspråktagen mark. Den
uppförs även inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära
läge, i nära anslutning till befintlig bebyggelse. Särskilda skäl för
beviljande av strandskyddsdispens föreligger.
Den sökta åtgärden medför ingen väsentlig påverkan på växt- och djurlivet
eller någon inskränkning av det rörliga friluftslivet och är således även
förenlig med strandskyddets syfte.
Upplysningar
Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år
eller avslutats inom fem år.
Beslut skickas till
Kommunekologen
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Ks 2017/489

Yttrande gällande Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om
fiskefartygs tillträde till hamnar
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar enligt kommunstyrelsens
delegationsordning punkt U004
att anta kommunekologens yttrande som sitt eget.
Bakgrund
Kommunekologens yttrande:
"Tierps kommun har av Havs- och vattenmyndigheten beretts tillfälle att
lämna synpunkter i rubricerat ärende.
Kommunen har tidigare yttrat sig angående hamnarna och föreslog då, efter
inkommen synpunkt från yrkesfiskare, att Öregrund även kan vara lämplig
att utpekas för landning av mer än 5 ton sill/strömming eller skarpsill.
Kommunen utgår ifrån att en utredning om hamnens lämplighet har
genomförts.
Konsekvensutredningen behandlar endast utpekandet av hamnarna för
landning av mer än 5 ton sill/strömming eller skarpsill, övriga ändringar
behandlas inte. Konsekvenserna av samtliga ändringar bör nämnas även om
de bedöms bli ringa.
I övrigt har kommunen inga synpunkter på förslaget till ändring av
föreskrifterna, men vill framhålla behovet av förenkling för vårt småskaliga
kustnära yrkesfiske. Vi har i tidigare yttrande framfört förslag från våra
yrkesfiskare att inte införa enskilda kvoter på fartyg under 12 m längd,
alternativt att lösa kontrollen av dessa på ett mer tidseffektivt sätt."
Beslut skickas till
Havs- och vattenmyndigheten
Kommunekologen
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