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Förord

Tierp har unika möjligheter att utvecklas. Här fi nns fantastiska möjligheter för de 

som vill bo i en mindre kommun med utmärkta förbindelser till storstaden. Här 

fi nns mindre samhällen och tätorter, och här fi nns en levande landsbygd med 

enskilda gårdar och mindre bybildningar. Den rika variationen av boendemiljöer 

och olika boendeformer är en stor tillgång, som kan utvecklas ytterligare. I kom-

munen fi nns dessutom god service och goda möjligheter till en rik fritid med 

närhet till natur och kultur. Det fi nns också många och framgångsrika företag.

Kommunen har en framtidsvision där utveckling och tillväxt, god livsmiljö, barn 

och ungdom är prioriterade. Översiktsplanen bygger vidare på denna och presen-

terar visioner och rekommendationer för användningen av mark och vatten och 

anger inriktningen för det arbete som behövs för att utveckla och tillvarata kom-

munens möjligheter och öka dess attraktionskraft .

Översiktsplanen är avsiktligt återhållsam med detaljer och pekar ut färdriktning-

en i stort. Den ska fungera som ett arbetsredskap, som ger ett stöd i det löpande 

arbetet inom alla berörda områden.

Sedan förra utställningen har planen inriktats mot en starkare utveckling, kom-

pletterats med expansionsmöjligheter för de olika orterna och beskrivningar av 

värdena i skyddade miljöer. Vi överlämnar nu den nya utställningshandlingen till 

alla berörda för yttrande. Många av frågorna som planförslaget behandlar är kom-

plicerade. Tveka inte att kontakta oss för förklaringar och information. Utöver 

kommunfullmäktiges ”Beredning för tillväxt och samhällsbyggande” och kom-

munstyrelsens ledamöter kan berörda tjänstemän medverka till att ge information 

om utställningshandlingens innebörd samt diskutera föreslagna inriktningar.

För att förverkliga en vision krävs en mängd insatser på olika nivåer och genom 

skilda aktörer. Att Tierps kommun med sitt ansvar för den lokala demokratin och 

ekonomin också har ett ansvar för att arbeta för hela kommunens utveckling är 

självklart. Kommunen kan bädda för utveckling och stödja verksamheter som bi-

drar till att profi lera kommunen. Men kommunen kan inte agera ensam. Med 

utgångspunkt i planen är det därför angeläget att så många som möjligt deltar i 

arbetet för att forma en positiv framtid.

Bengt-Olov Eriksson

Kommunstyrelsens ordförande

Läsanvisning

I avsnittet MARK OCH VATTENANVÄNDNING ges områdesvisa rekommen-

dationer och i avsnittet ALLMÄNNA INTRESSEN sektorsvisa. I det senare redo-

visas också riksintressen, gällande planer och förordnanden. 

Ny plan- och bygglag (PBL) gäller från 2 maj 2011. Paragrafh änvisningar sker till 

denna (motsvarande paragraf i tidigare lagstift ning anges inom parentes).
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INLEDNING

Översiktsplanen

Allmänt 
Översiktsplanen innehåller texter och plankartor som beskriver olika använd-

ningsområden för mark och vatten under den kommande 20-årsperioden.  Pla-

nen avses lägga grunden för en utveckling av ”Vision för Tierps kommun” vad 

gäller frågor om mark- och vattenanvändningen.

Översiktsplanen är ett politiskt dokument som anger en viljeinriktning för all 

mark- och vattenanvändning inom kommunen på en övergripande nivå. Därmed 

anger planen även en inriktning för utvecklingen av bebyggelsen i kommunen. 

Bebyggelsen är tillsammans med infrastrukturen uttryck för så kallade exploa-

teringsintressen. Därför har översiktsplanens rekommendationer ett exploate-

ringsperspektiv som ställs mot bevarandeintressen. Sammanvägt utgör såväl ex-

ploaterings- som bevarandeintressen den viljeriktning som anger utvecklingen av 

kommunens mark och vatten.

En överenskommelse om en eft ersträvansvärd orts- och landsbygdsutveckling för 

kommunen kan stödjas av en väl avvägd balans mellan exploatering och beva-

rande. En medveten och målinriktad kommunal strategi strävar eft er att bidra 

till utvecklingen av ändamålsenlig bebyggelsestruktur och övrig mark- och vat-

tenanvändning.

Sammanfattningsvis kan sägas att planens syft e är att:

• Ange riktlinjer för kommunens planering och bygglovhantering.

• Informera kommunens invånare och andra aktörer om kommunens planer.

• Vara en överenskommelse mellan kommun och stat gällande markanvänd-      

   ningsfrågor.

Lagstift ning 
Översiktsplanens innehåll och hantering regleras i Plan- och Bygglagen (PBL) och 

delvis i Miljöbalken (MB).

Boverket anger om översiktsplanens roll och innehåll:

”Översiktsplanen är kommunens ”avsiktsförklaring” av den fysiska miljön. Planen 

ska redovisa hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och miljökvalitets-

normer. Planen kan också innehålla kommunens vision på området och vara dess 

strategiska dokument för den framtida utvecklingen. 

Översiktsplanen är vägledande, såväl när kommunen upprättar detaljplaner och 

områdesbestämmelser samt prövar bygglov enligt plan- och bygglagen, som när 

kommunen eller andra myndigheter fattar andra beslut som rör mark- och vat-

tenanvändningen i kommunen. Planen är inte juridiskt bindande. 

Översiktsplanen redovisar en avvägning mellan olika allmänna intressen. Pla-

nens innebörd och konsekvenser ska tydligt kunna utläsas i planhandlingarna. 

Miljökonsekvenserna ska redovisas enligt bestämmelserna i miljöbalken om mil-

jöbedömningar. Syft et med konsekvensbeskrivningen är att förstärka översikts-

planens funktion som beslutsunderlag. Innebörden av olika förslag kan då lättare 

förstås och diskuteras tidigt under planprocessen. 

INLEDNING
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Dagens samhällsförändringar sker i en allt snabbare takt. Nya planeringsanspråk 

och intressen gör att översiktsplanen kan behöva ses över kontinuerligt för att 

behålla sin funktion som ett strategiskt vägledande beslutsunderlag. Genom att 

arbeta med fördjupningar av och tillägg till den kommunomfattande översiktspla-

nen underlättas arbetet med ändringar och kompletteringar utan att hela planen 

måste göras om.”

PBL 3 kap 27 § (4:14) anger ” Kommunfullmäktige ska minst en gång under man-

dattiden pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i 5 §.” (5 § 

anger vad som skall framgå av översiktsplanen).

Hållbarhet och planeringens dilemma
Brundtlandkommissionens defi nition av hållbar utveckling:

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Robert W. Kates har gått igenom olika defi nitioner av ”hållbar utveckling”. Hans 

slutsats är att begreppet ger en bas för en ständig pågående dialog och process för 

en positiv vision av världens utveckling. Hållbar utveckling är inte ett svar utan en 

dialog och process som kräver arbete, kompromisser och en vilja till förändring.

En långsiktig plan måste ange vad man vill göra i närtid, men hålla öppet för en 

osäker framtid. Ett grundproblem är att planeringen oft a leder till skydd av före-

teelser värda att bevara innan man vet vilka motstående intressen som kan dyka 

upp i framtiden.

Framtidsforskare talar om paradigmskift e. En del menar att eff ekterna av informa-

tionsteknologin kommer att påverka vårt sätt att leva långt mer än det gjort hittills 

och att stora organisationer kommer att ersättas av små fl exibla och kreativa fö-

retag.  Andra förutsäger att globalisering och automatisering kan komma att leda 

till att tillverkning som nu fl yttat till låglöneländer kan komma att fl ytta hem igen.  

Osäkerheten är stor. Planeringen måste syft a till att hålla dörrarna öppna för alla 

önskvärda möjligheter.

Planprocessen

2005-2010
Kommunstyrelsen antog i november 2005 ett program för en ny översiktsplan 

som skulle ersätta den antagna från 1991-02-12. Programmet föregicks av om-

fattande information och samråd där ursprungligen fyra alternativ var aktuella. 

Kommunstyrelsen fastslog att samrådshandlingen för översiktsplanen skulle ta sin 

utgångspunkt i två alternativa visioner för bebyggelseutvecklingen. 2007 infördes 

en ny organisation och ”Beredningen för tillväxt och samhällsbyggande” fi ck i 

uppdrag att fullfölja planarbetet.  I samrådshandlingen kallades de båda visioner-

na för ”Vision Köpingen” respektive ”Vision Stråken”. I Vision Köpingen avsågs

50 % av ny bebyggelse förläggas till Tierps köping, 30 % till Örbyhus och Mehede-

by och 20 % på landsbygden och övriga tätorter. I Vision Stråken var motsvarande 

fördelning 30, 30 respektive 40 %. 

Eft er samrådet upprättades en plan som var en kombination av de båda versio-

nerna. Den var ett uttryck för kommunens vilja att stärka tätorterna uteft er E4:an 

och järnvägen.

INLEDNING
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Denna plan ställdes ut 2009-03-02 till 2009-05-05. Länsstyrelsen ansåg i sitt ytt-

rande att förslaget ”inte kan överlämnas till fullmäktige för antagande, utan bör 

kompletteras för att däreft er ställas ut ännu en gång”. 

I denna reviderade översiktsplan läggs tyngdpunkten på hållbarhet i kommuni-

kationer och service. Möjlighet till utbyggnad föreslås främst i Tierps köping och 

Örbyhus, men ger också möjlighet till utveckling av övriga tätorter och landsbygd 

för att säkra befolkningsunderlag för service. Den framhäver också de olika or-

ternas identiteter och betonar vikten av att dessa utvecklas för att öka attraktions-

kraft en.

Denna nu utställda plan avses innehålla nödvändiga kompletteringar. Med rå-

dande trender och anad framtid är det i ett korttidsperspektiv viktigt att säkra 

underlaget för service, samtidigt som kommunen i ett längre perspektiv vill bädda 

för en utveckling i linje med länets ambitioner och på längre sikt en kraft igare 

utveckling. 

Till planen bifogas en samrådsredogörelse som behandlar de yttranden som in-

kommit under utställningstiden och också de yttranden som kommit under sam-

rådstiden om inte remissinstansen yttrat sig under utställningen.

Eft er utställningen avses översiktsplanen antagas av fullmäktige.

Ett levande dokument för fortsatt planering
Avsikten är att planprocessen inte ska avstanna i och med att en ny översiktsplan 

antas. Översiktsplanen som levande dokument fungerar kanske allra bäst i digital 

form. Där kan nya underlag länkas till en gällande plan. När översiktsplanen blivit 

antagen kommer nya förslag på förändringar att växa fram och kan samlas fram 

tills dess att översiktsplanen aktualiseras. På så sätt får vi en gällande översiktsplan 

fastställd av kommunfullmäktige parallellt med en levande version som kommun-

fullmäktige tar ställning till vid en formell aktualisering.

INLEDNING
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SAMMANFATTNING

SAMMANFATTNING

Planen utgår ifrån Brundtlandkommissionens defi nition av hållbar utveckling:

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Tierpsbygden har lämningar av bosättningar från stenåldern. Vendel har givit 

namn åt en tidsepok. Järnbruken från 1600-talet och senare har eft erlämnat unika 

bruksmiljöer och lagt grunden för den industri som utvecklats senare och som, 

tillsammans med jordbruket, varit basen för befolkningens försörjning.

Sysselsättning inom industri, handel och jordbruk har under senare tid minskat 

medan olika typer av tjänster har ökat. Folkmängden har i stort sett varit kon-

stant omkring 20 000 invånare de senaste 30 åren. Befolkningen är något äldre 

än genomsnittet för länet och riket. Förvärvsintensiteten är hög för män och låg 

för kvinnor. Nettoutpendlingen är cirka 30 % av de förvärvsarbetande som bor i 

kommunen.

Planen dimensioneras för en befolkningsökning på 3 000 invånare och ger anvis-

ningar så att en folkökning med ytterligare 4 000 invånare inte skall hindras.

Vikten av bra kollektivtrafi k betonas. De båda stråken järnvägen/E4:an och väg 

76 framhävs. Utbyggnad föreslås främst i Tierps köping och Örbyhus, men också 

i övriga tätorter för att säkra befolkningsunderlag för service. I varje ort skall or-

tens karaktär tas till vara och utvecklas. I några områden ges riktlinjer för att ge 

dispens från strandskyddet för att stödja ”landsbygdsutveckling i strandnära om-

råden (LIS)”. För landsbygden i övrigt föreslås inte förbud men att stor hänsyn ska 

tas till miljövärden och areella näringar. Hänsyn skall också tas till om det fi nns 

kollektivtrafi k och service.

Kommunen har speciella förutsättningar för utveckling i ett antal branscher. 

Transport och logistik i anslutning till E4:an. Areella näringar i närheten av en 

stor marknad kan utvecklas både för produktion av ekologisk mat och energi. 

Tjänster har utvecklats mycket starkt och kan förväntas växa ytterligare, speciellt 

småföretag som inte är beroende av dagliga kundbesök och där boendemiljön 

prioriteras. Kommunens unika värden bör kunna leda till en utveckling av tu-

rism. Globalisering och ökade transportkostnader kan på sikt leda till mer lokal 

tillverkning. Några områden är av riksintresse för utbyggnad av vindkraft . Planen 

ger rekommendationer som skall bädda för en utveckling av alla dessa näringar. 

Öppnande av Dannemora gruva och slutförvaring i Forsmark kan också ge ett 

ökat tryck i närregionen.

Planen redovisar skydd för helt unika värden, främst riksintressen. Den framhä-

ver värdet av andra miljöer, men avser inte att dessa skall skyddas med särskilda 

bestämmelser innan vi vet vilka motstående intressen som kan komma att fi nnas.

Miljöbedömningen anger att förslaget förstärker befi ntliga strukturer som gynnar 

kollektivtrafi k och förstärker möjligheterna att utveckla service. Förslagets riktlin-

jer för bebyggelse bidrar till att bevara orörda områden, samtidigt som befi ntlig 

bebyggelse kan kompletteras med bättre hållplatspunkter, mötesplatser och ser-

vice. Föreslagen bebyggelse och verksamheter intill kust- och sjöstränder, väntas 

bidra till kommunens identitet och attraktivitet, men riskerar också att skada na-

tur- och rekreationsvärden. Många av förslagets positiva ambitioner, skulle kunna 

stärkas väsentligt, om det formuleras tydligare mål och strategier för dessa.

  ÖVERSIKTSPLAN FÖR TIERPS KOMMUN 2010-2030 
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ÖVERGRIPANDE FÖRUSÄTTNINGAR

ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR

Kommunen i dag

Tierp ligger vid två av Sveriges mest trafi ktäta stråk, Ostkustbanan och E4:an.

Tierps näringsliv utmärker sig med en stor andel sysselsatta inom industri (till-

verkning och utvinning) och liten inom företags- och informationstjänster. Sedan 

år 2000 har antalet arbetsplatser inom kommunen minskat med ca 5 %. Minsk-

ningen inom industrin har varit lika stor, men kompenserats av en något större 

ökning av olika typer av tjänster. Ökningen inom tjänstegrenarna har varit mycket 

kraft ig, om än från en mycket låg nivå. Den totala minskningen kan förklaras av 

minskningen inom handel. Mindre ändringar inom övriga näringar har kompen-

serat varandra.

Pendlingen är mycket stor. Drygt hälft en av de förvärvsarbetande som bor i kom-

munen pendlar till en arbetsplats utanför kommunen. Inpendlingen är också stor. 

På närmare en fj ärdedel av arbetsplatserna inom kommunen arbetar inpendlare. 

Nettoutpendlingen är ca 30 % av de förvärvsarbetande som bor i kommunen.

Folkmängden har i stort sett varit konstant, omkring 20 000 invånare, de senaste 

30 åren. En omfördelning har dock skett från landsbygden till tätorterna, främst 

stationsorterna. Befolkningen är något äldre än genomsnittet för länet och riket. 

Förvärvsintensiteten är hög för män och låg för kvinnor. 

Bostadsbyggandet under de senaste fem åren har varit eft erfrågeinriktat och en-

bart omfattat småhus, till stor del i naturnära lägen.

Trots den kraft iga minskningen av handeln har kommunen fortfarande en hög 

servicenivå både i Tierps köping och i de mindre orterna. 

Kommunen har många unika kultur- och naturmiljöer som kan utnyttjas mera, 

både för turism och som tillgång för bostäder och mindre arbetsplatser.

Kommunens ekonomi är i balans.
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ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR

Kommunen har unika värden

Kultur
Vägverket annonserar en del av kommunens kulturella värden:

 

 

 

   

 

 

 

 

Flera kulturella värden fi nns och dessa redovisas i avsnittet om kultur.

Natur
 

Florarnas naturreservat är ett av mellansveriges största reservat, 

stort opåverkat område i klass med fj ällområdena, som kan er-

bjuda exklusiva kvaliteter på storstadsnära avstånd. Reservatets 

kvaliteter tryggas genom generösa bevarandeåtgärder. Upple-

velser av ostördhet från civilisationen kan genereras.
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ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR

Rekreation och fritid

Fiske vid kust i vattendrag och sjöar. Dalälven tillhör ”top ten fi shing Sweden” som marknadsförs globalt.

Golf vid Örbyhus. Foto: Ann Christin Larsson. 

Kommunens unika värden redovisas utförligare i avsnitten om allmänna intressen. 
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ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR

Kommunens roll i regionen           

Medborgarna i kommunen lever sina liv oberoende av kommungränsen. Därför 

är det viktigt att vi deltar i regionala samarbeten med utgångspunkt i de förutsätt-

ningar som är specifi ka för Tierps kommun. Översiktsplanen ska ta utgångspunkt 

i den regionala utvecklingsplanen. 

Tierp ingår i ABCX-stråket: Stockholm–Arlanda–Knivsta–Uppsala-Tierp–Älv-

karleby–Gävle. I stråket mellan Uppsala och Gävle bor ca 300 000 människor. 

Genom förbättrade kommunikationer vill man gynna pendling. Upptåget och 

samarbeten i ABCX-stråket är de mest påtagliga samarbetena på regional nivå. Ett 

samarbete som påtagligt knyter ihop kommunikation, arbetsmarknad och sociala 

nätverk. Regionen framhåller också riksväg 76, Gävle–Östhammar–Norrtälje och 

länsväg 292, Söderfors–Tierp–Örbyhus–Österbybruk–Gimo–Hargshamn som 

viktiga regionala stråk. 

Nya E4:an har genererat nya knutpunkter. Dessa kräver särskild omsorg eft ersom 

de blir entrézoner till olika kommundelar. De kan utnyttjas för att ge historisk 

förankring och annonsera om kommunens unika värden. 

De förbättrade kommunikationerna med såväl tåg som bil stärker Tierps strate-

giska läge i regionen och minskar restiderna för invånarna i Tierps kommun till 

exempelvis Arlanda och Stockholm. Detta regionala perspektiv är särskilt viktigt 

för näringsliv och företagande i kommunen.

Det är viktigt att se värdet med kommunens många unika kulturmiljöer, naturom-

råden, sjöar och kuster och som en resurs i ett regionalt perspektiv. Detta speciellt 

då ett av de områden som annonseras i den regionala utvecklingsplanen handlar 

om att göra länet mer synligt, vilket sätter in kommunen och regionen i såväl ett 

nationellt som globalt sammanhang. 

Uppsala kommuns bebyggelseutveckling inom norra delen av kommunen på-

verkar Tierps kommun. Det innebär fl er människor och ett ökat kundunderlag 

i ABCX-stråket. Antalet tågresenärer kan öka och därmed garantera trafi k med 

bibehållen eller ökad turtäthet.
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I samma expansionsförslag som i Uppsala kommuns översiktsplan skapas bäst 

förutsättningar för ny järnväg till Enköping. För Tierps kommun innebär en sådan 

utbyggnad ökad tillgänglighet till arbetsmarknad och utbildning i Mälardalen.

Regionala program och strategier

Uppsalaregionens utvecklingsprogram
Förbundsfullmäktige i Uppsalaregionen fastställde 2008-12-18 ett regionalt ut-

vecklingsprogram (RUP) för Uppsala län (http://www.regionuppsala.se/docu-

ments/d878_Upplandsk_drivkraft _screen09.pdf).

I detta konstateras att världen krymper, att arbetsmarknaden förändras, att nya 

livsstilar växer fram, att klimat och energi fl yttats upp på agendan, att rörligheten 

ökar och att regionen växer. Folkmängden antas öka med mellan 15 och ca 30 % 

till 2050.

Bland utmaningarna anges att dra nytta av det geografi ska läget, att stärka de in-

ternationella sambanden, att möjliggöra rörlighet och minska klimatpåverkan, att 

stärka högre utbildningar och satsa på yrkesutbildningar, att utveckla både stor-

staden och landsbygden, att utveckla ett dynamiskt och entreprenöriellt näringsliv 

och att utveckla en hållbar samhällsplanering.

Bland hållbarhetsvisionerna nämns bl.a. hushållning med mark, värna om  gröny-

torna och att satsa på kunskaps- och mindre serviceföretag. För social hållbarhet 

anges:

”En socialt hållbar utveckling handlar om allas rätt att delta i samhället på lika 

villkor vad avser utbildning, arbete, kulturliv etc. Detta är viktigt inte minst för 

barn och ungdomar. Social hållbarhet handlar också om att bejaka den mångfald 

som fi nns i regionen. I dag är många områden i Uppsala län tydligt segregerade. 

Att motverka segregation är ett viktigt mål och öppnar för att frigöra en dåligt 

utnyttjad arbetskraft sresurs. En annan viktig del är jämställdhet som innebär att 

kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter att ut-

vecklas på livets alla områden. 

Ytterligare en betydelsefull del av social hållbarhet är hälsa på lika villkor för alla 

medborgare. Höga sjuktal, upplevd ohälsa och könsrelaterade skillnader i hälsa 

är ett hot mot en hållbar utveckling. Det behövs samordnade insatser för en god 

folkhälsa. Kommuner och landsting i samverkan med andra samhällsaktörer 

måste investera i människors hälsa och trygghetssystem för att alla ska bli bättre 

rustade inför framtiden.”

Av betydelse för Tierp kan noteras:

• Kollektivtrafi kens marknadsandel har ökat kraft igt.

• Viktigt stråk är ABCX-stråket: Stockholm–Arlanda–Knivsta–Uppsala-       

   Tierp–Älvkarleby–Gävle samt Ostkustbanan och E4:an.

• Uppsala län har hög internationell tillgänglighet.

• Den snabbaste tillväxten av nya jobb sker inom företagstjänster, besöksnä-  

   ring, service och handel men också inom olika typer av hantverkstjänster.  

   Besöksnäringen förväntas ha betydelse även för utveckling av länets lands-      

   bygd.

• Den kreativa sektorn med rekreation, media, kultur, natur, friluft sliv, konst     

   och design är ett växande tillväxtområde.

  ÖVERSIKTSPLAN FÖR TIERPS KOMMUN 2010-2030 
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Handlingsriktningar av betydelse för Tierps översiktsplan är bl.a:   

• Utveckla och integrera tågsystemet i Stockholm-Mälarregionen.

• Utveckla stomlinjenätet, anropsstyrd kollektivtrafi k och bytespunkter.

• Utveckla en kollektivtrafi k utan fossila bränslen.

• Satsa på de starka nationella och regionala stråken i investeringsplaneringen.

• Förstärk samverkan mellan infrastruktur- och bebyggelseplanering.

• Öka satsningen på järnväg med omlastningspunkter.

• Öka tillgängligheten med kollektivtrafi k till Arlanda.

• Bygg ut IT-infrastrukturen i hela länet.

• Öppna för ny, energieff ektiv teknik inom transportsystemet.

• Främja rörligheten på arbetsmarknaden.

• Skapa förutsättningar för utveckling av fl er företag inom befi ntliga och nya   

   branscher.

• Skapa en väl fungerande samhällsservice till länets företag.

• Stimulera utvecklingen inom tillväxtbranscher såsom verkstadsindustri,  

   energi/miljö inklusive slutförvar, life science med bioteknik/medicintek- 

   nik, vård och omsorg, kunskapsintensiva tjänster, den kreativa sektorn och  

   besöksnäringen samt handel och gruvnäring.

Länsstyrelsens klimat- och energistrategi
Länsstyrelsen i Uppsala län har år 2008 på uppdrag av regeringen utarbetat en 

regional klimat- och energistrategi för länet, samordnat med Regionförbundets 

revidering av RUP. Syft et är att minska klimatförändringarna, främja energiom-

ställningen, öka andelen förnybar energi samt främja energieff ektivisering och ef-

fektivare transportsystem. Detta har skett i samråd med Energimyndigheten, Bo-

verket och Naturvårdsverket, kommunerna i länet samt andra berörda regionala 

aktörer.

I avsnittet om attraktivt boende noteras bl.a. att: Länets natur- och kulturmiljöer 

är utvecklade och synliggjorda och att en stor och växande del av befolkningen vill 

bo på landsbygden och det blir därför en utmaning för kommunerna att planera 

för en hållbar utveckling. Det kan innebära att skapa ett klimatanpassat boende 

uteft er kommunikationsstråken, att underlätta samåkning men även att under-

stödja etablering av landsbygdsföretag. Stråken ger en möjlighet att kombinera 

en mångfald av boendemiljöer med en hög tillgänglighet till arbete, skola, fritid 

och nöjen. Stråken är därför viktiga som utgångspunkt för en gränsöverskridande 

samhällsplanering. Natur- och kulturmiljöer bidrar också till goda livsvillkor. Det 

är viktigt att säkra tillgången till bostadsnära natur, då den är en plats för lek, åter-

hämtning, tystnad, samvaro och fysisk aktivitet, och den ska vara nåbar för alla. 

Handlingsriktningar av betydelse för Tierp är bl.a:

• Stärk klimatperspektivet i den fysiska planeringen.

• Verka för ökad andel hållbara jord- och skogsbruk.

• Verka för utbyggnad av klimatneutrala och hållbara stadsdelar och tätorter.

• Verka för en regional satsning på produktion och användning av biogas som  

   drivmedel.

• Ge förutsättningar för vindkraft sutbyggnad.

• Satsa på mötesplatser för kunskapsutbyte mellan off entliga och privata aktö-  

   rer, universitet och näringsliv.

• Skapa starkare nätverk för hållbar utveckling.

• Upprätta gemensamma principer för fysisk samhällsplanering över kom- 

   mungränserna.

• Samordna länets insatser för ökad attraktivitet gentemot människor och  

   företag.

  ÖVERSIKTSPLAN FÖR TIERPS KOMMUN 2010-2030 
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• Samverka kring utveckling av de storregionala kommunikationsstråken.

• Minska segregation och ta tillvara befolkningens mångfald.

• Utveckla besöksnäringen med utgångspunkt från länets natur- och kultur- 

   miljöer.

• Öka samverkan kring goda livsvillkor och god medborgarservice.

• Utveckla hälso- och sjukvården med stöd av IT, telekom och medicinsk  

   teknik.

Sammanfattning av länsprogram och strategi
Sammanfattningsvis anger utvecklingsprogrammet och klimat- och energistrate-

gin följande handlingsinriktningar:

• Stärk klimatperspektivet i den fysiska planeringen.

• Verka för utbyggnad av klimatneutrala och hållbara stadsdelar och tätorter.

• Satsa på de starka nationella och regionala stråken i investeringsplane- 

   ringen.

• Förstärk samverkan mellan infrastruktur- och bebyggelseplanering.

• Öka tillgängligheten med kollektivtrafi k till Arlanda.

• Bygg ut IT-infrastrukturen i hela länet.

• Öppna för ny, energieff ektiv teknik inom transportsystemet.

• Utveckla besöksnäringen med utgångspunkt från länets natur- och kultur- 

   miljöer.

• Verka för ökad andel hållbara jord- och skogsbruk.

  ÖVERSIKTSPLAN FÖR TIERPS KOMMUN 2010-2030 
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Vision för Tierps kommun

Kommunen har antagit en vision: 

”VISION FÖR TIERPS KOMMUN”

Tierps kommun kännetecknas av utveckling och tillväxt, god livsmiljö och att 

barn och ungdomar är prioriterade.

Utveckling och tillväxt

Tierps kommun har en positiv och hållbar utveckling och tillväxt som framför allt 

vilar på tre pelare:

• Ett gott företagsklimat och ett näringsliv vars motor är en stark och ut- 

   vecklingsinriktad tillverkningsindustri samt där service- och tjänstesektor  

   expanderar kraft igt.

• En fl exibel och arbetsmarknadsanpassad utbildningsverksamhet.

• Mycket goda kommunikationer såväl på väg, järnväg som digitalt.

God livsmiljö

Tierps kommun är känd för:

• Mycket goda och varierande boendemiljöer med väl utvecklad off entlig och  

   kommersiell service.

• En rik fritid med natur och kultur inpå knutarna.

• Kommunikationer som skapar frihet att utnyttja ett ännu större utbud.

Barn och ungdomar

Barnen och ungdomarna är framtiden. I Tierps kommun anser invånarna att vi 

har:

• En mycket bra livsmiljö för barn och ungdomar.

• En skola präglad av hög kvalitet, lyhördhet och fl exibilitet.

• En varierad och pedagogiskt inriktad barnomsorg.

Eft ersom Tierps kommun är barnens och ungdomarnas kommun väljer barnfa-

miljer att fl ytta hit. Tierp växer och därmed är grunden lagd för en bra skola, bra 

vård och bra omsorg för alla invånare i Tierps kommun.”

I översiktsplanen tar sig detta uttryck i betoningen av goda kommunikationer, 

goda etableringsmöjligheter för näringslivet, mycket goda och varierande boen-

demiljöer och god service samt framhävande av natur- och kulturvärdena.

  ÖVERSIKTSPLAN FÖR TIERPS KOMMUN 2010-2030 
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- med områdesvisa beskrivningar och rekommendationer
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Karta: Mark- och vattenanvändning (karta i större skala fi nns i slutet av häft et).
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Planens huvuddrag

FÖRÄNDRINGSOMRÅDEN

Utredningsområden - Fördjupade översiktsplaner eller liknande ska upprättas för 

tätorterna med syft e att framhäva särdragen och att ny bebyggelse inte ska hindra 

en framtida utveckling. Alla orter ska ha möjlighet att utvecklas, stationsorter för-

väntas ha störst utvecklingspotential.

Fördjupade översiktsplaner eller liknande ska upprättas för Hållnäshalvön och 

Vendelbygden i syft e att framhäva särdragen och ge underlag för framtida utveck-

ling och eventuellt kompletterande skydd av områdenas värden.

Riksintresse för vindbruk - Bedömning av riksintressanta områden för vindbruk 

ska göras i regional studie som underlag för kommunens bedömning. Åtgärder 

som försvårar utbyggnad av vindkraft  får inte vidtas.

MARKOMRÅDEN

Tätort - Nuvarande tätort.

Sammanhållen bebyggelse - Lov kan ges till enstaka kompletteringsbebyggelse om 

vatten, avlopp och service kan ordnas, annars krav på detaljplan. 

LIS-områden - Områden för landsbygdsutveckling i strandnära områden. Kom-

munens ambition är att tillåta viss ny specifi cerad bebyggelse enligt bilaga till pla-

nen.

Jord- och Skogsbruk - Nya byggnader som hindrar eff ektivt jord- och skogsbruk 

skall inte tillåtas. Rekreation skall främjas.

Resursområden - För rekreation, natur och kultur. Värden, rekommendationer 

och åtgärder utvecklas i kapitlet ”Allmänna intressen”. 

VATTENOMRÅDEN

Vattenområden - Värden, rekommendationer och åtgärder beskrivs i kapitlet om 

Allmänna intressen.

Vattenområden - naturvård - Särskilda åtgärder eller hänsyn ska tas. Se kapitlet om 

allmänna intressen. 

KOMMUNIKATIONER OCH ANLÄGGNINGAR

Vägar och järnvägar - Erforderliga skydds- och säkerhetsavstånd skall hållas.

Kraft ledning - Redovisade kraft ledningar skall kunna byggas ut till 400 kV. Erfor-

derliga skydds- och säkerhetsavstånd skall hållas.

Flygplatser, motorbanor och skjutbanor - Är alla befi ntliga. Tierps fl ygplats byggs 

ut för motorsport. Erforderliga skydds- och säkerhetsavstånd utreds från fall till 

fall.

  ÖVERSIKTSPLAN FÖR TIERPS KOMMUN 2010-2030 
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Kommunens många unika värden har lett till att en stor del av kommunens yta omfattas av riksintressen och 

förordningar. Dessa redovisas i senare avsnitt.
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Generella rekommendationer 
Följande rekommendationer gäller generellt för kommunen som helhet. 

REKOMMENDATIONER

Ny bebyggelse ska:

• i första hand utgöra kompletteringar av befi ntlig bebyggelse. 

• relateras till befi ntligt bebyggelsemönster, landskapsbild och kulturmiljö 

  (PBL kap 2 § 6 (3:1)).

• undvikas i helt obebyggda områden med hänsyn till naturvärden, skogsbruk                   

   och friluft sliv. 

• undvikas om den splittrar och skapar barriärer inom regionala eller kom- 

   munala sammanhängande grönområden. 

• detaljplaneläggas när den är i direkt anslutning till befi ntlig detaljplan (PBL  

   kap 4 § 2 (5:1)).

• betraktas som åretruntboende vid prövning av lokaliseringen. 

• samlokaliseras med befi ntlig för att skapa förutsättningar för en god kom- 

   munal och kommersiell service, men kommunikationsnära boende på land-    

   sbygden ska möjliggöras. 

Vid ny sammanhållen bebyggelse utanför kommunens verksamhetsområden för 

vatten- och avloppsförsörjning gäller följande: 

• Ska föregås av en vatten- och avloppsutredning (PBL kap 2 § 4-5 (2:3)).

• Hänsyn ska tas till s.k. tröskelvärden för investeringar i skolor och    

   tekniska anläggningar samt till övriga allmänna intressen enligt denna  

   översiktsplan. 

• Lokaliseringar får inte motverka de regionala miljömålen. 

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.

Vid bebyggelse nära strand ska vattenkontakt för allmänheten särskilt tillgodoses 

och fripassager skapas.

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-årsfl öde).

• 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, en-

  staka villor, fritidshus och mindre industrier med liten miljöpåverkan (högsta  

  fl öde).

• 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 fl öden.

Ny bebyggelse bör föregås av detaljplaneläggning (kommunstyrelsens tolkning

av PBL 4 kap 2 § (5:1)) enligt följande:

• Nyetablering av grupp om 10 hus och kompletteringsbebyggelse till grupp 

   om 20 hus inom område utan utpekat allmänt intresse.

• Nyetablering av grupp om 5 hus och kompletteringsbebyggelse till grupp om 

  10 hus inom område med utpekat allmänt intresse.
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ÅTGÄRDER

• Energieff ektiva lösningar för byggande och renovering av hus; till exempel 

   ”gröna tak”, trähusbyggande och passivhus ska spridas och uppmuntras.  

• Kommunen bör arbeta för att exploatörer kompenserar för negativ miljöpå-

   verkan då grönytor tas i anspråk genom att förtydliga ansvaret för kompen-

   satoriska åtgärder i detaljplaner och/eller avtal.

• Kommunen bör ta fram en bostadsförsörjningsplan som analyserar behovet 

   av olika boendeformer.

 

  ÖVERSIKTSPLAN FÖR TIERPS KOMMUN 2010-2030 

25



  ÖVERSIKTSPLAN FÖR TIERPS KOMMUN 2010-2030 

Om utredningsområden - allmänt

Markanvändningskartan visar utredningsområden för riksintresse för vindbruk, 

omkring tätorterna, för Vendelbygden och Hållnäshalvön. Texterna om respektive 

område avses fungera som underlag för fördjupade översiktsplaner, planprogram 

eller annan utredning som belyser sambanden i områdenas utveckling. 

Utanför områdena förväntas ingen betydande förändrad mark- eller vattenan-

vändning ske. Omlandet kring respektive tätort har införlivats med god marginal 

så att det inte ska fi nnas något utanför gränsen som påverkar tätortens bebyggel-

seutbredning.

Tätorter 

Generellt för tätorterna
I samband med kommande arbete med fördjupade översiktsplaner eller planpro-

gram för tätorterna ska varje orts egenart, kvaliteter och utvecklingsmöjligheter 

kartläggas. För orterna Tierps köping, Örbyhus, Tobo och Mehedeby fi nns beslut 

om upprättande av fördjupade översiktsplaner. Tre orter försörjer kommunens 

olika delar i högre grad än andra orter: Skärplinge, Örbyhus och centralorten 

Tierps köping. Fördjupningarna/planprogrammen ska fungera som utvecklings-

planer för orterna och utgöra ett stöd för detaljplaneringen. De kan också förenkla 

planprocessen vid mindre ändringar av befi ntliga strukturer.

En tidsplan baserad på vilka orter som förväntas utvecklas snabbast eller som spe-

lar en påtaglig roll, bör tas fram för planeringen av fördjupningsarbetet. Tierps 

köping och Örbyhus skall i första hand prioriteras.

Inom tätorterna och för på- och avfarter till E4:an är det krav på detaljplan. De 

delar som inte är planlagda ska genomgå en planutredning för att undersöka be-

hoven av reglering. Ny bebyggelse i tätortsnära lägen ska detaljplaneläggas när den 

är i direkt anslutning till befi ntlig detaljplan. Undantag kan medges för bostad i 

samband med generationsskift e inom jordbruket och tillskott med anknytning till 

friluft sliv, jord- och skogsbruk och andra landsbygdsnäringar, när det är uppen-

bart att tillskotten inte försvårar en framtida tätortsexpansion.

Kulturhistoriska vägar, vägar med rik fl ora och vägar som spridningskorridorer 

utgör resurser för naturvården och är värdefulla att bevara.

Bebyggelsestrukturer innehåller såväl byggnader, infrastruktur som grönstruktur. 

Möjligheten att lätt kunna ta sig till grönområden, skog och mark ska tillgodoses 

från bostaden eller bostadsområdet och från skolor eller förskolor (skolskogar). 

Planeringen ska därför bevaka och utveckla de gröna stråken. Grönstrukturer är 

viktiga stadsbyggnadselement.

Grönstrukturer har fl era dimensioner som gör dem betydelsefulla: 

• ekologisk: biologisk mångfald, ekologisk dagvattenhantering, luft rening  

   (”gröna lungor”) och spridningskorridorer. 

• social: mötesplats, rekreation, motion, lek, lärande, friluft sliv och aktiviteter. 

• kulturell: upplevelser, estetik, historia och fornminnen.

Grönstrukturens sociala dimension bör betonas med tanke på att visionen för 

Tierps kommun prioriterar barn och ungdom. 

MARK- OCH VATTENANVÄNDNING
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  ÖVERSIKTSPLAN FÖR TIERPS KOMMUN 2010-2030 

Spontanidrott och lek kräver utrymme och mark i exempelvis bostadsmiljöer som 

ska tillgodoses vid planläggning. Löparspår, vandringsleder eller annan friluft san-

läggning kräver på motsvarande sätt reservation av mark.

Spridd bebyggelse utanför detaljplan nära serviceorterna kan försvåra utbyggnad 

av sammanhållen bebyggelse och bör undvikas.

Industri lokaliseras till platser som är bäst lämpade för ändamålet med avseende 

på markförhållande, infrastruktur, kommunal service och miljöskydd. Generella 

skyddsavstånd i arbetsområden för olika ändamål är framtagna av Boverket och är 

vägledande. Specifi ka skyddsavstånd för industri, upplag samt hästgårdar utreds i 

fördjupad översiktsplan eller planprogram.

REKOMMENDATIONER

• Tätorternas förutsättningar att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud ska  

   tas till vara.

• Fördjupade översiktsplaner eller liknande ska upprättas. I dessa ska varje    

   orts karaktärsdrag identifi eras i syft e att stärka identiteten.

• Ny bebyggelse ska bygga vidare på och stärka varje orts karaktär; kvarters-   

   struktur, gaturum och proportioner.

• Tätortens kontakt med omgivande landskap ska särskilt beaktas och närna-

   turen vårdas.

• Grönstrukturen, med befi ntliga gröna och blå korridorer, i och omkring     

   tätorterna ska tillvaratas och utvecklas till stimulerande miljöer för lek och  

   utevistelse.

• Framhäv vattenmiljöerna i varje ort.

• Bevarandeområden som helt eller delvis ligger inom tätort med omland ska  

   inte exploateras. Mindre justeringar av deras gränser kan behöva göras.

• Plats för lokaler för kultur och sociala mötesplatser bör fi nnas i tätorterna.

• Inom tätorterna ska det fi nnas möjlighet till säkra gång- och cykelförbind-

   elser till och från olika målpunkter. Ett cykelvägsnät mellan tätorterna bör 

   utvecklas.

• Planera tätorter så att de underlättar för människorna att välja bort bilen.
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  ÖVERSIKTSPLAN FÖR TIERPS KOMMUN 2010-2030 

Tierps köping

MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

Karta över tätorten med byggnadsår (ur ”Det oupptäckta kulturarvet”).

28



MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

  ÖVERSIKTSPLAN FÖR TIERPS KOMMUN 2010-2030 

Tätorten

Den 14 december 1874 invigdes järnvägsstationen och Tierps stationssamhälle 

blev snart bygdens centrum. Byggnader började uppföras runt stationen och tor-

get. 1888 instift ades en byggnadsstadga, följd av den första stadsplanen fyra år 

senare. Planen reviderades år 1918 av arkitekten Cyrillus Johansson. Året därpå 

blev Tierp en köping. Vid kommunreformen 1974 slogs sex små landskommuner 

ihop med köpingen till nuvarande Tierps kommun.

Under första halvan av 1900-talet växte köpingen ut över Bäggebys och Åskars-

bys marker runt stationen, först huvudsakligen på den norra sidan av järnvägen 

med ett industriområde och ett villaområde, men industri fanns även söder om 

stationen.

Under 1900-talets andra hälft  började köpingen att breda ut sig över Svanbys, 

Vallskogås och Sjukarbys marker. Centrum byggdes ut längs Centralgatan. Skolor 

och fl erbostadshusområden byggdes kring Gävlevägen och ner mot Natanaelskyr-

kan. Söder därom byggdes mindre villakvarter, men den främsta villabyggnatio-

nen skedde i norr med stora områden styckebyggda villor och grupphusområden.

Centralgatan i Tierp.
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  ÖVERSIKTSPLAN FÖR TIERPS KOMMUN 2010-2030 

MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

Utredningsområde i Tierps köping. Kartskissens röda skraff eringar visar möjliga utbyggnadsområden. Större verksamheter anvisas 

plats vid E4:an och järnvägen.

Tätorten har ca 5 400 invånare. Bebyggelsetrycket väntas öka och planeringen bör inriktas på att bereda 

plats för en befolkning på mellan 8 000 och 10 000 vid planperiodens slut, kanske mer däreft er.

Målet är att kunna erbjuda ett attraktivt boende med viss stadsmässighet. Detta underbyggs av funktio-

nen som centralort med ett för kommunen brett serviceutbud och ett gynnsamt pendlarläge.
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  ÖVERSIKTSPLAN FÖR TIERPS KOMMUN 2010-2030 

I planarbetet skall stor vikt läggas vid köpingens karaktär, där våningsantal och 

fastighetsstorlek är viktiga element. Förtätningsmöjligheter ska undersökas och 

utvidgning av centrumkärnan förberedas. Större utbyggnader bör ha karaktär av 

trädgårdsstad.

Vatten och avlopp: Nya områden behöver nya VA-ledningar. Kapaciteten är god 

vid vattenverk och reningsverk, men lokala begränsningar i ledningsnät måste be-

aktas. Fjärrvärmenätet är väl utbyggt. Anslutning av villor pågår. Kapacitet för 

tillkommande bebyggelse fi nns, men är mer kostsam och miljömässigt sämre. 

Vissa kulvertsträckor behöver förbättras inför utbyggnad. Plats för biogasanlägg-

ning skall anvisas.

Arbete med fördjupad översiktsplan pågår. En ortsbeskrivning av Tierps köping 

har gjorts 2006.

REKOMMENDATIONER   

• Köpingens karaktär av småstad ska förstärkas – centrum ska utvecklas. Den   

   tydliga rutnätsplanen i kvarteren runt järnvägen ska bevaras.

• Kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska långsiktig skyddas genom detalj- 

   plan. Resterna av de gamla bymiljöerna ska bevaras. Förtätning ska normalt  

   inte ske i de äldre gårdsmiljöerna där stora grönytor speglar tiden.

• Tämnarådalen ska speciellt tas tillvara som grön- och blåstråk. 

• Ny mark för industrier, lager och liknande anvisas längs järnvägen och vid  

   E4:an.   
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  ÖVERSIKTSPLAN FÖR TIERPS KOMMUN 2010-2030 

Karlholmsbruk

MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

Tätorten

Karlholmsbruk är kommunens enda tätort vid Bottenhavet. Orten har vuxit upp kring Karlholmsbruk som 

funnits på platsen sedan början av 1700-talet. Det gamla bruket var lokaliserat till ett ur kommunikations-

synpunkt gynnsamt läge vid Tämnaråns fall och utlopp i Lövstabukten. Bruket fi ck namnet Carlholm eft er 

Charles de Geer, Lövstabruks ägare. År 1937 köptes bruket av Karlholm AB, ett företag bildat av Korsnäs 

Sågverk AB och Kooperativa Förbundet. En fabriksanläggning för tillverkning av träfi berskivor anlades. 

Produktnamnet blev Karlit. Fabriken kom att bli mycket viktig för ortens utveckling.

Samhället började expandera med tillkomsten av den nya fabriken. Utbyggnaden skedde främst i området 

nordväst om den gamla bruksbebyggelsen med huvudsakligen villabebyggelse. Centrum och en förhållan-

devis stor mängd fl erbostadshus placerades längs Nöttövägen. Eft er 1970-talet avstannade byggnationen 

och endast enstaka nyare byggnader kom till.

Bruksbebyggelse från Bruksdammen.

Karta över tätorten med byggnadsår  (ur ”Det oupptäckta kulturarvet”).
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  ÖVERSIKTSPLAN FÖR TIERPS KOMMUN 2010-2030 

Utredningsområde i Karlholmsbruk. Kartskissens röda skraff eringar visar möjliga utbyggnadsområden och vägreservat. I norra delen av 

området ingår ett LIS-område, Nöttö sjöbodar (se separat avsnitt).

Vatten och avlopp har god kapacitet. Utbyggnad av vatten- och avloppsnätet är önskvärt. 

Fjärrvärme - Ett mindre nät har byggts med panncentral vid Björkängsskolan och kulvert till Wesslandia 

samt till AB Tierpsbyggens angränsande fastigheter.
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  ÖVERSIKTSPLAN FÖR TIERPS KOMMUN 2010-2030 

REKOMMENDATIONER

• Karlholmsbruks kontakt med havet ska framhävas. Konfl ikten mellan  

   möjlighet till attraktiva utbyggnadsområden och reningsverket ska       

   minimeras.

• Bruksmiljöerna och Tämnaråns vattensystem ska särskilt beaktas.

• Möjligheten till båtliv ska främjas.

• Se även beskrivning av området vid Nöttö sjöbodar i ”LIS-områden”.
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Mehedeby

Karta över tätorten med byggnadsår  (ur ”Det oupptäckta kulturarvet”).

Tätorten

Mehedeby omnämns första gången 1391 som Mydeedhne. Mehedeby ligger mellan Dalälvens fj ärdar i väs-

ter och Uppsalaåsen i öster, vid den gamla riksvägen. Med sitt läge mellan de större bygderna Tierp och 

Älvkarleby befanns Mehedeby vara lämpligt för inrättande av gästgiveri och posthemman. År 1874 blev 

Mehedeby en anhalt eft er den nya järnvägssträckningen mellan Uppsala och Gävle. Stationen förlades norr 

om bykärnan och en ny bebyggelsekoncentration växte fram här runt sekelskift et 1900. Vid denna tid bör-

jade också andra näringar att etableras i det gamla jordbrukssamhället såsom aff ärsverksamhet, sågverk och 

tegelbruk.

Byggandet av Untra kraft verk 4 km sydväst om Mehedeby under 1910-talet fi ck en positiv eff ekt på ortens 

utveckling, inte minst ur ekonomisk synpunkt då inkomsterna möjliggjorde en modernisering av delar av 

den äldre bebyggelsen. Under 1960-70-talen expanderade Mehedeby med nya villaområden i södra och 

norra delen av samhället.

  ÖVERSIKTSPLAN FÖR TIERPS KOMMUN 2010-2030 

Mehedeby station.
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  ÖVERSIKTSPLAN FÖR TIERPS KOMMUN 2010-2030 

Utredningsområde i Mehedeby. Kartskissens röda skraff eringar visar en fortsatt utbyggnad huvudsakligen mot norr.

Mehedeby har nu ca 500 invånare. Järnvägsstationen, närheten till E4:an, Dalälven, Båtforsreservatet och 

Dragon Gate gör att orten har stor utvecklingspotential. Planeringen bör inriktas på mellan 700 och 900 

invånare.

Ortens radbykaraktär och närheten till Dalälven bör utvecklas.

Vatten och avlopp har god kapacitet. Fjärrvärme saknas.
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REKOMMENDATIONER

• Miljöerna vid Dalälven ska särskilt beaktas och utvecklas för fritidsliv,  

 turism och sportfi ske.

• Ortens karaktär som påminner om en radby1 värnas och förstärks. 

• Närheten till Dragon gate i Älvkarleby ska beaktas.

• Mark för verksamheter anvisas vid E4:an. Samhället bör kunna växa mot  

 sydost mer än skissen visar så att verksamhetsområdet vid södra infarten  

 blir en sammanhängande del av tätorten.

• Skredrisker ska uppmärksammas.

ÅTGÄRDER

• Kommunen ska driva ett samverkansprojekt med berörda parter för en  

 översyn av området som innefattar handelsetableringen på andra sidan  

 gränsen till Älvkarleby kommun.

______________________
1 Radbyar är typiska för jordbruksbygd och karaktäriseras av att hemman med mangårdsbyggnader 

ligger på rad – i detta fall utmed en rullstensås – och med produktiv mark på lägre liggande åker och 

äng. Anslutande väg har dragits på impediment utmed åsen. Med utgångspunkt i denna modell har 

samhället Mehedeby vuxit fram.
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  ÖVERSIKTSPLAN FÖR TIERPS KOMMUN 2010-2030 

Månkarbo

Karta över tätorten med byggnadsår (ur ”Det oupptäckta kulturarvet”).

Tätorten

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 fram 

på 1920-talet.

Först under 1950-talet, i samband med bilismens genombrott, kom samhället att växa. De största arbets-

platserna kom att fi nnas vid cementgjuteriet, byggnadsfi rman, åkeriet, lådfabriken och hos bryggeridistri-

butören.

Samhället består huvudsakligen av villabebyggelse. Orten byggdes ut längs den stora genomfartsvägen. Un-

der 1960-talet började man även bygga villaområden väster om vägen. Byggnationen kulminerade under 

70-talet men har fortsatt i liten skala ända till idag.

Tallparkskolan. Tallparken.
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Utredningsområde i Månkarbo. Kartskissens röda skraff eringar visar reservat för anslutning av väg från Östervåla till på-/avfart till E4:an, 

möjligt verksamhetsområde vid trafi kplatsen och möjliga utbyggnadsområden för bostäder.

Planeringen inriktas på en ökning från nu ca 700 invånare till mellan 1 000 och 1 200.

Områdets lugna karaktär och utblickarna över jordbrukslandskapet betonas. Speciellt viktigt med attraktiva 

busshållplatser för att kollektivtrafi ken ska kunna utgöra ett reellt alternativ till bil.

Vatten och avlopp har god kapacitet. Fjärrvärme saknas. Närvärmenät är tänkbart kring skola och AB Tierp-

sbyggens fastigheter på åsen.
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REKOMMENDATIONER

• Ny bebyggelse förläggs inom tätorten. Samhället sammankopplas mer med  

   E4:an än vad skissen visar. 

• Mark reserveras för cykelbanor genom orten och till badet.

• Mark reserveras för ny anslutning av väg 746 mot E4:an.
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Skärplinge

Karta över tätorten med byggnadsår (ur ”Det oupptäckta kulturarvet”).

Tätorten

Skärplinge omges av ett öppet och fl ackt 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 Gävle-

vägen. Torget fl ankeras av aff ärs- och bostadshus i två våningar från 1960- och 1970-talen. Villaområden 

byggdes främst i nordost och runt Tierpsvägen i väster.

Centrum i Skärplinge.
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  ÖVERSIKTSPLAN FÖR TIERPS KOMMUN 2010-2030 

Utredningsområde i Skärplinge. Kartskissens röda skraff eringar visar möjliga utbyggnadsområden och reservat för en ny förbifart till Fa-

gerviken. En ny väg skulle begränsa trafi ken genom orten.

Planeringen inriktas mot en ökning av folkmängden från ca 750 till mellan 800 och 1 200. 

Karaktären som knutpunkt för kustbandet betonas. Miljön och trafi ksäkerheten i centrum bör åtgärdas.

Vatten och avlopp - God kapacitet för dricksvatten. Avloppsledningsnätet måste åtgärdas för att minska be-

lastningen på reningsverket. Till reningsverket är även orterna Fagerviken, Försäter och Åkerby kopplade. 

Fjärrvärme saknas. Ett mindre närvärmenät är tänkbart för att försörja AB Tierpsbyggens fastigheter kring 
torget och upp till skolan.
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REKOMMENDATIONER:

• Ortens karaktär och betydelse för omlandet som knutpunkt för handel   

   beaktas.

• Speciell hänsyn ska tas till miljöerna vid Strömarån.

• Översyn av centrum och upprustning av torget med stopp för långtradare  

   och husvagnar intill bensinmacken.

• En trafi kplan utarbetas med cykelväg, exempelvis till Österänge. 

• Hastigheten på väg 76 begränsas, t.ex. genom avsmalning som i Skutskär.

  ÖVERSIKTSPLAN FÖR TIERPS KOMMUN 2010-2030 

MARK- OCH VATTENANVÄNDNING
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Söderfors

Karta över tätorten med byggnadsår (ur ”Det oupptäckta kulturarvet”).

Tätorten

Söderfors ligger i den västligaste delen av Tierps kommun och avgränsas i väster av Dalälven. Söderfors 

bildade år 1699 en egen kyrksocken som en följd av att det år 1676 anlagda ankarbruket hade medfört en 

befolkningstillväxt. Det nya bruket låg isolerat och under delar av året otillgängligt från centralbygden i 

Tierp. Söderfors fi ck egen präst, kyrka och begravningsplats. Större delen av socknen lydde då under Sö-

derfors bruk.

Den äldre bebyggelsen i Söderfors är koncentrerad till området kring bruket på båda sidor om älven. När 

byggnationen började ta fart eft er kriget skedde utbyggnaden främst på Jörsön på västra sidan. Till stor del 

var det egnahem och villor som byggdes, men även många fl erbostadshus byggdes som arbetarbostäder.

Söderfors bruk med omgivning är klassat som riksintresse.

Storgatan i Söderfors. Foto: Ann Christin Larsson.
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Utredningsområde i Söderfors. Kartskissens röda skraff eringar visar möjliga utbyggnadsområden.

Planeringen inriktas på en ökning av folkmängden från ca 1 600 invånare till mellan 1 650 och 1 700.

Orten har stor potential att utvecklas som bas för rekreation och turism vid Nedre Dalälven. Kulturmiljö-

erna betonas.

Befi ntliga verksamheter ges möjlighet att utvecklas. Översvämningsrisken ska beaktas.

Stora delar av bebyggelsen är inte planlagd.

Beträff ande LIS-område Hoft et, se LIS-områden och bilaga.

Vatten och avlopp - God kapacitet. Fjärrvärme - Nät fi nns (Bionär AB).
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REKOMMENDATIONER

• Utveckla ortens speciella kvaliteter som bas för friluft sliv och turism; bruks-

   miljöerna och läget vid Dalälven.

• Översyn och upprustning av centrum med busshållplats och ny cirkulation-

   splats.

• Ge möjlighet för de aktiva industrierna att verka och utvecklas.

ÅTGÄRDER

• Fortsatt samarbete om Nedre Dalälven med berörda kommuner (NeDa).
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Tobo

Karta över Tobo med byggnadsår (ur ”Det oupptäckta kulturarvet”).

Tätorten

Tobo har vuxit upp kring Tobo bruk, vilket är det enda av de uppländska bruken som har en bevarad bebyg-

gelsestruktur som daterar sig till 1600-talet. Denna bebyggelse är lösare grupperad än de bruk som karaktä-

riseras av 1700-talets strikta idealplaner.

Tobo bruk ligger vid Toboån ett par kilometer uppströms åns utlopp i Kyrksjön. Tobo har en station uteft er 

järnvägslinjen mellan Uppsala och Gävle. Järnvägen fi ck en stor betydelse för Tobos utveckling som indu-

striort.

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 fi nns en del fl erbostadshus.

Bruksgatan i Tobo.
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Utredningsområde i Tobo. Kartskissens röda skraff eringar visar möjliga utbyggnadsområden.

Planeringen inriktas på en ökning av folkmängden från ca 600 invånare till mellan 750 och 800.

Slå vakt om ortens skilda identitet med bruket och tydliga spår eft er järnbearbetningen. Utveckla hem-

bygdskaraktären med folkmusik och Eric Sahlströms Institutet med internationell skola för nyckelharpa i 

bruksbyggnaden.

Det öppna landskapet mellan Tobo och Örbyhus ska bevaras.

Vatten och avlopp - God kapacitet för dricksvatten och måttlig kapacitet för spillvatten, som pumpas till 

Tierps reningsverk. Fjärrvärme saknas.
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REKOMMENDATIONER

• Särskild hänsyn tas till den unika bruksmiljön från 1600-talet.

• Miljöerna omkring Toboån beaktas och utvecklas.

  ÖVERSIKTSPLAN FÖR TIERPS KOMMUN 2010-2030 

MARK- OCH VATTENANVÄNDNING
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Örbyhus

Karta över Örbyhus med byggnadsår (ur ”Det oupptäckta kulturarvet”).

Tätorten 

Örbyhus växte fram som ett stationssamhälle eft er järnvägslinjen mellan Uppsala och Gävle som invig-

des 1874. Ur bebyggelsesynpunkt är Örbyhus typiskt för de stationssamhällen som växte fram under 

1800-talets senare decennier och kring sekelskift et 1900. Industriområden ligger i anslutning till järn-

vägsområdet och aff ärs- och bostadshus återfi nns längs tillfartsvägarna. I anslutning till dessa ligger 

egnahem och villor i trädgårdsmiljö med inslag av folkrörelsebyggnader.

Den äldsta bebyggelsen, med bland annat fl era fi na sekelskift esvillor, ligger samlad i områdena närmast 

stationen och järnvägen. I den norra delen av samhället är det en ganska blandad bebyggelse med villor 

och enstaka fl erbostadshus från olika tider.

Centrum ligger idag huvudsakligen söder om järnvägen med bland annat centrumanläggning, skola och 

fl erbostadshus. Ytterligare åt sydväst ligger större villaområden från 50-talet och framåt.

Centrala Örbyhus.
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Utredningsområde i Örbyhus, inkluderar Upplanda tätort. Kartskissens röda skraff eringar visar möjliga utbyggnadsområden för verksam-

heter invid väg och järnväg och för bostäder i övrigt.

Planeringen inriktas på en ökning av folkmängden från närmare 2 300 invånare till mellan 2 500 och 3 000.

Örbyhus kan betraktas som en distriktsort för Vendelbygden.

Slå vakt om ortens identitet och utveckla karaktären som stationssamhälle och öka stationens attraktivitet 

med cykel- och bilparkering m.m.
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Turismnäringen kan utvecklas med närheten till Örbyhus slott med konsertverk-

samhet, golfb ana och ridverksamhet i Upplanda.

Öppnandet av Dannemora gruva och planerad slutförvaring av kärnbränsle i 

Forsmark kan medföra ökat bebyggelsetryck.

Planeringen bör resultera i tydliga gränser mellan tätort och omgivande lands-

bygd. Örbyhus ska inte byggas ihop med Upplanda eller Tobo. De öppna land-

skapsrummen runt Örbyhus är viktiga att behålla för ortens karaktär.

Vatten och avlopp - God kapacitet för dricksvatten och måttlig kapacitet för spill-

vatten, som pumpas till Tierps reningsverk. Väster om järnvägen fi nns ett mindre 

fj ärrvärmenät som försörjer ett antal fastigheter. Utrymme fi nns för ytterligare 

anslutning av fastigheter.

REKOMMENDATIONER

• Orten prioriteras och skall ha hög planberedskap.

• Stärk kopplingen mellan station och samhälle.

• Miljöerna omkring Tegelsmoraån beaktas och utvecklas.

• Mark reserveras för verksamheter mellan väg och järnväg.

• Mark reserveras för cykelväg för förbättrad koppling till Örbyhus slott  

   respektive Österbybruk.
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Vendelbygden

Hjälm från vendeltiden.

Runsten i Åbyggeby: ”Fastulv lät 

uppresa stenen eft er Vithövde, 

sin fader. Åsmund ristade och 

Vigmar.”

Långhus i Årsunda på sydsluttningen nedanför 

kyrkan.

Vendels kyrka.

____________________________
2 Ur Nationalencyklopedien: ”vendeltid, benämning på tiden omkring 550–800 e.Kr., uppkallad eft er 

Vendels socken i Uppland, där de praktfullaste gravarna från perioden påträff ats. Under vendeltid 

präglades Norden av impulser från det kontinentala Europa, vilket manifesterade sig både materiellt 

och ideologiskt. Genom fynd kan man spåra kontakter med bl.a. frankerriket och slaviska områden. 

Praktgravar ger även en bild av samtidens sociala elit.”

Vendelbygden – historia

Vendelbygden2 har en lång historia. Man har hittat stenåldersboplatser från 5000-

6000 f Kr, nära E4:an, och lämningar av runda hyddor, nära kyrkan, från 3300-

2300 f Kr. Storhetstiden började med invandring på 400-talet. Två stora gårdar 

byggdes upp; Husby och Tuna.

I Husby ligger ett av Vendelbygdens viktigaste fornlämningskomplex med den s.k. 

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. En hel tidsepok, 

vendeltiden, har fått namn eft er de unika fornlämningarna.

De båda huvudgårdarna avknoppades och på 700-talet fanns närmare 20 gårdar; 

Bergby, Kjettslinge, Kläringe, Karby, Norrby, Gryttby med fl era som alla har stora 

gårdsgravfält på sina ägor.

Mycket mer historia fi nns på www.vendelbygden.se

53



MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

  ÖVERSIKTSPLAN FÖR TIERPS KOMMUN 2010-2030 

Båtgravarnas läge i för-

hållande till kyrkan.

Utredningsområde Vendel.
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Odlingslandskapet runt nuvarande Vendelsjön var bördigt och en kontinuitet av 

fornfynd från stenåldern och framåt fi nns längs Uppsalaåsen/Vendelåsen i dåva-

rande strandlinje. Öster om Vendelsjön är odlingslandskapet småbrutet.

Besöksnäringen kan utvecklas. Trafi kplatsen vid E4:an är en betydelsefull knut-

punkt och annonseringsmöjlighet för bygden. En ny förbindelse mot Örbyhus 

förändrar rörelsemönstret. Eft erfrågan på pendlarboende kan förväntas öka.

Riksintresset för kulturmiljö och landskapsbildsskydd i Vendel ska tas tillvara. 

Ny bebyggelse ska regleras genom detaljplaneläggning. Planeringen skall också 

undersöka om ytterligare områdesbestämmelser behövs för att skydda riksintres-

sena.

Vatten och avlopp - Kommunalt vatten kan erbjudas längs överföringsledningen 

från vattenverket Odens källa till Örbyhus. Verksamhetsområde för VA och ett 

mindre reningsverk fi nns i Husby.

REKOMMENDATIONER

• Vid utformning av ny bebyggelse vid trafi kplatsen vid E4:an ska dess karaktär  

   som ”Porten till Vendelbygden” beaktas och utvecklas.

• Ny bebyggelse ska vara förenlig med områdets höga kulturmiljö- och natur- 

   värden.

• Speciell hänsyn skall tas till bygdens kulturmiljöer med jordbrukslandskapet     

   och  bebyggelsestrukturerna. Miljöerna omkring Örbyhus slott vid Vendel-

   sjön och Vendels kyrka framhålls särskilt.

• Förbättrad framkomlighet i Vendelbygden, inte minst med cykel, är önsk- 

   värd.

ÅTGÄRDER

• Agera för bättre annonsering från E4:an.

  ÖVERSIKTSPLAN FÖR TIERPS KOMMUN 2010-2030 
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Kapplasse naturreservat.

Utredningsområde på Hållnäshalvön.

Hållnäshalvön
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Hållnäshalvöns stora värden, möjligheter och svårigheter behöver belysas i en för-

djupad översiktsplan. Området är unikt i Sverige genom sin långa oexploaterade 

nordvända kuststräcka. Avgränsningen för utredningsområdet omfattar Lövsta-

bruk för att visa de viktiga historiska sambanden med utskeppningen av stångjärn 

från Ängskärs hamn samt berör Skärplinge och Karlholm för att även ta upp deras 

betydelse för Hållnäshalvön.

Hållnäshalvön är mycket fl ack och ligger i huvudsak under 15-meterskurvan. 

Kusten är starkt präglad av landhöjningen som genom naturlig succession stän-

digt skapar nya naturmiljöer. De grunda vikarna med kransalger är viktiga för 

fi skens 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. Hållnäskusten är värdetrakt enligt skog-

skyddsstrategin, se avsnitt skogsbruk. Det ålderdomliga småbrutna odlingsland-

skapet med stengärdesgårdar och odlingsrösen har stora kultur- och naturvärden. 

Länets första kulturreservat, Lingnåre, brukades av vikingar då havsnivån låg 

7,5  m över dagens nivå. Byarna anlade sina fi skelägen vid strandlinjen som stän-

digt försköts och än i dag är uppgrundningen genom landhöjning ett stort pro-

blem för båttrafi ken. Upplands största fi skeläge, Fågelsundet, ligger längst ut på 

halvön. Av ett omfattande yrkesfi ske återstår endast en handfull verksamma yr-

kesfi skare spridda längs kusten.

I hjärtat av Hållnäs ligger centralorten Edvalla. Här fi nns service i form av aff är, 

förskola och skola. Sommartid öppnas caféer på fl era håll och lokalproducenter 

har gårdsförsäljning till besökare och sommarboende. Allt fl er fl yttar permanent 

till sina fritidshus ute vid kusten och då oft ast eft er pensionen vilket ökar behovet 

av kommunal service i form av hemtjänst m.m. De grunda havsvikarna är myck-

et känsliga för näringsbelastning vilket ställer stränga krav på avloppslösningar. 

Brist på grundvatten och risk för saltinträngning på främst östra delen av Håll-

näshalvön ställer också krav på vattenlösningar som inte förstör dricksvattnet för 

de befi ntliga brunnarna. Klimatförändringarna som medför höjning av havsnivån 

kommer lika starkt som landhöjningen att påverka den fl acka Hållnäskusten. Pla-

neringen av området bör hela tiden uppdateras med de färskaste forskningssiff -

rorna och noggranna höjdkarteringar och konsekvensutredningar behöver göras.

Delar av området utgör LIS-område och behandlas i bilaga och avsnittet om dessa.

Vatten och avlopp - Brist på dricksvatten och risk för saltvatteninträngning är van-

lig. Kommunala verksamhetsområden för VA fi nns 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. I Slada byggs ett nytt reningsverk. I Lövstabruk är det måttlig kapacitet 

för dricksvatten och god för spillvatten. Under översiktsplanens löptid kan det bli 

aktuellt att koppla ihop Lövstabruk med Skärplinge och lägga ner de lokala verken 

i Lövstabruk.
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REKOMMENDATIONER             

• Nya båthus tillåts endast om de inte har övernattningsmöjlighet och om det 

   är särskilt motiverat med båthus i stället för plats vid skyddad brygga.

• Alla åtgärder ska ta hänsyn till en höjd havsnivå.

• Inom utpekade allmänna intressen bör man vara restriktiv med att tillåta ny 

   bebyggelse.

• Utanför utpekade allmänna intressen bör 2 kap 5-7 § PBL (2:3-4) särskilt 

   beaktas med hänsyn till vattenförsörjning, kommunikationer och kommu-

   nal service. Om någon av dessa frågor inte kan ordnas på ett tillfredsstäl-

   lande sätt inom ramen för ett förhandsbesked eller bygglov skall detaljplan 

   upprättas i enighet med 4 kap 2 § PBL (5:1).

ÅTGÄRDER

• Översyn av hamnarna i samarbete med hamnföreningarna för att få ett 

   helhetsgrepp över hamnar och deras nutida funktion samt möjliga framtida 

   funktion.

• Utredning över lämpliga hamnlägen med hänsyn tagen till landhöjning och 

   klimatförändringarna med både höjd havsnivå och extremare väderförhål-

   landen.

• Konsekvensutredning om havsnivåhöjningar med hänsyn även till extre- 

   mare väder med sjösprång och höga fl öden.
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Riksintresse för vindbruk

Förarbetena till ändringar i PBL och Miljöbalken om vindkraft  2009 anger att väl 

underbyggd översiktsplan eller motsvarande underlag bör ligga till grund för ett 

beslut om en vindkraft setablering. Detaljplanekrav fi nns nu i praktiken bara kvar 

för vindkraft verk som ska uppföras inom ett område där det råder stor eft erfrågan 

på mark för bebyggande.

Bygglovplikt gäller för att uppföra vindkraft verk som:

• är högre än 20 meter över markytan,

• placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraft verkets höjd över  

   marken,

• monteras fast på en byggnad eller

• har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter.

Detta gäller enbart om inte tillåtligheten prövas enligt Miljöbalken. I sådana fall 

gäller dock krav på bygganmälan. Kommunen har vetorätt.

En landskapskaraktärsanalys är gjord för Uppsala, Heby, Östhammars och Tierps 

kommun. En karaktärsanalys för Tierps och Östhammars kommun är gjord och 

fungerar som underlag för ett fortsatt arbete med en tematisk översiktsplan för 

vindkraft .

Energimyndigheten avser att se över alla nuvarande riksintressen för vindbruk. 

Kommunen är positiv till utveckling av nya typer av kraft verk med mindre kon-

fl ikter.

REKOMMENDATIONER

• Inom områdena får det inte vidtas åtgärder som försvårar anläggande av 

   vindkraft verk innan utredning om vindkraft  gjorts.

• Vid lokalisering av vindkraft verk ska dess inverkan på landskapsbild och in-

   tilliggande områden särskilt beaktas.

ÅTGÄRDER

• Ta fram en tematisk fördjupning av översiktsplanen för vindkraft .

Sammanhållen bebyggelse

I markerade områden med sammanhållen bebyggelse förutses måttlig förändring. 

Det är områden som präglas eller kan präglas av areell produktion.

REKOMMENDATIONER

• Etablering av bebyggelse ska ta särskild hänsyn till befi ntliga bebygg-

   elsegrupper, möjligheten för rekreation och kompletteringar. Gröna kilar 

   ska skapas mellan bebyggelsegrupper som har kontakt med stranden.

Rotorbladen på ett 

vindkraft verk.
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LIS-områden

Landsbygdsutveckling i strandnära områden.

En utredning om Landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS-områden) enligt Miljöbalken 7 kap 

18 § redovisas i bilaga. Utredningen är ett tematiskt tillägg till denna översiktsplan.

Översikt över Tierps kommuns LIS‐områden.
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Tierps kommun har sett ut sju LIS-områden, två vid kusten och fyra vid sjöar och 

vattendrag. Urvalet har gjorts med hänsyn till befi ntlig bebyggelse, behov och ut-

vecklingsmöjligheter, områdenas känslighet, kulturmiljövärden och förväntade 

konsekvenser.

I LIS-områdena kan viss landsbygdsutveckling ske utan att allmänna intressen, 

såsom växt- och djurliv och det rörliga friluft slivet, störs på ett oacceptabelt sätt. 

Kommunen ser i dessa områden möjligheter till etablering av verksamheter som 

gynnar besöksnäringen såsom kanotuthyrning, caféer m.m. Även utvidgning av 

befi ntlig och i viss mån etablering av ny bebyggelse kan tillåtas ske.

I områdena gäller alltjämt strandskydd. Dispens ska sökas inför nybyggnation, 

anläggande av bryggor m.m.

De generella rekommendationerna för anpassning av bebyggelsen och för byg-

gande nära strand gäller även för LIS-områdena. Några av dessa preciseras i LIS-

utredningen.

REKOMMENDATIONER

• I LIS-områdena ska etablering av verksamheter som gynnar besöksnäring-

   en prioriteras.

• Kommunen ska se över möjligheten att köpa in mark för att bättre kunna 

   styra bebyggelseutvecklingen.

• Etablering av bebyggelse och verksamheter som ökar trafi ken till och från 

   platsen ska endast tillåtas om det kan ske i en sådan omfattning att inga 

   oacceptabla störningar väntas ske för boende och växt- och djurliv.

I det följande citeras mål och förslag till hänsynstagande område för område. Kar-

torna är tagna ur LIS-utredningen. Aktuellt område är inringat med blå linje. För 

övriga beteckningar hänvisas LIS-utredningen.
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Tårterviken och Långörsudden

(Inom strandskyddszon för Östersjön och utpekad som kulturhistoriskt värdefull 

miljö).

Målet med utvecklingen av Tårterviken och Långörsudden är att skapa förutsätt-

ningar för utvecklingen av ett levande kustsamhälle med stark kulturhistorisk prä-

gel. Detta ska skapa förutsättningar för aktiviteter och besöksnäring knutna till 

kulturmiljön och Lövstabuktens naturvärden.

Målet är också att säkra allmänhetens tillgång till stranden, säkra en utveckling 

som tar hänsyn till kulturmiljövärdena och ge förutsättningar att utveckla besöks-

näringen. Med en ny hamn på Långörsudden kan båtburen turism och friluft sliv 

lockas till platsen.

FÖRSLAG TILL HÄNSYN

• Vid nyetablering av verksamhet i Tårterviken och Långörsudden ska  

   särskild hänsyn tas till områdets kulturmiljöer så att dessa inte skadas utan  

   istället gynnas. Ny bebyggelse ska smälta in väl i miljön.

• Allmänhetens tillgång till strandområdet ska bevaras och förbättras.

• Vatten och avlopp måste utgöras av moderna lösningar som inte försämrar   

   tillgången på dricksvatten för befi ntlig bebyggelse och som inte läcker nä-

   ring eller föroreningar till vattenmiljöerna.

• Riksintresset för fi sket ska beaktas genom att vattenkvaliteten beaktas och 

   att reproduktionsområden för fi sk skyddas. Nytt hamnläge kan vid behov 

   anpassas för yrkesfi skets behov.

MARK- OCH VATTENANVÄNDNING
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Nöttö sjöbodar

(Inom strandskyddszon för Östersjön).

Målet med LIS-området Nöttö sjöbodar är att ge förutsättningar för en utveckling 

av ett skärgårdssamhälle med mycket attraktiva bostäder vid vattnet med goda 

möjligheter till service på nära avstånd (Karlholmsbruk).

FÖRSLAG TILL HÄNSYN

• Vid nyetablering av verksamhet och bebyggelse vid Nöttö sjöbodar ska 

   allmänhetens tillgång till strandområdet bevaras och förbättras.

• Vid utveckling av orten ska stor hänsyn tas till den biologiska mångfalden.

• Detaljerade inventeringar av värdefulla biotoper ska föregå en utveckling    

   så att dessa områden kan bevaras och så att viktiga spridningssamband inte  

   bryts.

• Vatten och avlopp ska lösas genom att anslutas till kommunalt VA eller 

   utgöras av moderna lösningar som inte försämrar tillgången på dricksvatt-

   en för befi ntlig bebyggelse och som inte läcker näring eller föroreningar till 

   vattenmiljöerna.

• Hänsyn ska tas till riksintresset för yrkesfi ske genom att vattenkvaliteten 

   beaktas och att reproduktionsområden för fi sk skyddas.

• Det bör ställas höga krav på gestaltning av bebyggelsen så att den kan fram-

   häva den värdefulla platsen och skapa en särskilt attraktiv helhetsmiljö med 

   betydelse för hela kommunen.
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Såglandet 

(Inom strandskyddszon för sjön Strömaren).

Målet med utvecklingen av Såglandet är att möjliggöra attraktivt sjönära boende 

som ska stärka Tobos attraktivitet och bidra till upprätthållande och utökning av 

service i Tobo. Förslaget ska bidra till att tydliggöra allmänhetens rättigheter att 

röra sig längs strandlinjen.

FÖRSLAG TILL HÄNSYN

• Vid nyetablering av verksamhet och utökning av bebyggelse vid Såglandet 

   ska allmänhetens tillgång till strandområdet förbättras.

• Verksamhet runt sjön får inte innebära risker för utsläpp av skadliga ämnen 

   till ån, främst med hänsyn till livsmiljöer för utter och fi sk. Inför bygglov 

   ska riskerna för negativ påverkan på Strömaråns vatten bedömas och be-

   skrivas.

• Avlopp ska utgöras av moderna lösningar som inte läcker näring eller föro-

   reningar till vattenmiljöerna. 

MARK- OCH VATTENANVÄNDNING
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Sjövreten

(Inom strandskyddszon för sjön Strömaren).

Målet med utvecklingen av Sjövreten är att utveckla de lokala verksamheterna

till fördel för såväl kommuninvånare som för turister utifrån. Utvecklingen

ska också stärka underlaget för service och kollektivtrafi k i Tobo.

FÖRSLAG TILL HÄNSYN

• Vid utökning av verksamhet och bebyggelse vid Sjövreten ska allmänhetens 

   tillgång till strandområdet bevaras och förbättras.

• Verksamhet runt sjön får inte innebära risker för utsläpp av skadliga ämnen 

   till ån, främst med hänsyn till livsmiljöer för utter och fi sk. Inför bygglov 

   ska riskerna för negativ påverkan på Strömaråns vatten bedömas och be-

   skrivas.

• Avlopp ska utgöras av moderna lösningar som inte läcker näring eller för-

   oreningar till vattenmiljöerna. 
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Hoft et

(Inom strandskyddszon för Dalälven och riksintresse för friluft slivet Nedre Dal-

älven).

Målet med utvecklingen av Hoft et är att skapa attraktiva boendemiljöer som kan 

stärka kommunens attraktivitet och identitet och samtidigt stärka underlaget för 

service, skola och kollektivtrafi k i Söderfors.

FÖRSLAG TILL HÄNSYN

• Tillkommande bebyggelse och verksamhet ska ske på ett sådant sätt att all-

   mänhetens tillgång till strandområdet bevaras och förbättras samt att stor 

   hänsyn tas till områdets höga naturvärden. Exempelvis får inte sumpskogs-

   områdenas hydrologi påverkas och gamla tallar med betydelse för insekts-

   fauna får inte avverkas eller beskuggas.

• Planering av bostäder ska föregås av detaljerade inventeringar av natur-

   värden och kartläggning av stigar, stråk, upplevelsevärden och aktiviteter i 

   strandområdet.

• Det bör ställas höga krav på gestaltning av bebyggelsen så att den kan fram-

   häva den värdefulla platsen och skapa en särskilt attraktiv helhetsmiljö med 

   betydelse för hela kommunen.

MARK- OCH VATTENANVÄNDNING
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Ubblixbo

(Inom Tämnaråns strandskyddszon).

Målet med utvecklingen av Ubblixbo är att möjliggöra utveckling av besöksnäring 

i området och att öka tillgängligheten till åns vatten. 

Målet är också att skapa attraktiva boendemiljöer som kan stärka underlaget för 

service, skola och kollektivtrafi k i Månkarbo.

FÖRSLAG TILL HÄNSYN

• Vid etablering av verksamhet och ny bebyggelse ska den närmaste strand-

   kanten göras tillgänglig för allmänheten samt utgöra skyddszon för läckage 

   av närsalter till ån. VA måste lösas på så sätt att inga föroreningar kan 

   komma ut i vattenmiljön.

• Anläggningar ska utformas med tydligt avgränsade revir så att besökare 

   längs stränderna inte ska behöva tveka om att det råder allmän tillgång till 

   strandområdet.
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Jord- och skogsbruk

Jord- och skogsbruk, yrkesfi ske samt småbåtshamnar.

Gemensamt
Staten pekar inte ut riksintresseområden för jord- eller skogsbruk. Däremot står det i miljöbalkens 3 kap 4 

§ följande:

”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyg-

gelse 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. 

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtag-

ligt försvåra ett rationellt skogsbruk.”

Jord- och skogsbruket har regional betydelse som ekosystem.

I framtiden kan det väntas ett ökat behov av odlingsområden för framförallt biobränslen. Kommunen bör 

därför ha en god bild över odlings- och skogslandskapets värden, både ur produktionssynpunkt och ekolo-

gisk synpunkt.

MARK- OCH VATTENANVÄNDNING
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REKOMMENDATIONER 

• Den mest värdefulla jord- och skogsbruksmarken ska inte bebyggas.

• Avstyckningar får inte försvåra att områdena brukas.

ÅTGÄRDER

• Tierps kommun ska vårda den mark kommunen äger med ett landskaps-

   ekologiskt och kulturhistoriskt perspektiv. Skog och tätortsnära natur ska 

   främja den biologiska mångfalden och erbjuda människor en miljö som 

   stimulerar till lek och utevistelse.
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Jordbruk

Jordbruksföretagen 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 ha mark ökade under perioden från 19 till 45 stycken. En liten 

ökning kan dock också ses på de små jordbruksföretagen, jordbruk med mindre 

än 10 ha. Det är de medelstora företagen som minskat kraft igt. Även den totala 

arealen åkermark minskar och var 2008 drygt 20 000 ha. På en 20-årsperiod har 

arealen minskat med ca 1 000 ha. I Tierps kommun användes åkerarealen 2008 

främst till slåtter- och betesvall (38 %), vårkorn (26 %) och höstvete (10 %). Djur-

hållningen på gårdarna består främst av nöt-, svin- och fåruppfödning. Antalet 

mjölkkor har halverats de senaste 20 åren, från 5 245 år 1981 till 2 115 år 2007. 

Grisantalet har varit stabilt runt 3000 i många år men har minskat till 1 000 de 

senaste åren. Fåruppfödningen visar en uppgående trend från 771 år 1981 till

1 753 år 2007. Värphöns i jordbruksföretag har försvunnit helt, 1981 fanns över

75 000 värphöns och 2007 fanns inga. 

I kommunen fi nns 67 jordbruksföretag som har stöd för odling av ekologisk 

spannmål och 1 280,6 ha i kommunen är KRAV-godkänd åkermark (år 2008). 

Det fi nns ett ökande intresse för närproducerad och ekologisk mat, lokala me-

jerier och slakterier. I Tierps kommun satsar fl era företag på nära mat, allt från 

grönsaker, potatis och rotfrukter till fl äskkött och sylt. I kommunen fi nns också 

s.k. naturbeteskött genom projektet Hållnäshagar som bland annat Upplandsstif-

telsen driver. 

I framtiden kan ett ökat behov av odlingsområden för framför allt biobränslen 

väntas. Kommunen bör därför ha en god bild över odlings- och skogslandskapets 

värden, både ur produktionssynpunkt och ekologisk synpunkt. För miljömålen 

ett rikt odlingslandskap, ett rikt växt- och djurliv samt ingen övergödning är jord- 

och skogsbruk en viktig del. Övergödning är ett miljöproblem i fl era av Tierps 

vattendrag och hela kustområdet men däremot inte i någon sjö. Strömarån, Täm-

narån, Väla kanal, Sladaån samt Fyrisåns övre delar ligger i jordbruksområden 

med övergödning som följd. Andelen lantbrukare som är anslutna till ”Greppa 

Näringen” är låg i kommunen. Den totala belastningen av fosfor till kusten bör 

minska med ungefär fyra ton enligt vattenförvaltningens reduktionsbeting för att 

uppnå god status.

Betande Highland Cattle.
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REKOMMENDATIONER

• Högvärdig jordbruks- och betesmark ska normalt inte användas för bebygg- 

   else. Höga krav ställs på att tillkommande bebyggelse samlokaliseras med  

   befi ntlig bebyggelse.

• Vid ny bebyggelse inom slättbygd och småbrutet landskap ska särskild hän-

   syn tas till biologisk mångfald, bygdens historiska kontinuitet och läsbarhet 

   av äldre strukturer. Stor vikt ska läggas vid befi ntliga kulturmiljöers bebygg-

   elsestruktur, karaktär och landskapsbild. 

• Slättbygdens storskaliga karaktär och det småbrutna landskapets ålderdom-

   lighet är värden att särskilt beakta.

• Odlingslandskap i Hållen, Ledskär, Tämnaråns dalgång och Vendel upp-

   märksammas särskilt.

• Odlings-, ängs- och hagmarker med höga naturvärden ska skyddas och 

   vårdas så att värdena bevaras och förstärks.

ÅTGÄRDER

• Kommunen ska initiera en dialog om möjligheterna att använda förnybar 

   energi till arbetsmaskiner, spannmålstorkning och uppvärmning av växthus 

   och stallar.

• Kommunen ska verka för ett hållbart jordbruk, dels genom att välkomna 

   ekologisk odling vid tillståndsprövning men också genom att öka andelen 

   ekologisk och närproducerad mat inom kommunens egna verksamheter.

• Möjligheterna att producera förnybar energi och förnybara drivmedel 

   (vindkraft , biogas, solenergi m.m.) från de areella näringarna ska stödjas av 

   kommunen.

• Kommunen ska informera om möjligheterna att så långt som möjligt 

   minimera utsläpp av växthusgaser från naturliga processer kopplade till 

   jordbruksproduktionen.

• Kommunen ska uppmuntra lantbrukare att ansluta sig till ”Greppa Näring-

   en” för att minska läckage av näring till vattendrag, sjöar och hav.

• Kommunen bör ta initiativ till samverkan om åtgärder om förorenade vatt-

   endrag.
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Skogsbruk

Närmare fyra femtedelar av Tierps kommun består av skogsmark och nästan ute-

slutande av barrskog. Ungefär hälft en av skogarna i kommunen är bolagsägda, 

vilket är ett arv från brukstiden då järnbruken ägde stora skogar som försåg hyttor 

och ugnar med träkol. Kulturlämningar i form av kolbottnar och ruiner av kolko-

jor fi nns överallt i skogarna. 

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. Skogssty-

relsen är tillsynsmyndighet, också för delar av miljöbalken. Föryngringsavverk-

ning (all avverkning utom gallring och röjning) om minst 0,5 hektar ska anmälas 

till Skogsstyrelsen, som har att bedöma om gällande krav uppfylls. 

Den kommunägda skogen brukas eft er gröna skogsbruksplaner framtagna i slutet 

på 1990-talet och början på 2000-talet. Skogsstyrelsen har tillsammans med kom-

munerna börjat identifi era skogar med höga sociala värden. Arbetet är ett led i att 

uppnå miljökvalitetsmålet ”Levande skogar”. Kommunens skogsbruksplaner be-

höver uppdateras, i synnerhet runt tätorterna, att även beakta rekreationsvärden 

samt att än starkare värna naturvärden. 

Det moderna skogsbruket leder till att det i dagens skog är ont om döda och dö-

ende träd, lövträd och gamla träd. En stor del av skogen är dikad, vilket har lett 

till att sumpskogar och myrar idag är ovanliga. Skogsbränder, som tidigare var 

en mycket viktig faktor i skogen, är idag sällsynta. Främst på privatägda marker 

kan man fortfarande hitta skogar som inte påverkats av det senaste århundradets 

trakthyggesbruk. Här fi nns en mångfald av växter, djur, mossor, lavar och svampar 

som är ovanliga eller saknas helt i det övriga skogslandskapet.

Kalkrika jordarter har gjort att det fi nns förutsättningar för en rik växtfl ora i 

skogarna, orkidén guckusko är jämförelsevis vanlig. I kommunen fi nns några av 

länets och kanske Sveriges mest artrika kalkbarrskogar gällande rödlistade mark-

svampar. Främst Hållnäshalvön har gott om denna typ av skog, men det fi nns 

även exempel i västra delen av kommunen. Dessa skogar bör ej totalavverkas eller 

gödslas. Andra värdefulla typer av skogar är primärskogar på landhöjningskust, 

glesa hällmarkstallskogar och sumpskogar, i synnerhet längs Forsmarksån. 

Tierps kommun berörs av fl era så kallade brandtrakter. Dessa är framtagna av 

Länsstyrelsen och omfattar områden som har förekomst av brandgynnade arter 

eller har en brandhistorik. Kommunen har också landets viktigaste förekomster 

av fl era hotade arter knutna till död ved och lövträdsmiljöer. Främst vid Nedre 

Dalälven men också vid Tämnaren, på Hållnäshalvön och runt Vendelsjön.

Avverkat timmer.

MARK- OCH VATTENANVÄNDNING
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Grova träd är mycket värdefulla att bevara i Tierps kommun eft ersom ädellövträ-

den här befi nner sig på gränsen av sitt utbredningsområde och hyser en rad hota-

de arter. Inte minst träd i tätortsnära miljöer, bruksmiljöer och på kyrkogårdar är 

värdefulla. Kommunen bör peka ut sina fi naste områden med avseende på grova 

träd. Upplägg av faunadepåer ska ske när kommunen måste ta ner träd. Grova 

träd är också viktiga boträd för våra stora rovfåglar såsom fi skgjuse och havs-

örn som är något av symbolarter för kommunen. Detta kräver ett samarbete med 

Skogsstyrelsen för att undvika att boträd för rovfåglarna avverkas, men även att 

friluft slivet kan styras och informeras om vikten att inte röra sig i närheten av bon.

Idag skyddas skog främst enligt den regionala skogsskyddsstrategin som har sitt 

ursprung i riksdagens miljömål ”Levande skogar”. Strategin pekar ut värdetrakter 

dit naturskyddet ska koncentreras. För kommunens del är det: Dalälven, Gårds-

kärskusten ner till Karlholm, Hållnäskusten, Forsmarksån, Florarna, samt Mar-

ma-Västland. 

Kommunen ska se över sitt markinnehav inom skogsskyddsstrategins värde-

trakter och utreda möjlighet till avsättning eller reservatsbildning. Lövandelen i 

den kommunägda skogen ska vara hög, liksom andelen gamla träd och död ved. 

Träd ska få stå kvar och bli riktiga evighetsträd, grova träd i synnerhet i närheten 

av stränder ska sparas. Kommunen ska använda alternativa skötselmetoder och 

skonsam markberedning. Kultur- och fornlämningar får inte skadas. På lämpliga 

platser ska de i stället vårdas och lyft as fram som besöksmål. Stigar och vandrings-

leder ska uppmärksammas och på vissa platser skötas och märkas upp.

REKOMMENDATIONER

• Mark för skogsproduktion eller skog med stora friluft slivs- eller natur-

   värden ska normalt inte användas för bebyggelse. Ny bebyggelse ska inte 

   försvåra skogsproduktionen. Varsamhet om befi ntliga strukturer ska iakt- 

   tas.

• I skogsbygd kan spridd bebyggelse accepteras i högre grad än i slättbygd 

   med hänsyn till landskapsbild och traditionellt bebyggelsemönster. I det 

   enskilda fallet kan ändå de lokala förhållandena innebära restriktioner.

• Särskilda hänsyn skall tas i rekreationsskog.

ÅTGÄRDER

• Målet med kommunens skogsägande ska vara att bevara och skapa sociala 

   och biologiska värden.

• Kommunens skogsinnehav ska skötas enligt gröna skogsbruksplaner och 

   FSC-certifi eras. De befi ntliga skogsbruksplanerna ska uppdateras med sär-

   skild tonvikt på sociala värden samt högre naturvårdshänsyn. I den kom-

   munägda skogen ska inte hyggen göras större än 3 ha. Möjliga kommunala 

   skogsreservat eller biotopskyddsområden ska utredas.

• Kommunen bör peka ut sina för artrikedomen och för friluft livet värdeful-

   laste områden och samverka med Skogsstyrelsen samt natur- och friluft sli-  

   vets intressenter för att bevara och utveckla dessa.

• Kommunen ska undersöka om kommunen äger mark inom brandtrakter 

   för att sedan genomföra naturvårdsbränningar i dessa om de är lämpliga 

   för det. Kommunen ska också på sin mark i anslutning till kända lokaler för 

   hotade arter göra åtgärder som gynnar arterna.

• 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.
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• Tierps kommun bör peka ut sina värdefullaste områden med avseende på 

   grova träd. Upplägg av faunadepåer ska ske när kommunen måste ta ner 

   grova träd.

• Viktiga områden och boträd för de stora rovfåglarna ska skyddas och ex-

   ploatering får inte ske i närområdet till kända rovgåfelbon.

MARK- OCH VATTENANVÄNDNING
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Resursområden för rekreation, natur och kultur

Att områdena utpekas som resursområden för rekreation/naturvård/kulturmil-

jövård utgör ett kommunalt ställningsstagande för allmänna bevarandeintressen.

Områdena innehåller värdefull mark och vatten för naturvård, kulturmiljövård, 

rekreation och grundvattentillgång och det inkluderar bl.a. strandskyddade områ-

den. Hänsyn ska tas till gällande restriktioner. I området ingår dessutom:

• en sammankoppling av vattenskyddsområden på Uppsalaåsen, 

• en skyddszon för Upplandsleden, 

• dokumenterade kulturmiljöer och

• rekreationsområden i tätorternas närhet.

REKOMMENDATIONER

• Kommunen ser restriktivt på nya ianspråktaganden i resursområden. I de 

   fall ianspråktaganden görs skall dessa föregås av särskilda utredningar.

Se även avsnitten om skogsbruk, rekreation, natur och kultur.

Marina förordnanden

I havet fi nns, förutom riksintresse för sjöfart och havsbaserad vindkraft , även två 

områden av riksintresse för yrkesfi sket:

Öregrundsgrepen-Gräsö-Grisslehamn  03017, ca 12 900 ha av kommunens havsyta.

Berör hela östra Hållnäskusten. Fångstområde för lax, sik, strömming och sötvat-

tensarter. Havsområdesnamn är Bottenhavet.

Gävlebukten-Lövstabukten-Storfj ärden 03016, Ca 8 600 ha av kommunens havsyta.

Berör hela Lövstabukten. Samma värden som området ovan.

Se även Allmänna intressen – hav och fi ske.
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ALLMÄNNA INTRESSEN
- med sektoriella beskrivningar och rekommendationer

Befolkning
Eft er befolkningsminskning decennierna före 1980 har folkmängden varit relativt konstant och legat kring 

20 000 invånare. De senaste åren har befolkningen ökat. Kommunen har en något äldre befolkning än landet 

i dess helhet. Ca 60 % av befolkningen bor i tätorter och 25 % i centralorten.

Befolkningens åldersfördelning som ålderspyramid, jämfört med riket 2009.

Män
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Speciellt kan noteras att Tierp har förhållandevis många över 65 år, få i arbetsför ålder och en liten andel 

invånare med utländsk bakgrund.

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Folkmängden i tätorterna och deras utveckling 1960-2010 (uppgift er hämtade från SCB).

Närheten till E4:an och järnvägen har uppenbarligen haft  stor betydelse för befolkningsutvecklingen. Skärp-

linge, som centralort i kustbandet, har trots sitt läge haft  en påtagligt positiv utveckling.

I Uppsalaregionens utvecklingsprogram antas folkmängden i länet öka med mellan ca 15 och ca 30 % till 

2050. För Tierp skulle en utveckling i samma takt innebära 23 000 invånare i det lägre alternativet.

På längre sikt bör kommunen planera för att kunna ta emot sin andel av regionens förväntade befolknings-

ökning också i det högre alternativet. För Tierps del innebär det att en fortsatt utbyggnad för en folkmängd 

på ca 27 000 invånare inte skall omöjliggöras.

I en nyligen upprättad befolkningsprognos, grundad på befolkningens sammansättning och historisk fl ytt-

ningsstatistik, beräknas kommunens befolkning uppgå till ca 20 600 år 2030. I denna räknas med en ge-

nomsnittlig nettoinfl yttning på ca 65 personer per år. Det lägre planeringsalternativet förutsätter att infl ytt-

ningen ökar med det dubbla och det högre med lika mycket till.

Kulturell och etnisk mångfald är viktiga aspekter och idag har kommunen låg andel invånare med utländsk 

bakgrund i förhållande till länet och hela landet (enligt uppgift er från SCB, 2009). Integration är viktigt för 

socialt hållbar utveckling i kommunen.

Obs! Upplanda, med negativ utvecklig,  har här sammanslagits med Örbyhus som haft  stark ökning.

Tätort  1960 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010 Förändring

Tierp 3 065 4 497 5 350 5 043 5 211 5 147 5 377 5 587 82 %

Örbyhus 1 464 1 664 1 864 1 742 1 802 1 871 1 905 1 984 36 %

Söderfors 2 438 2 855 2 190 1 948 1 691 1 652 1 597 1 572 -36 %

Karlholmsbruk 1 345 1 656 1 580 1 342 1 278 1 201 1 187 1 150 -14 %

Skärplinge 494 611 754 685 692 714 740 673 36 %

Månkarbo 418 394 521 638 681 650 670 666 59 %

Tobo 522 520 530 593 598 641 616 607 16 %

Mehedeby 329 327 474 512 479 465 476 463 41 %

Upplanda 451 241 324 308 340 343 343 364 -19 %

Glesbygd 11 753 8 449 7 021 7 007 7 280 7 487 6 977 7 029 -40 %

Totalt 22 279 21 214 20 608 19 818 20 052 20 171 19 888 20 095 -10 %
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Med målsättningen att de stationsnära tätorterna skall fortsätta att utvecklas mest, 

men att också alla tätorter ska kunna utvecklas kan planeringen inriktas på följan-

de planeringstal för planperioden. Med hänsyn tagen till den betydande osäker-

heten bör planeringen för de mest expansiva orterna ta hänsyn till  att  ytterligare 

utveckling inte skall hindras.

REKOMMENDATIONER 

• Kommunens planering inriktas på att kunna ta emot en folkökning på 3 000 

   invånare och att ytterligare 4 000 skall kunna beredas plats.

  ÖVERSIKTSPLAN FÖR TIERPS KOMMUN 2010-2030 

Tillgänglighet

Tierp ska vara tillgängligt för alla. Vägledande i arbetet med översikts- och detalj-

planer är god tillgänglighet för alla. Att den fysiska utformningen möjliggör del-

aktighet i samhällslivet för människor med funktionshinder innebär god tillgäng-

lighet för alla. Det gäller såväl bostadsbebyggelse, off entliga lokaler och allmänna 

platser som kommunikationer, rekreationsanläggningar och fritidsområden.

8 kap i PBL innehåller bestämmelser om tillgänglighet: ”En byggnad ska … vara 

tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsför-

måga” (1 §). Detta gäller vid nybyggnad och i rimlig utsträckning även ombygg-

nad (2 §). Motsvarande gäller för tomter ”En obebyggd tomt som ska bebyggas 

… ska ordnas så att ... personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 

ska kunna komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om 

det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt” (9 §). 

”Det som gäller i fråga om tomter … ska i skälig utsträckning tillämpas också på 

allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader” (12 §). 

Regeringen utfärdar genom Boverket föreskrift er om hur lagreglerna skall tolkas.

Den kommunala tillgänglighetsplaneringen är ytterst komplex med många aktö-

rer. I samhällsplaneringen kan hindren minskas bland annat med en omsorgsfull 

fysisk planering, vilket kräver kunskap och förståelse om vad tillgänglighet inne-

bär för olika grupper av människor.

Vid bygglovgivning ska tillgänglighetsreglerna beaktas. Om rimlighetsbedöm-

ningar motiverar avsteg från riktlinjerna skall detta särskilt tydliggöras och mo-

tiveras. Detta gäller också vid iordningsställande av allmänna platser; gator, torg 

och inte minst hållplatser för allmänna kommunikationer.

Kortsiktigt ska relativt enkelt avhjälpta hinder åtgärdas i befi ntliga lokaler dit all-

mänheten har tillträde och på allmänna platser. Enkelt avhjälpta sådana ska ha bli-

vit åtgärdade 2010 enligt riksdagsbeslut. Ett fortsatt arbete enligt samma principer 

är angeläget. För åtgärder på längre sikt bör en tillgänglighetsplan med priorite-

ring av åtgärder upprättas i samverkan med handikapporganisationerna. I denna 

bör också tas upp hur information ska spridas i tillgänglighetsfrågor. Planen kan 

omfatta en övergripande del som byggs på ortsvis och/eller sektorsvis.

ÅTGÄRDER

• Kommunen ska fortsätta att i samverkan med fastighetsägare åtgärda hinder 

   för tillgängligheten.

• Kommunen bör upprätta en tillgänglighetsplan.
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Service

Off entlig service
Tierp har ett stort utbud av off entlig service. De mera specialiserade statliga verk-

samheterna fi nns i Tierps köping; försäkringskassa, arbetsförmedling m.m.

 

Landstinget har ett sjukhus med ungdoms- och psykiatrimottagning i Tierps kö-

ping. Där fi nns också landstingsdriven tandvård. Vårdcentraler eller distriktsskö-

terskor fi nns i Tierps köping, Örbyhus och Skärplinge.

Kommunen har ett nybyggt gymnasium med ca 700 elever och bra IT-urustning i 

Tierps köping. Gymnasiet har också vuxenutbildning.

Grundskolor fi nns i alla tätorter och i Tierp kyrkby, Vendel och Hållnäs. Skol-

skjutsar sker med följande riktlinjer:

Årskurs   Avstånd till skola 

Förskola - årskurs 1 2 km 

Årskurs 2-6   3 km 

Årskurs 7-9   4 km 

Gymnasiet   6 km    

Skolbarnomsorg/fritidsverksamhet fi nns i alla grundskolor. I kommunen fi nns 17 

förskolor. Förskola fi nns  i alla tätorter och i Hållnäs.
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Kommunen har också biblioteksverksamhet och driver eller ger bidrag till mö-

teslokaler.

Bibliotek eller bokbuss fi nns i alla tätorter. Förutom på markerade platser stannar 

bokbussen också i Hållnäs, Vendel, Fagerviken, Åkerby samt på landsbygden.

Samlingslokaler med kommunalt stöd fi nns i Söderfors, Karlholm, Fagerviken, 

Edvalla (Hållnäs), Åkerby, Vendel, Lövstabruk, Tierp och Mehedeby. Flera sam-

lingslokaler som inte får bidrag fi nns.

Fritidsgårdar fi nns i Tierps köping, Skärplinge, Söderfors, Örbyhus och Tobo.

Kommunen driver också ett antal motions-, sport- och idrottsanläggningar bland 

annat simhallar i Tierps köping och Örbyhus. Se även avsnitten om Rekreation.

REKOMMENDATIONER

• Behovet av lokaler för off entlig service beaktas vid planering av utrednings-

   områdena.

ÅTGÄRDER

• Off entliga lokaler och platser lämpade för kultur- och fritidsaktiviteter etc. 

   ska tillgodoses på den egna orten. Det bör fi nnas bibliotek och lokaler för 

   kulturutövning samt lokaler för möten, samling och umgänge i kommu-

   nens olika delar. Goda kommunikationer inom kommunen skapas så att 

   alla har tillgång till utbudet.

• Sportanläggningar utvecklas på de orter som har bäst kommunalekonom-

   isk förutsättning.

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Kommersiell service
I Tierps köping fi nns ett omfattande kommersiellt utbud. Här fi nns privat driven 

tandvård, tre apotek, systembolag, fl era restauranger, fl era livsmedels- och urvals-

varubutiker m.m.

Livsmedel, matserveringar och bensinstation fi nns också i alla tätorter samt på 

Hållnäshalvön och i Vendelbygden, vilket framgår av kartan. ”Svagt utbud” mar-

kerar att det inte är full service utan kiosk eller liknande.

Direktförsäljning från yrkesfi skarna fi nns också.

REKOMMENDATIONER

• Externhandel skall inte medges.

• Vid etablering av ny handel prioriteras Tierps köping.

Markering med dubbla cirklar innebär svagt utbud generellt.
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Arbete och näringsliv

Allmänt
Visionen för Tierps kommun inleds med ”Utveckling och tillväxt” där näringslivet spelar en avgörande roll, 

men även de andra ansatserna i visionen är betydande, inte minst på lång sikt, för näringslivet i kommunen. 

De behov av förändrad eller bibehållen mark- och vattenanvändning som näringslivet kan förväntas ha upp-

märksammas under planperioden. Utvecklingsmöjligheterna för distribution och handel beaktas liksom de 

nya kunskapsföretagens behov av mark, infrastruktur etc. i snabbt föränderliga branscher. Det handlar om 

att skapa en eff ektiv infrastruktur som underlättar för entreprenörer att kommersialisera sina eller andras 

uppslag och innovationer.

De uppländska vallonbruken från 1600-talet är den svenska industrins vagga. Idag består industrin i kom-

munen av ett stål-, verktygs- och ventilationskluster samt ytterligare industrier. Om det norduppländska 

verkstadsklustret ses i ett sammanhang med Gävle/Sandviken-området är det konkurrenskraft igt och in-

tressant i ett svenskt perspektiv. Detta större område är ett av Sveriges mest energiintensiva. Personal rekry-

teras bland annat från kommunens gymnasieskola, Högbergsskolan.

Sysselsättning

Förvärvsintensitet – andel förvärvsarbetande/alla 20-64 år.

Fördelning på branscher, dagbefolkning:

Den procentuella utvecklingen har räknats ut så att dagbefolkningen i varje bransch 2008 dividerats med den för 2000.  En liten procentuell 

ändring i en bransch med många verksamma kan därför avse betydligt fl er personer än en stor ändring i en liten bransch. Till exempel 

minskade industrisysselsättningen i Tierp med 327 personer (-14%), medan företagstjänster ökade med 216 personer (+120%).

Förvärvsintensitet

ALLMÄNNA INTRESSEN



83

Areella näringar och tillverkning har minskat mer än i län och rike, men är fortfarande starka. Handeln har 

minskat kraft igt, men ligger ändå över länsnivå. Minskningen kan antas bero på ökad bilhandel i externcen-

tra utanför kommunen och den starka ställningen sannolikt beroende på fritidsboende och turism. 

Tjänster, om än en liten andel av sysselsättningen, har utvecklats enormt. Främst företagstjänster som kan 

antas ha sin orsak i att utövarna utnyttjar ny teknik och valt en god bostadsmiljö framför närhet till kun-

derna. Också utvecklingen i ”Okänd bransch” kan leda till förhoppningar om framtiden. Den kan omfatta 

udda verksamheter som hör framtiden till, men som inte hunnit in i klassifi ceringssystemet.

Dagbefolkning (de som har arbetsplats inom kommunen) 2005 (senaste uppgift er som fi nns):

  ÖVERSIKTSPLAN FÖR TIERPS KOMMUN 2010-2030 

”Bredd” avser hur många typer av verksamheter (SNI-koder 5 siff ror) som fi nns på orten. I ”övrigt” ingår förutom landsbygd också varie-

rande och okända arbetsplatser.

Största arbetsgivarna i kommunen är: 

Pendling
Pendling 2008:

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Hur pendlingsströmmarna fördelade sig i länet 2006 framgår av fi guren:

SWOT-analys
I kommunens ”Näringslivskarta Tierps kommun 2009” görs en s.k. SWOT-analys 

(”Strengths”, ”Weaknesses”, ”Opportunities” och ”Th reats”).

Bland styrkorna nämns:    Bland svagheterna nämns:

• Servicekänsla.    • Pendling.

• Vilja att samarbeta.   • Åldersstrukturen.

• Lång erfarenhet (industrikluster).   • Hög sjukfrånvaro.

• Bra kommunikationer, E4:an.  • Låg diversifi ering.

     • Låg utbildning.

I analysen påpekas bland annat att en enhet med företagarservice ska etableras i 

kommunen.

Också kommunens unika miljökvaliteter förtjänar i högsta grad att framhållas.

Framtid
Kommunen har speciella förutsättningar för utveckling i ett antal branscher. 

Transport och logistik i anslutning till E4:an. Areella näringar i närheten av en stor 

marknad kan utvecklas både för produktion av ekologisk mat och energi. Tjänster 

har utvecklats mycket starkt och kan förväntas växa ytterligare, speciellt småföre-

tag som inte är beroende av dagliga kundbesök och där boendemiljön prioriteras. 

Kommunens unika värden bör kunna leda till en utveckling av turism. Globali-

sering och ökade transportkostnader kan på sikt leda till mer lokal tillverkning. 

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Några områden är av riksintresse för utbyggnad av vindkraft . Planen ger rekom-

mendationer som skall bädda för en utveckling av dessa näringar. Öppnande av 

Dannemora gruva och slutförvaring i Forsmark kan också ge ett ökat tryck i när-

regionen.

De fördelar som kommunen vill lyft a fram för näringslivet är:

• Den lokala marknadens tillväxt - Uppsalaregionen är en av Sveriges snabb-

   ast växande.

• Livsmiljön - Boendet är bra och billigt med nära till rekreation.

• Kommunikationerna - Järnväg med Upptåget och Intercitytåg till Stock-

   holm på ca 1 timme, väl utvecklad busstrafi k, E4:an samt närhet till 

   Arlanda.

• Kompetensen - Närheten till universitet och högskolor och lokala specialut-

   bildningar anpassade till företagens önskemål.

• Regiontillhörigheten - Stockholm-Uppsala och Uppsala-Gävle.

I framtiden förväntas arbetsplatser och bostäder vara integrerade i större ut-

sträckning än idag. Modernismens stadsbyggnadsideal med ABC-staden, där ar-

betsplatser och bostäder åtskildes, kommer att överges för de arbetsplatser som 

genererar få miljöproblem eller andra störningar. De områden som redovisas i 

utredningsområdena omfattar relativt stora markarealer och bedöms vara till-

räckliga för näringslivets behov av särskilda arbetsområden.

Kommunen ska ha en hög ambitionsnivå vad gäller omvärldsbevakning för att 

följa det som händer och kunna planera för en gynnsam utveckling. Därför skall 

en kontinuerlig omvärldsbevakning vara en central del i det framtida planerings-

arbetet. 

REKOMMENDATIONER

• Anvisa mark för industrier och verksamheter i anslutning till trafi kplatserna 

   vid E4:an och mellan väg och järnväg i Örbyhus.

• Anvisa vid behov mark för service och icke störande verksamheter vid pla-

   nering för bostäder.

• Tillåt mindre verksamheter som inte är störande också som del av bostad.

ÅTGÄRDER

• Utveckla rutiner för mark- och lokaltillgång (webblösning).

• Ta fram en tydlig turiststrategi.

• Utveckla rutiner för stimulans av företagandet.

• Utveckla strategier för att hantera ålderspyramidens utmaningar.

• Arbeta fram strategier för bränslestationernas överlevnad och utveckling.

• Bygga ut den elektroniska infrastrukturen på bl.a. Hållnäshalvön.
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Turism

Turism är en av världens största näringar, inte bara sett till omsättningen utan 

också till antalet personer som reser, antal anställningar och kapital kopplat till 

destinationer. I Sverige är turismen en näring i tillväxt. Mellan 2006-2008 ökade 

den totala omsättningen med cirka 13 % från 215,5 till 244 miljarder kronor. 

Rese- och turistindustrin i Tierps kommun omsatte 131 miljoner kronor och gav 

ca 85 årsarbeten under 2009. Dagsbesöken svarade för 24 % av den totala turism-

omsättningen. Genomfartsresenärerna står för 39 % av omsättningen och det 

mesta av omsättningen hamnar på bensinstationer/restauranger. De icke kom-

mersiella övernattningskategorierna, fritidshus och släkt/vänner står för 82 % av 

samtliga övernattningar (TEM 2009).

Tierps kommun arbetar med turismfrågorna framför allt genom medlemskap i 

och bidrag till organisationer. De större aktörerna är Vallonbruk i Uppland, Nedre 

Dalälvens Intresseorganisation, Upplandsstift elsen och Stift elsen Leufsta. Kom-

munen är också representerad i den länsövergripande turismorganisationen vil-

ken i dagsläget håller på att konstrueras om. Ansvaret för turismfrågor är inte 

knutet till någon speciell enhet i kommunen utan delas på fl era. Frågorna berör 

många olika sektorer, t.ex. kultur, fritid, natur, vägar, kollektivtrafi k, IT och nä-

ringsliv.

Tierps kommun uppvisar en bred variation i naturtyper och kulturlandskap och 

har mycket stora natur- och kulturvärden med goda möjligheter till friluft sliv. 

Det fi nns en bredd i de historiska miljöerna som saknar jämförelse i många delar 

av landet. Det fl acka landskapet stiger ur skärgården och havet i öster, Dalälven 

fl yter genom skogslandskapet och bildar stora örika fj ärdar i norr. Däremellan 

jordbruksbygder som sträcker sig söderut med skogsområden som skär av innan 

slättlandskapet tar vid.

Av de många bruksorterna som med sin spännande bakgrund representerar 

mycket av kärnan i den svenska industrins utveckling har fl era fortfarande pro-

ducerande industrier. Örbyhus Slott samt Vendelområdet är två andra väl kända 

historiska platser, Vendel som givit en hel tidsepok sitt namn eft er fynden av unika 

båtgravar. Den karaktäristiska Hållnäshalvön med sitt småbrutna småbrukarland-

skap, slingrande småvägar och kustboställen är en verklig kontrast till vår tids 

moderna landskapsbild. Ett annat mycket särpräglat besöksmål är myrområdet 

Florarna strax väster om Lövstabruk.. 

Med goda kommunikationer, framför allt E4:an och tåg, närhet till Arlanda och 

storstadsregioner fi nns stora möjligheter för utveckling av besöksnäringen, såväl 

för dagsbesökare som för de som vill stanna längre. Turismen ger viktiga förutsätt-

ningar för ett lokalt småskaligt näringsliv, skapar arbetstillfällen och ger underlag 

för service även till året-runt-boende.

Badplatser, områden för friluft sliv och rekreation, kulturmiljöer, arrangemang 

och möjlighet till bra kommunikationer ger grundförutsättningar för att besöks-

näringen ska kunna utvecklas. Turismens intressen bör vägas samman med andra 

intressen i planeringen, t.ex. skydd av kulturmiljöer, bra IT-kommunikation, kol-

lektivtrafi k och rent badvatten. 

I kommunen fi nns goda möjligheter till fi ske framför allt i havet och i Dalälven. 

Idag fi nns två campingplatser, i Ängskär vid havet och Söderfors vid Dalälven, 

båda har potential att utvecklas. 

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Möjligheter till konferens med boende och mat för större grupper fi nns i Lövsta-

bruk och Söderfors.

Båtlivet ökar och allt fl er har båt på trailer som sätts i för dagsturer. Besökare med 

båt har också behov av gästhamn(ar) med god service och tömningsstationer för 

båttoaletter.

Tierp Arena med planer på stora motortävlingar, idrottstävlingar, konserter och 

andra arrangemang har möjlighet att locka många besökare. Planer fi nns för täv-

lingar med en publik på 20-30 000 personer. Det kommer sannolikt att kräva stör-

re behov av logimöjligheter i centralorten Tierp.

Turisten/besökaren konsumerar fl era varor och tjänster vid ett och samma be-

sökstillfälle och samordning mellan fl era aktörer på platsen krävs för att upple-

velsen ska bli positiv. Ett ökat samarbete mellan näringsidkare sinsemellan och 

näringsidkare och kommunen behöver stimuleras. Kommunens roll bör vara 

samordnande för att med långsiktigt perspektiv underlätta och därmed öppna för 

en fortsatt utveckling av det turistiska entreprenörskapet.

 

Områden där besöksnäringen har störst möjlighet att utvecklas:

• Nedre Dalälven med Söderfors och Mehedby.

• Hållnäshalvön med kusten.

• Vendelbygden med Örbyhus slott.

• Vallonbruken.

Allmänt väntas besöksnäringen växa i landet. Ett generellt problem är att samord-

na många små företag i branschen till gemensamma insatser för marknadsföring 

och bokning.

REKOMMENDATIONER

• Utveckling av besöksnäring ska beaktas i planarbetet.

• Stor hänsyn med långsiktigt perspektiv ska tas till de befi ntliga värden som 

   ligger till grund för besöksnäring – kultur, natur, friluft sliv och rekreation.

• Campingarna vid Söderfors och Ängskär ska kunna utvecklas.

• Besöks- och informationsplats vid E4:an behövs.

• Isättningsplatser för fritidsbåtar (från släp) och gästhamnar med god ser-

   vice bör anvisas.

ÅTGÄRDER

• Småskalig turism med fokus på hållbar utveckling ska främjas. Kommunen 

   bör ta ett samordningsansvar.

• Fortsätt samarbetet med omgivande kommuner om utveckling av Nedre 

   Dalälven.

• Insatser som främjar grundläggande värden och utbud (icke kommersiella) 

   som möjliggör för små turismaktörer att bygga vidare på.

• Kommunen ska verka för ett ökat utbud av bäddar för besöksnäringen i 

   form av hotell, stugor, camping m.m.

• Program för turism bör utarbetas som relateras till regionalt program och 

   till lokala förutsättningar och resurser. Det bör syft a till att skapa samsyn 

   gällande kommunens roll och möjligheter.

• En plan för skyltning bör tas fram.
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Bostäder 

Nuläge
Aktuell statistik om bostädernas fördelning på hustyper och upplåteseformer saknas. Tierps kommun har 

20 095 innevånare (2010). Ca 65 % av dessa bor i tätorterna. Under sommarhalvåret och även på helger 

vintertid ökar antalet med många fritidsboende. Under 1990- talet har det byggts få nya hus. 

Sökta bygglov för nybyggnad av enbostadshus 2005-2009.

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Mellan år 2005-2009 har inga bygglovsansökningar för fl erbostadshus lämnats. 90 

bygglov har sökts för nybyggnad och 195 för tillbyggnad av enbostadshus.

47 bygglov har sökts för nybyggnad och 81 för tillbyggnad av fritidshus.

I dag fi nns 92 stycken byggklara tomter för småhusbebyggelse i kommunen ut-

spridda på 11 orter. I kommunen fi nns ett 40-tal outhyrda lägenheter i det kom-

munala bostadsbolagets bestånd. Många av dessa ligger i Karlholmsbruk och res-

ten är spridda i kommunens övriga orter. 

Kommunen har äldreboende i Tierps köping, Örbyhus, Karlholmsbruk och Sö-

derfors.

Inriktning
Visionen för Tierps kommun lyft er fram en ”god livsmiljö” och den regionala ut-

vecklingsplanen belyser ”attraktiva boendemiljöer och goda livsvillkor”. Kommu-

nen har enligt lagen om bostadsförsörjning en skyldighet att ha en väl genomtänkt 

strategi för hur bostadsbyggandet och boendet i olika delar av kommunen ska 

utvecklas. Det är strategiskt viktigt för kommunens utveckling att verka för att-

raktiva boendeformer för att locka till infl yttning. Kommunen ska möjliggöra ett 

brett utbud av boendeformer. 

Orternas attraktivitet höjs genom att deras särart och speciella miljökvaliteter be-

tonas.

Kommunens strategi att ha byggklara tomter i tätorterna bör fortsätta och utveck-

las. Speciellt i de orter där en stor utbyggnad kan komma att ske är det angeläget 

att ta fram långsiktiga planer så att man inte nu bygger så att man hindrar en 

framtida utveckling.

Planen förutsätter att infl yttning i första hand sker till tätorterna och i andra hand 

till förtätning av de befi ntliga byarna och endast i undantagsfall infl yttning på 

jungfrulig mark. Detta för att i första hand göra det möjligt att utnyttja de all-

männa kommunikationerna såsom buss och tåg.

Kommunen ska verka för framtagandet av försörjningsprogram för bostäder som 

tar hänsyn till behovet för olika typer av kategoriboende; ungdomsboende/stu-

dentbostäder, 55+-boende, seniorboende för äldre (75+) och trygghetsboende. 

Även boende med knytning till olika intressen bör beaktas. 

Nu är det i första hand enfamiljshus som eft erfrågas, men möjlighet att också 

bygga andra hustyper; radhus, parhus och fl erfamiljshus måste fi nnas i lämpliga 

lägen. Ett boende där man även kan ha en icke störande verksamhet är också ef-

terfrågat i kommunen.

Fritidshus som omvandlas till åretruntboende och nyinfyttning på landsorten ut-

anför tätorterna förväntas öka infl yttning till kommunen.
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REKOMMENDATIONER

• Nya bostäder ska i första hand etableras i eller vid tätorter och byar för att 

   minska bilberoendet. Gång- och cykelvägar och VA-system kompletteras 

   där det behövs.

• Tierp ska tillhandahålla ett varierat utbud av boendeformer, möjligheten till 

   kvarboende på den egna orten/församlingen ska underlättas.

• Kommunen ska även medverka till boendeformer som har sin grund i sär-

   skilda intressen såsom fallskärmsintresse, golfi ntresse, hästintresse m.m.

ÅTGÄRDER

• Nya villatomter ska färdigställas för att underlätta infl yttning till kommun-

   en.

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Natur

Övergripande
Naturen i Tierps kommun är rik. Här fi nns Dalälven med sitt särpräglade örika landskap, slättbygder, stora 

skogar och en kust som är tydligt påverkad av landhöjningen. Det gamla odlingslandskapet på Hållnäs-

halvön har anor från vikingatiden.

Närhet till natur är viktigt för kommunens invånare och ett tungt skäl för dem som väljer att fl ytta hit. Natu-

ren är också en viktig tillgång för besöksnäringen. Inom kommunen fi nns många miljöer som har ett starkt 

behov av skydd, vård eller hänsyn.

I ”Naturvårdspolicy för Tierps kommun” (antagen av Kf 2001-11-27 § 105) anges kommunens förhållnings-

sätt till naturvården. 
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De övergripande målen är: 

• Det ska fi nnas god tillgång till en rik och varierad natur med goda förut- 

   sättnningar för friluft sliv och rekreation.

• Den biologiska mångfalden i kommunen ska bevaras och utvecklas.

• Nyttjandet av kommunens naturtillgångar ska präglas av hushållning och 

   hänsyn.

Naturvårdsprogrammet för Uppsala län från 1987 pekar ut värdefulla naturom-

råden i Tierps kommun och klassifi cerar dem i tre värdeklasser, se karta sid 92. 

Kommunen behöver ta fram ett nytt aktuellt naturvårdsprogram som förutom att 

identifi era de största naturvärdena i kommunen även uppmärksammar område-

nas värden för människors rekreation.  

Naturvårdsprogrammet ska följas åt av en åtgärdsplan för att bevara och utveckla 

naturvärdena. Programmet bör vara en tematisk fördjupad översiktsplan och ska 

utgöra underlag för kommunens fysiska planering. Det ska vidare ge riktlinjer för 

kommunens naturvårdsarbete samt vara en del av beslutsunderlaget vid avväg-

ningar 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.

De olika naturtyperna beskrivs mer ingående i sina respektive kapitel, där fi nns 

också mer specifi ka riktlinjer:

Den tätortsnära naturen i avsnittet Mark- och vattenanvändning – Tätorter.

Skogen i avsnittet Mark och vattenanvändning – Jord- och skogsbruk.

Odlingslandskapet i avsnittet Allmänna intressen – Kulturmiljöer – Odlingsland-

skapet.

Vattenmiljöerna i avsnittet Allmänna intressen – Vatten.

Våtmark i avsnittet Allmänna intressen - Våtmark.

Gemensamt för all natur gäller följande rekommendationer och åtgärder:

REKOMMENDATIONER

• I kommunen ska det fi nnas 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 naturvärdena. Om ingrepp sker bör värdena bli kompenserade i 

   angränsande områden.

ÅTGÄRDER

• Kommunen ska aktivt medverka till att områden av betydelse för den 

   sociala naturvården och den biologiska mångfalden säkerställs på ett ända-

   målsenligt sätt. Områden med landskapsbildsskydd kompletteras med 

   andra skyddsformer.

• Kommunen ska säkerställa god tillgång till tätortsnära natur med höga 

   rekreations- och naturvärden för alla.

• Ett naturvårdsprogram ska tas fram som identifi erar de största naturvär-

   dena i kommunen samt grönstrukturplaner för varje tätort.

ALLMÄNNA INTRESSEN
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• Tierps kommun ska vårda sin mark med ett landskapsekologiskt och kul

   turhistoriskt perspektiv. Skog, parkmark och grönområden ska främja den 

   biologiska mångfalden och erbjuda människor en miljö som stimulerar till 

   lek och utevistelse.

• Kommunen ska i sin markskötsel vara föredöme genom att visa upp alter- 

   nativa skötselmetoder och lägga stor vikt på natur- och rekreationsvärden.

• Kommunen ska inte sälja mark av stort värde för den biologiska mångfal-

   den eller friluft slivet.

• 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.

Skyddad natur
Värdefulla naturområden skyddas i lagstift ningen främst i miljöbalken, men även 

genom generella hänsynsregler i plan- och bygglagen. I miljöbalkens 3 kap 6 § 

framgår att: 

”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 

friluft slivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada na-

tur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter 

skall särskilt beaktas. Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljö-

vården eller friluft slivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket”. 

Förutom de generella hänsynsreglerna skyddas naturvärden med följande förord-

nanden:

• Riksintressen.

• Natura 2000.

• Naturreservat.

• Naturminne.

• Landskapsbildsskydd.

• Naturvårdsavtal.

• Djur- och växtskyddsområden.

• Biotopskydd.

• Artskydd och fridlysning.

• Ekologiskt särskilt känsliga områden.

• Strandskydd.
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Karta: Natur - riksintressen.

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Naturvårdsverket har utsett femton 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 vär-

den. Riksintressena är: 

03006 Båtfors-Untrafj ärden-Bredforsen, 4 800 ha 

Ett unikt och opåverkat område med värden knutna till urskog och forsekosys-

tem. 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 ha

En av Mellansveriges viktigaste fågellokaler med vidsträckta betade havsstrand-

ängar och värdefulla våtmarksområden. Området behöver bevaras öppet och häv-

dat, våtmarkernas hydrologi får inte påverkas negativt och stor hänsyn måste visas 

fågellivet.

03008 Fräkensjön, 62 ha

Ett mångformigt myrkomplex med topogena kärr, mosse och tjärn. Området har 

en mycket artrik fl ora genom mötet mellan nordliga fattigkärrväxter och kalk-

krävande rikkärrarter. Lokal för gölgroda och  blodigel. Våtmarkens hydrologi får 

inte påverkas negativt och skog i närområdet bör ej avverkas.

03009 Kapplasse-Rossholm, 230 ha

Nordvänd exponerad kuststräcka av avsevärd längd med stort geomorfologiskt 

och pedagogiskt värde. Området har mäktiga klippformationer och aktiv klap-

perstensbildning samt små rikkärr mellan stenpartierna. Sträckan är närmast opå-

verkad av människan. Exploatering i form av störande bebyggelse, vägar etc. samt 

skogsbruk och ändring av hydrologin i känsliga partier bör undvikas.

03010 Björnsskärgård, 2 100 ha

En fl ack och grund skärgård med sex större öar och en mängd småskär och gryn-

nor. Området har rik kalkberoende fl ora, gölgrodor och stor betydelse för fågelli-

vet. Skärgården är i stort sett oexploaterad, bebyggelse och störande anläggningar 

bör ej tillåtas i området. 

03011 Östra Hållnäskusten, 15 000 ha

Området är mångformigt med fl era delområden innehållande naturskog, olika 

former av våtmarker, naturbetesmark, strandängar och avsnörda havsvikar. Om-

rådet har ett rikt växt- och djurliv med ett fl ertal 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 fi nns fl era små samhällen. Bebyggelse och verksamhet i dessa 

behöver utvecklas i samklang med omgivande naturvärden.

03012 Forsmarksån, 5 500 ha

Ett omfattande vattendrags- och sjösystem med omgivande våtmarker, strandäng-

ar  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 bebyggelse, vägar 

etc. bör undvikas.
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03013 Stormossen-Drängmossen, 1 600 ha

Ett stort och fl ikigt myrkomplex med en unik mångformighet vad gäller våt-

markstyper 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 ha 

Florarna är ett omfattande vildmarksbetonat skogs– och myrområde som domi-

neras av stora topogena kärr och naturskog på myrholmar och omgivande fast-

land. Områdets orördhet och stora register av myrtyper har mycket höga natur-

värden liksom ett stort vetenskapligt och rekreativt värde. Området bör behållas 

så opåverkat som möjligt av mänskliga aktiviteter vad gäller exploatering, skogs-

bruk och påverkan på hydrologin.

 

03015 Tämnaren, 2 100 ha

Tämnaren är grund och en utpräglad slättsjö. Sjön är en av landets förnämsta 

fågelsjöar och de omgivande våtmarks– och lövskogsstränderna har stora natur-

värden. Sjön behöver skyddas från utsläpp av ämnen. Våtmarkernas hydrologi får 

inte påverkas negativt och skog i närområdet bör ej avverkas. Ändringar av vatten-

nivån i sjön ska ske i överensstämmelse med områdets naturvärden och betydelse 

för fågellivet.

 

03016 Vikstaåsen, 340 ha

Uppsalaåsens högsta parti med länets  största stentorgsbildning, strandvallar och 

terasser. Området har många källor och inslag av gammal lavrik skog. Områdets 

värden kan skadas av terrängtrafi k, täktverksamhet, bebyggelse, vägdragning, 

markberedning och ovarsam avverkning.

03049 Kisberg, 35 ha

Stor och representativ naturbetesmark med art- och individrik fl ora. Området be-

höver bevaras öppet och betat. Tillförsel av näringsämnen och gift er, plantering av 

träd eller energigrödor på jordbruksmark, bebyggelseexploatering, täkt och dik-

ning bör inte tillåtas.

 

03053 Vendelsjön, 630 ha

Vendelsjön är en grund näringsrik lerslättsjö omgiven av fl acka och vidsträckta 

strandängar och naturbetesmark. Området har stor betydelse för fågellivet. Om-

rådet behöver bevaras öppet och hävdat. Tillförsel av näringsämnen och gift er, 

plantering av träd eller energigrödor på jordbruksmark, bebyggelseexploatering, 

täkt och dikning bör inte tillåtas.

 

03067 Tämnarån, 295 ha

Området utgörs av sankängar utmed Tämnarån från Vallby till Tolft a. Nordupp-

lands största sankmarksområde av denna typ. Den växlande karaktären med be-

tade strandängar, buskmarker och gamla slåttermarker ger ett rikt djurliv, främst 

avseende fåglar. Området behöver fortsatt hävd och mångformighet. Tillförsel av 

näringsämnen och gift er, plantering av träd eller energigrödor på jordbruksmark, 

bebyggelseexploatering, täkt och nydikning bör inte tillåtas.

 

03085 Tjuvkällan, 9 ha

Ett soligent källkärr där fl era källor samlas till två källbäckar och som har en rik 

och mycket speciell fl ora. Tjuvkällan och dess närmaste omgivning är mycket sär-

egen och helt orörd och utgör ett av de rikaste och mest intressanta källområdena 

längs norra delen av Uppsalaåsen. Våtmarkernas hydrologi får inte påverkas nega-

tivt och skog i närområdet bör ej avverkas.

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Natura 2000
Natura 2000 är beteckningen på det sammanhängande europeiska nätverk av om-

råden som inrättats för att skydda biologisk mångfald genom att bevara livsmil-

jöer 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-di-

rektiven innehåller krav som medlemsstaterna är skyldiga att införliva i det egna 

regelverket och tillämpa inom landet. Enligt fågel- och habitatdirektiven ska med-

lemsländerna bland annat utse särskilda skyddsområden (SPA) för fåglar och sär-

skilda 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 så att dess natur-

värden 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 skyddsfö-

reskrift er eller tillstånd enligt sådana föreskrift er inte meddelas utan regeringens 

tillåtelse.

I kommunen fi nns 29 Natura 2000-områden. För samtliga områden har Länssty-

relsen fastställt bevarandeplaner och fl ertalet av områdena är dessutom skyddade 

som naturreservat.
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Natura 2000-områdena är:

SCI = området är skyddat för sin betydelse för särskilda arter eller naturtyper.

SPA = området är skyddat för sin betydelse för fågellivet.

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Förordnanden

Karta: Natur – förodnanden.

Naturreservat (7 kap 4-8 § MB)

Reservatsbildning är ett sätt att säkerställa ett områdes värden och fortgående skötsel. Beslut om naturreser-

vat kan fattas av Länsstyrelsen eller kommunen. I samband med bildande av ett naturreservat bestäms också 

vilka föreskrift er som ska gälla för naturreservatet. Dessa föreskrift er gäller för såväl markägare, nyttjande-

rättshavare (sakägare) som allmänheten. Till beslutet hör också en skötselplan som talar om hur reservatet 

skall skötas för att reservatets värden skall kunna bevaras.

Kommunen beslutade om ett eget kommunalt naturreservat Iggelbo 1992, det första i länet. Ytterligare ett 

kommunalt naturreservat, Källarberget, är under bildande tillsammans med Upplandsstift elsen.



Nr Reservat Beslut Skötselplan Bildat av Förvaltare Kommun
 STATLIGA     
25 Kapplasse 1971 1975 Lst Lst Tierp
26 Bondskäret 1972 2000 Lst Lst Tierp
34 Florarna 1976 0 Lst Lst Tierp och Östhammar
41 Ängskär 1985 1985 Lst US Tierp
51 Båtfors 1990 1990 Lst Lst Tierp och Älvkarleby
59 Långnäset 1995 1995 Lst US Uppsala och Tierp
56 Hållnäskusten 1995 1995 Lst Lst Tierp
69 Skaten-Rångsen 1998 1998 Lst US Östhammar och Tierp
86 Sandbyskogen 2005 2005 Lst Lst Tierp
85 Ersta 2005 2005 Lst Lst Tierp
93 Yttröskogen 2006 2006 Lst Lst Tierp
94 Rönnfjärdsskogen 2006 2006 Lst Lst Tierp
92 Knaperberget 2006 2006 Lst Lst Tierp
100 Sund-Julö 2007 2007 Lst Lst Tierp
129 Skvallermyren 2007 2007 Lst Lst Tierp
 Säva mosse 2009 2009 Lst Lst Tierp
 Bredforsen 2009  Lst US Tierp
      

KOMMUNALA     
54 Iggelbo 1992 1992 Tierps kn Tierps kn Tierp
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Följande naturreservat fi nns (utförliga beskrivningar av värden fi nns normalt på Länsstyrelsens hemsida):

Naturminnen (7 kap 10 § MB)

Ett särpräglat föremål, exempelvis fl yttblock, jättegrytor eller gamla och storvuxna träd, får av Länsstyrelsen 

eller kommunen förklaras som naturminne om det behöver skyddas eller vårdas särskilt. Tierps kommun 

har inga utpekade naturminnen.

Landskapsbildsskydd

Särskilt tilltalande landskap kan skyddas för landskapsbildens skull. Detta är en gammal form av skydd 

och fi nns inte i aktuell lagstift ning. Rekommendationen är att ersätta dessa med andra skyddsformer så-

som områdesbestämmelser eller naturreservat. Syft et med landskapsbildsskydden överensstämmer dock 

inte helt  med dessa skyddsformer. Det fi nns idag inget motsvarande juridiskt stöd för de estetiska eller 

upplevelsemässiga aspekterna. Landskapsbildsskyddet är ett av få lagrum för estetiska värden, d.v.s. var-

dagsmänniskans spontana upplevelser i landskapet, som komplement till lagrum för biologisk mångfald 

eller kulturmiljövärden.

I kommunen fi nns sex områden med landskapsbildsskydd och dessa förtecknas i avsnittet om kulturmiljöer.

Lst = Länsstyrelsen, US = Upplandsstift elsen.

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Naturvårdsavtal (7 kap 3 § Jordabalken)

Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan staten/kommunen och markäga-

ren i syft e att bevara och utveckla ett områdes naturvärden. Det gäller oft a mark 

som kräver naturvårdsanpassad skötsel och är ett bra komplement till övriga 

skyddsformer.

Eft ersom naturvårdsavtalet anses som en nyttjanderätt kan avtalet eft er inskriv-

ning i fastighetsregistret följa med fastigheten vid försäljning. Avtalet gäller under 

avtalad tidsperiod, dock i högst 50 år. I kommunen fi nns ett stort antal natur-

vårdsavtal. Dessa fi nns redovisade i kommunens databas.

Djur- och växtskyddsområden (7 kap 12 § MB)

Områden med särskilda djur- eller växtarter kan behöva skyddas som djur- eller 

växtskyddsområde. Inom dessa områden kan jakt och fi ske hindras eller så kan 

det vara tillträdesförbud. Det vanligaste syft et är att skydda fåglar under deras 

häckningstid. I kommunen fi nns sex djurskyddsområden vid kusten. Det fi nns 

inget växtskyddsområde.  

Biotopskydd (7 kap 11 § MB)

Mindre mark- och vattenområden som utgör livsmiljöer för hotade djur- och 

växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda får förklaras som biotopskydds-

område. Biotopskyddet innebär ett förbud mot att bedriva verksamheter eller ut-

föra 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 våt-

mark, odlingsrösen, pilevallar, stenmurar samt åkerholmar. Dessa är inte invente-

rade eller redovisade på kartor.

Artskydd och fridlysning (8 kap MB)

Artskyddet innebär fridlysning av vissa arter om det fi nns risk att djur- eller växt-

arter kan komma att försvinna eller utsättas för plundring eller om det krävs för 

att uppfylla internationella åtaganden. Naturvårdsverket har fridlyst 300 arter i 

hela Sverige. Utöver dessa är idegran och fältsippa fridlysta i Uppsala län. Aktuell 

förteckning fi nns på Länsstyrelsens hemsida.

Ekologiskt särskilt känsliga områden (3 kap 3 § MB)

Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt skall så 

långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 

I Tierp fi nns följande särskilt känsliga områden:

• Handviken.

• Ängskärsviken.

• Lövstabukten.

• Strömarån.

• Nedre Dalälven.

• Lämpesbo hagmarker.

• Kisberg hagmarker.

• Oskyddade rikkärr och grunda trösklade havsvikar.

Strandskydd (7 kap 13-18 §§ MB)

Strandskydd råder vid alla vatten, men Länsstyrelsen har i sitt beslut om förord-

nande undantagit de minsta vattnen. Strandskyddet gäller 100 meter på ömse si-

dor om strandlinjen. Längs kusten och Dalälven är strandskyddet utökat till 300 

meter. 
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Strandskyddets syft e är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluft s-

liv 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 allmänhe-

ten från att ta sig fram.  

Gällande dispensregler trädde i kraft  2009. Se avnitt och bilaga om LIS-områden.

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Kulturmiljöer

Kulturmiljöer är alla miljöer som har skapats eller väsentligt påverkats av män-

niskan. Det kan vara bebyggelse och anläggningar av olika slag, men även odlings-

landskap, fornlämningar m.m. Dessa berättar om kommunens historia från förr 

och nu och ger en identitet till platsen.

Begreppet kulturhistoriskt värde innefattar många olika aspekter. Dels det histo-

riska värdet, dokumentvärdet, som berättar om byggnadsteknik, samhälle, perso-

ner m.m, dels upplevelsevärdet som till exempel estetik, arkitektur, identitet och 

tradition. En byggnad eller miljö kan vara värdefull för att den är representativ för 

en epok, plats, företeelse eller för att den är unik och sällsynt. Det fi nns bara ett 

kulturarv. Det som försvinner kan aldrig återskapas, vi kan bara försöka bevara 

det som fi nns kvar. Nästa generation har också rätt att ta del av sitt kulturarv och 

därför är det viktigt att vi förvaltar det väl. Många av våra kulturmiljöer har höga 

estetiska värden. Det gör dem dels till attraktiva områden för boende, dels till vik-

tiga utfl ykts- och besöksmål, både för den lokala befolkningen och för folk utifrån. 

Kulturmiljöerna är oft a det som ger en ort sin särprägel, sin identitet. Männis-

kor är till stor del individualister. Boende i unika miljöer är därför attraktivt för 

många. Att värna om kulturmiljöer från olika tider ger en stor variation i bebyg-

gelsen. Detta ger också större möjligheter till varierat boende och attraktivare 

livsmiljöer. Att vårda och bevara kulturarvet är en naturlig del i ett samhälle som 

strävar eft er en hållbar utveckling. 

Kulturmiljön är den fysiska miljön och den historia som är förknippad med den, 

men också det vi upplever. Exempelvis ljudmiljön kan vara mycket viktig för upp-

levelsen av ett område, vare sig det är tystnaden, ljudet av rinnande vatten eller 

dånet från en gammal industri. Även dessa aspekter är viktiga att ta hänsyn till vid 

exploatering och ingrepp i befi ntliga miljöer.

Norra Uppland är en rik kulturbygd sedan lång tid. Här fi nns en stor mängd forn-

lämningar, i synnerhet från järnåldern, där en hel epok har benämnts eft er en ort 

i kommunen; vendeltid. 

Från historisk tid är det störst fokus på bruken, som har varit oerhört betydel-

sefulla för utvecklingen av regionen. De är också i de fl esta fall mycket tydliga 

miljöer som sedan lång tid har setts som värdefulla och är därför i de fl esta fall 

förhållandevis välbevarade.

Tierp är en kustkommun. Fiske har därför traditionellt spelat en viktig roll för 

många invånare, först som bondefi ske och senare allt mer yrkesfi ske. Längs kusten 

fi nns fl era mindre fi skehamnar som minner om denna tid. På fl era håll fi nns också 

välbevarade odlingslandskap med lång historia. Det fi nns både mer storskaliga 

områden på den bördiga slätten samt mindre och småskaligare odlingslandskap 

i skogsbygden.

Utöver dessa mer sammanhängande miljöer fi nns även enskilda objekt och min-

dre miljöer från olika epoker som har stort kulturhistoriskt värde.

Kunskapsunderlag
Uppsala läns kulturminnesvårdsprogram, Bygd att vårda, presenterades 1984 av 

Upplandsmuseet och Länsstyrelsen med områden av regionalt intresse. Program-

met pekar ut 25 värdefulla områden av olika slag i kommunen med beskrivning 

och motivering.
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Tierps kommuns kulturmiljöprogram, Tierp tar tillvara, antogs av kommunfullmäktige 1987-09-08 § 123 

och reviderades 2001. Detta är en genomgripande kulturhistoriebok som beskriver kulturhistoriskt värde-

fulla miljöer. Den är dock inte värderande och ett handlingsprogram för hur kulturmiljövården ska hanteras 

och utvecklas i kommunen saknas. 

Modernismens bebyggelse fi nns beskriven i Det oupptäckta kulturarvet – Bebyggelse i Tierps kommun 1940-

1979. Boken gör inte anspråk på att peka ut de mest värdefulla miljöerna och innehåller heller ingen vär-

dering.

Tierps kommun deltar i projektet Att bygga på landet som drivs av Upplandsmuseet och som syft ar till 

att ge kommunerna vägledning inom landskaps- och kulturmiljöaspekter inför bygglovsansökningar på 

landsbygden. Målet är att ge kommunerna förutsättningar att slå vakt om en hållbar utveckling beträff ande 

landskaps- och kulturvärden på den uppländska landsbygden, både i tätortsnära lägen och i glesbygd.

Karta: Kulturmiljö.

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Riksintressen
Tio3 riksintresseområden (3 kap 6 § MB) för kulturmiljövården har pekats ut av 

riksantikvarieämbetet. Områden som är utpekade som riksintresse ska skyddas 

mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Bestämmelserna innebär en-

dast ett svagt skydd eft ersom de har direkt verkan enbart vid prövning av exploa-

teringsföretag som i lagens mening innebär ändrad markanvändning, till exempel 

att skogsmark ersätts av tätortsbebyggelse. Vid fortsatt befi ntlig markanvändning 

har bestämmelserna endast en rådgivande funktion. I en del fall räcker inte dessa 

bestämmelser eller andra generella regler, till exempel riktlinjer i översiktsplan 

och strandskyddsbestämmelser, för att tillgodose skyddsbehovet i ett riksintresse-

område. I sådana fall kan det vara aktuellt att skydda området med andra skydds-

former. 

Riksintressena är:

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 lancashires-

medja från 1880-talet.

4 Lingnåre (Hållnäs sn)

Vid Lingnåre fi nns 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.

5 och 6 Hållens by och Fågelsundets fi skehamn (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 fi skehamn. Här fi nns lämningar av fl era hamnlägen från medeltid och 

framåt.

7 Barknåre och Böle (Hållnäs sn)

I Barknåre och Böle fi nns ett unikt odlingslandskap med medeltida tegindelning. 

Området representerar en under yngre järnåldern koloniserad randbygd som 

kraft igt expanderat under medeltid och nyare tid.

8 Söderfors bruk (Söderfors sn)

Söderfors är en arkitektur- och industrihistoriskt intressant bruksmiljö med en 

rätvinklig bebyggelseplan av samma karaktär som vid vallonbruken och mycket 

påkostad och enhetlig bebyggelse från i huvudsak 1700-talet.

9 Strömsbergs bruk (Tolft a sn)

Strömsberg är Upplands enda järnbruk där alla de komponenter som bildade en 

typisk bruksmiljö under 1700- och 1800-talen fi nns bevarade. Miljön utgör där-

med en unik enhet.

10 Österlövsta (Österlövsta sn)

Odlingslandskap i dalgång som på ett tydligt sätt visar på en kontinuerlig bosätt-

ning sedan yngre järnåldern och med ovanligt påkostade bebyggelsemiljöer från 

1700- och 1800-talen, framför allt tillkomna vid återuppbyggnaden eft er rysshärj-

ningarna 1719.

3 Länsövergripande numrering, 1-2 fi nns i Älvkarleby
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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 särställ-

ning bland svenska bruksmiljöer.

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.

13 Tobo bruk (Tegelsmora sn)

Tobo är det enda av de uppländska bruken där den under 1600-talet förekom-

mande löst grupperade bebyggelsestrukturen fi nns bevarad.

14 Vendel (Vendels sn)

Odlingslandskapet i Vendels centralbygd, som är starkt präglad av förhistoriska 

och medeltida stormannaätter, innehåller unika fornlämningar, medeltida stor-

mannakyrka och slottsanläggning. Området har genom vetenskapshistoriskt vik-

tiga arkeologiska undersökningar kommit att ge namn åt en av järnålderns hu-

vudperioder, Vendeltiden.

I kommunen fi nns också nio byggnadsminnen. Dessa förtecknas i det samman-

fattande avsnittet om riksintressen.

Skydd för kulturmiljöer 
Plan- och bygglagen

Enligt plan- och bygglagen ska all förändring av bebyggelse ske varsamt så att man 

tar hänsyn till dess befi ntliga värden. Särskilt värdefull bebyggelse får inte heller 

förvanskas. 

I kommunens detaljplaner och områdesbestämmelser kan värdefulla byggnader 

och miljöer skyddas ytterligare genom rivningsförbud och skydds- eller varsam-

hetsbestämmelser. 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.

Kulturminneslagen

Det starkaste skyddet för kulturmiljöer fi nns i kulturminneslagen. Enligt den 

skyddas:

• Fornminnen – fasta fornlämningar och fornfynd.

• Byggnadsminnen – nio stycken fi nns i kommunen (se avsnittet Riksintress-

   sen). 

• Kyrkliga kulturminnen – svenska kyrkans kyrkor, kyrkotomter och begrav-

   ningsplatser byggda innan 1940.

Förändringar inom dessa områden kräver tillstånd från länsstyrelsen. 

Kulturreservat (7 kap 9 § MB)

Kulturreservat enligt miljöbalken fi nns i Lingnåre på Hållnäshalvön, ett välbe-

varat fossilt odlingslandskap. Detta innebär ett starkt skydd för kulturmiljön och 

länsstyrelsens tillstånd krävs för förändringar. 

Landskapsbildsskydd

Landskapsbildsskydd är en äldre form av skydd som fi nns på sex platser i kom-

munen. Skyddet är specifi kt anpassat för varje naturområde och kulturlandskap.

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Karta: Odlingslandskapet.

Rationaliseringen och nedläggningen inom jordbruket har lett och leder alltjämt till igenväxning av ängs- 

och hagmarker som kanske brukats 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 gräs-

bärande marker såsom ängar, våtmarker och älvängar.

Dessa sex är:

• Klubben, Slåtholmen.

• Björns skärgård.

• Ledskärsängarna.

• Vendelsjön.

• Området kring Tierps kyrka.

• Området kring Vendels kyrka.

Här krävs tillstånd från Länsstyrelsen för åtgärder som kan förändra landskapsbilden (Naturvårdslagen 19§ 

innan 1975).

Odlingslandskapet
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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 klassifi cerats med 

hänsyn till bevarandevärdet.

På uppdrag av Jordbruksverket genomfördes en riksomfattande inventering av 

ängs- och betesmarker under början på 2000-talet. Uppsala län inventerades un-

der sommaren 2007, 2008 och 2010. Vid inventeringen dokumenterades betes-

marker och slåtterängar med höga natur- och kulturvärden men även element 

såsom hagmarksväxter, grova träd, vattendrag, gamla lador och andra kulturläm-

ningar som odlingsrösen och stenmurar.

De identifi erade ängs- och betesmarkerna med höga naturvärden behöver även 

analyseras ur ett landskapsperspektiv där man tar hänsyn till spridningsmöjlig-

heterna.

Av inventeringarna framkom att det i Tierps kommun fi nns drygt 100 ha väl-

hävdad äng, främst i Hållnäs och i Överlövsta socken. I kommunen hävdas ca 

50 ha havsstrandängar och 200 ha fuktängar med slåtter eller bete. Ungefär 1000 

ha 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 

fi nns stora arealer igenväxande ängs- och betesmark som är möjlig att restaurera 

i kommunen, den mesta av den arealen är också belägen i Hållnäs socken. Upp-

landsstift elsen tillsammans med kommunen och många engagerade markägare 

arbetar aktivt med att identifi era dessa områden och återinföra hävd för att bevara 

den biologiska mångfalden. 1000 ha övergivna ängs- och hagmarker har invente-

rats varav två tredjedelar bedömts vara högprioriterade för återupptagen skötsel. 

Det är viktigt att kommunen fortsätter att stödja Upplandsstift elsen i detta arbete 

och att kommunen i sin myndighetsutövning och i sitt planarbete beaktar dessa 

områdens potential.

Småbiotoper, vägar och åkerrenar

Småbiotoper såsom 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, se avsnittet skyddad natur. Brukningsvägar, 

åkerrenar, dikeskanter och vägrenar är oft a blomrika miljöer som har stor bety-

delse som spridningskorridorer och livsrum för bland annat fj ärilar och andra 

pollinerande insekter. Kommunen ska i sitt planarbete ta hänsyn till småbioto-

pernas värden och förstärka dessa. Kommunen ska också arbeta för sen slåtter av 

vägrenar och att man använder lämpliga metoder. De viktigaste vägarna behö-

ver identifi eras så att deras skötsel kan anpassas för att värna om naturvärdena. 

Samarbete med andra kommuner och Vägverket är nödvändigt. I planarbetet ska 

kantzoner och spridningskorridorer säkerställas.

Historiens framtid
För att uppnå Uppsala läns miljömål bör ett tydligare kulturmiljöprogram och 

en tydligare kulturmiljöstrategi tas fram, för att bestämma hur kulturhistoriska 

och estetiska värden hos bebyggelsen i Tierp ska tas till vara och utvecklas. Rap-

porten Tierp tar tillvara bör kompletteras med värderingar av olika områden samt 

en specifi k strategi för kulturmiljöarbetet i kommunen. Upplandsmuseet har fått 

uppdraget att ta fram värderande texter.

ALLMÄNNA INTRESSEN
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En översyn av skyddet för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen bör göras. 

Många områden med värdefull bebyggelse omfattas av äldre detaljplaner där det 

kulturhistoriska värdet inte uppmärksammas med någon form av varsamhets- 

eller skyddsbestämmelser. Detta innebär att det fi nns risk att värdena blir bort-

byggda. 

Andra områden, som fl ertalet riksintresseområden, saknar helt detaljplan och 

områdesbestämmelser. Eft ersom kravet på bygglov är mycket lägre utanför plan-

lagt område är risken här uppenbar att värdena blir bortbyggda.

En översyn av samtliga värdefulla områden bör göras för att överväga eventuellt 

behov av skydd i form av områdesbestämmelser, detaljplan eller ändring av be-

fi ntlig detaljplan. Detta behövs för att uppnå miljömål 15:2, att vi ska ha en lång-

siktigt hållbar förvaltning.

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.

REKOMMENDATIONER

• Inom utpekade kulturhistoriskt värdefulla områden ska:

1. Kulturmiljön lyft as fram som en resurs som gör området attraktivt.

2. Förändringar ske varsamt så att miljöns eller bebyggelsens värden till-

    varatas.

3. Kulturmiljöaspekterna väga tungt vid planering och nybyggnation, i 

    synnerhet inom riksintresseområden.

4. Ny bebyggelse utformas och placeras med hänsyn till den befi ntliga 

    miljön så att det kulturhistoriska värdet ej skadas.

• Kulturhistoriska och vackra vägar utgör resurser för kulturmiljövården och 

   är värdefulla att bevara.

• Nya kulturmiljövärden ska beaktas i nya områden.

• Ljudmiljön ska beaktas vid åtgärder i värdefulla kulturmiljöer.

• Kommunen ska i sin myndighetsutövning och i sitt planarbete beakta de  

   särskilt utpekade ängs-, betes- och hagmarkernas värden. Även småbio- 

   toperna i odlingslandskapet ska värnas och kommunen ska sträva eft er att 

   spridningskorridorer skapas och säkerställs.

 

ÅTGÄRDER

• En översyn av samtliga värdefulla områden bör göras för att överväga 

   eventuellt behov av skydd i form av områdesbestämmelser, detaljplan eller 

   ändring av befi ntlig detaljplan.

• För att få ett tillfredsställande kunskapsunderlag behöver vi:

1. Ta fram värderande texter till utpekade områden.

2. Inventera äldre detaljplaners skydd av kulturmiljöer.

3. Inventera modernismens byggnader och miljöer – peka ut värdefulla 

    objekt.

• För att få ett gott skydd för kulturmiljöer i kommunen behöver vi:

1. Ta fram skydds- och varsamhetsbestämmelser i detaljplan eller områ-

    desbestämmelser för värdefulla miljöer och riksintresseområden. Mil-

    jöer med högt förändringstryck prioriteras.

• För att få attraktivare kulturmiljöer behöver vi:

1. Skapa medvetenhet hos medborgarna om Tierps kulturarv.

2. Synliggöra kulturarvet som sevärdheter och besöksmål.
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Nedre Dalälven – riksintresse

Nedre dalälven är i miljöbalken 4 kap 2 § utpekat som riksintresse för turismens och friluft slivets, främst det 

rörliga friluft slivets, intressen. Området är även utpekat som riksintresse för friluft slivet och naturvården, 

båda enligt 3 kap 6 § MB. Söderfors är också skyddat för sina kulturmiljövärden.

Det skyddade området omfattar totalt 14 800 ha, varav 6 500 ha inom kommunen.  

Nedre Dalälvsområdet är unikt genom de mycket höga natur- och kulturvärden som skapats av älven och 

genom att området utgör en gränszon mellan nordligt och sydligt i nordeuropeisk natur. Här fi nns den 

största artrikedomen i Skandinavien av ryggradsdjur (däggdjur, fåglar och fi skar) och den största artrikedo-

men av ryggradslösa djur på den här breddgraden. I området fi nns 487 nationellt rödlistade arter.

Området har lämningar från ca 4 000 f Kr. Från 1 500 f Kr - 500 e Kr övergår människorna i att bli bofasta.  

Dagens många rödmålade bondbyar i området har ibland en historia på tusen år eller mer.

Karta: Nedre Dalälven.

Tierps kommun

Gävle kommun

Älvkarleby kommun

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Bestämmelserna i miljöbalken skyddar särskilt områdenas värden för turism och 

friluft sliv. De utgör emellertid inget hinder för utveckling av befi ntliga tätorter el-

ler det lokala näringslivet.

Värdena för turism och friluft sliv är fl erfaldiga. Naturälskaren fi nner en växlande 

natur med oerhörd artrikedom, fi skaren olika typer av fi skevatten och den kultu-

rellt intresserade en anrik miljö att promenera i.

Möjligheterna att utveckla tätorter och besöksnäring behandlas i avsnitten om Sö-

derfors och i viss mån Mehedeby.

Biosfärområde
År 2011 utnämnde FN-organet Unesco älvlandskapet vid Nedre Dalälven som 

biosfärsområde, vilket innebär att området har mycket värdefulla natur- och kul-

turmiljöer.

Syft et med ett biosfärområde är att biologisk mångfald ska bevaras samtidigt som 

social och ekonomisk utveckling gynnas. Området ska dessutom vara arena för 

forskning och undervisning. Verksamheten väntas få stöd från Naturvårdsverket, 

kommunerna och LEADER.

För att uppfylla kraven som biosfärområde krävs att tre funktioner uppfylls:

• Bevarandefunktionen: att bidra till bevarande av landskap, ekosystem, arter 

   och genetisk variation.

• Utvecklingsfunktionen: att främja ekonomisk utveckling och samhällsut-

   veckling som är hållbar.

• Logistiska funktionen: att fungera som stöd för demonstrationsprojekt, 

   miljöutbildning och praktik, forskning och miljöövervakning.

REKOMMENDATIONER

• Se rekommendationer i avsnitten om turism, natur, kultur och rekreation.

ÅTGÄRDER

• Fortsatt samarbete med omkringliggande kommuner om Nedre Dalälven.
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Rekreation

Riksintressen
Se avsnittet om Nedre Dalälven.

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Allmänt
Ett rikt och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter har betydelse för män-

niskors upplevelse av en god livsmiljö och bidrar till en attraktiv kommun att leva 

och bo i. Kommunen arbetar eft er Tierps kommuns kultur- och fritidspolitiska mål 

där barn och ungdomar är prioriterade. Barn och ungas kraft , kreativitet och in-

tressen ska tas tillvara och de ska ges möjligheter till delaktighet och ansvar. Vill-

koren ska vara lika för pojkar och fl ickor.

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 ungdomsarbe-

tet och ger ett kollektivt ansvarstagande för gemensamma intressen. Kultur- och 

fritidsaktiviteter utgör viktiga byggstenar för livskvalitet, upplevelser och delaktig-

het.

REKOMMENDATIONER      

• Planera för inbjudande, lättillgängliga och funktionella anläggningar och 

   friluft sområden.

• Utgångspunkt i planeringen bör vara att barn och ungdomar är prioriterade  

   och att lika villkor för fl ickor och pojkar skapas.

ÅTGÄRDER

• Ta fram fördjupad tematisk ÖP för idrott och friluft sliv.

• Föreningslivet bör vara delaktigt vid utformning av områden för fritids-

   verksamhet i olika former.

Kulturaktiviteter
Kommunen arbetar eft er Tierps kommuns kultur- och fritidspolitiska mål som 

bland annat grundas på Statens mål för kulturpolitik och Statens mål för folkbild-

ning. Bibliotekslagen är också styrande för verksamheten. Från 2013 ska en regio-

nal handlingsplan för kultur, framtagen tillsammans med kommunerna, ligga till 

grund för fördelningen av statens medel till kulturverksamhet.

Möjligheter för ett professionellt kulturutbud likväl som amatörverksamhet och 

eget skapande bör fi nnas för alla åldrar och med geografi sk spridning. Kulturli-

vet ska omfatta en mångfald av konstnärliga uttryck där nyskapande kultur och 

professionella kulturutövare ska ha goda förutsättningar. Föreningar och studie-

förbund spelar en viktig roll. Under 2009 hade studieförbunden 39 585 deltagare i 

arrangemang och studiecirklar. Studieförbundens arbetssätt lämpar sig bra i gles-

bygd och möjliggör för alla att kunna utvecklas och ta del av kulturaktiviteter. 

Goda kommunikationer inom kommunen och till och från Uppsala och Gävle ger 

invånarna större möjligheter att ta del av ett bredare kulturliv.

Statens tydliga vilja att utveckla och underlätta för kreativa näringar bör även be-

aktas på lokal nivå. Kulturaktiviteter i kommunens kulturhistoriskt intressanta 

miljöer ökar möjligheter för turismen.

Tillgång till lokaler för kulturarrangemang, möten och eget kulturutövande bör 

fi nnas i kommunens tätorter. Det kan vara bibliotek, hembygdsgårdar, samlings-

lokaler, kyrkorum eller andra lokaler. I Tierps centralort fi nns bland annat Aspen-

skolans aula, där bland annat teater och biografverksamhet bedrivs, samt ”Mö-

beln” för evenemang och danser.
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Eric Sahlström Institutet med säte i Tobo är ett viktigt kulturcentrum för folkmu-

siken, inte bara lokalt utan för regionen och hela landet.

Biblioteken är kunskapscentra och bidrar till ett socialt och kulturellt liv på orten. 

Kommunens huvudbibliotek ligger i Tierp. Det fi nns dessutom integrerade folk- 

och skolbibliotek i Örbyhus, Skärplinge och Söderfors, ett fi lialbibliotek i Karl-

holmsbruk och ett gymnasiebibliotek på Högbergsskolan i Tierp. Med bokbuss 

erbjuds biblioteksservice i glesbygd och till småskolor. Bokbussen har dessutom 

boken-kommer-verksamhet till personer som på grund av ålder eller funktions-

hinder inte själva kan ta sig till biblioteket. Under 2009 var antalet bokutlån 160 

037 och biblioteket hade öppet 4337 timmar för allmänheten och 3 996 timmar 

för skolungdomar.

Musikskolan utvecklas till kulturskola och från hösten 2010 fi nns drama/teater 

och dans i utbudet. Undervisning sker såväl enskilt som i ensembler och grupper 

och musikskolan arbetar också med klasser. Genom kultur-i-skolan-verksamhet 

och skapande skola med statligt bidrag får barn och unga i hela kommunen möj-

ligheter att möta olika kulturformer och prova eget skapande.

På fritidsgårdarna kan ungdomar mötas och umgås under frivilliga former och 

erbjuds också möjligheter till deltagande och egen medverkan i evenemang och 

aktiviteter. Utrymmet för ungas egen påverkan bör vara betydande. Ungas mötes-

platser fi nns idag i stor utsträckning på nätet och möjligheter bör ges till alla att 

kunna delta.

Se även avsnitten om off entlig service, kulturmiljö och turism.

ÅTGÄRDER

• Se till att fullgoda lokaler för dans och drama fi nns.

• Ny digital teknik i Aspenskolans aula.

• Ny media och teknisk utrustning spelar stor roll för hela kulturlivet och 

   måste beaktas.

• En regional handlingsplan för kultur i samverkan med kommunerna tas 

   fram inför förhandling med staten 2013.

Sport och idrott
Idrotts- och föreningslivet i kommunen är stort och aktivt. Tillgång till idrottsplat-

ser, både för organiserade och spontana aktiviteter såväl som friluft sområden av 

olika karaktär, berikar miljön för de egna invånarna och utgör en dragningskraft  

för framtida invånare. Det ska vara lätt för kommuninvånarna att bedriva variera-

de fritidsaktiviteter oavsett bostadsort, kön, ålder eller funktionshinder. Möjlighet 

till aktivitet på olika nivå, från rekreation och motionsverksamhet till utövande 

av idrott på högre nivå, ska fi nnas. Behovet ska tillgodoses genom lätt- tillgäng-

liga och ändamålsenliga miljöer samt lokaler och idrottsanläggningar för de mest 

frekventa idrotterna. Befi ntliga miljöer och anläggningar ska ges möjlighet att ut-

vecklas med sikte att öka antalet användare. Det är viktigt att anläggningarna i 

kommunen nås med kollektivtrafi k och gång- och cykelbanor i trafi ksäker miljö.

Vid utbyggande av tätorter ska idrotts- och friluft sområden utökas och mark-

områden reserveras för näridrottsplatser och grönområden. Aktivitets- och när-

idrottsplatser för spontan idrott och lek ska fi nnas vid skolorna för att inspirera till 

rörelse, idrott och lek. Markområden ska sparas för motionsslingor och ridvägar 

i skogen.

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Nuvarande idrottsplatser, ridanläggning, golfb ana, friluft sområden, campingplat-

ser etc. ska ges utrymme för framtida utvecklingsbehov. Hänsyn ska tas så att inte 

bebyggelse kryper för nära anläggningarna. Speciellt viktigt är det vid verksamhet 

med buller (motorsport, fl yg och skytte) och allergier (ridsport). Vissa anlägg-

ningar ägs och drivs av kommunen, andra har föreningsdrift  och en del både ägs 

och drivs av föreningar.

I Tierps centralort fi nns från 2011 ett nytt badhus. Förutom detta fi nns en inom-

hus- och utomhusbassäng i Örbyhus, en undervisningsbassäng i Karlholm och ett 

utomhusbad i Söderfors.

Under 2008 genomförde de olika föreningarna tillsammans 14 718 ledarledda 

sammankomster (rapporterade via LOK-stödet) för barn och ungdomar i åldern 

4-20 år. Totalt var det 126 077 närvaromarkerade deltagare. Det innebär att i snitt 

345 barn varje dag under årets alla dagar deltar i en ledarledd föreningsaktivitet. 

Den allra största delen av sammankomsterna stod idrottsrörelsen för. Den hade 

91 % av sammankomsterna och 95 % av de närvaromarkerade deltagarna.

REKOMMENDATIONER

• Utrymme för spontanidrott reserveras vid planering av bostadsområden.

• Skolornas tillgång till idrottsanläggningar och spontanidrottsplatser ska 

   tillgodoses.

• Bra cykelvägar och god kollektivtrafi k till de större idrottsanläggningarna.

• Marktillgång för framtida utveckling ska fi nnas runt motions- och ridan-

   läggningar.

ÅTGÄRDER

• Ett program för idrott tas fram i samverkan med föreningslivet.

• En fullt utbyggd idrottsanläggning i centralorten.

• Centralskolans gymnastikhall byggs ut till sporthall.

• Anläggning för beachvolley.

Friluft sliv
Friluft sliv är vistelse och fysisk aktivitet i naturen för att uppnå miljöombyte och 

naturupplevelser utan krav på prestation eller tävling. Kommunens rika och om-

växlande natur ger stora möjligheter till rekreation och utevistelse.

Vissa naturreservat har ett uttalat syft e att skyddas för friluft slivet 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 fri-

luft sliv. De är lättillgängliga för vårt dagliga, mer spontana, behov av upplevelser 

och avkoppling. God tillgång till cykel-, gång- och joggingstråk i anslutning till 

tätorterna är därför viktigt och har betydelse för folkhälsan.

I anslutning till strövstigar och leder för motion, kanot, vandring etc. bör ytor 

för lek, umgänge och grillning fi nnas. 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 utom-

huspedagogik.

I kommunen fi nns 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 friluft slivet bör 

ha goda möjligheter att fi nna isättningsplatser, gästplatser och naturhamnar.
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Kommunala friluft sbad fi nns i Tierp, Fagerviken, Karlholmsbruk, Lövstabruk, 

Mehedeby, Ubblixbo, Ullfors och Ängskär. Områden för att umgås, ströva och 

bada måste säkerställas.

Upplandsstift elsen har namngivit så kallade smultronställen runt om i länet. 

Dessa områden är utvalda för att de är fi na platser som är lätta att vara på. I Tierps 

kommun fi nns följande smultronställen; Fågelsundets naturstig - på nordvända 

kusten, Iggelbo, Ledskär, Lingnåre, Rossholm, Sikhjälma hamn - på nordvända 

kusten, Tegelsmorasjön samt Varggropens fågeltorn.

Kommunen har ett riksintresse för friluft slivet, Nedre Dalälven, som är utpekat 

som riksintresse enligt 3 kap 6 § MB men även som riksintresse för det rörliga 

friluft slivet och turismen enligt 4 kap 2 § MB. Nedre Dalälven beskrivs i ett eget 

avsnitt. Av mycket stor betydelse för friluft slivet är även Florarna. Området bör 

pekas ut som riksintresse för friluft slivet. Florarna är ett oexploaterat vildmarks-

område med omfattande myrar, skogar och våtmarker. Känslan av orörd vildmark 

och möjligheten att få uppleva stjärnhimmel och tystnad så nära storstadsregio-

nen är exklusivt och behöver uppmärksammas och tas tillvara. Florarna är skyddat 

för sina höga naturvärden men behöver också stärkas av skydd för upplevelserna 

vilka är av riksintresse, för att inte säga av globalt intresse. Inom EU uppmärksam-

mas och skyddas möjligheten att kunna se stjärnhimlar, en upplevelse som i stora 

delar av Europa har blivit omöjlig. I Tierps kommun fi nns fortfarande den möj-

ligheten och för att säkerställa den i åtminstone ett område bör särskild hänsyn 

gällande ljusförorening nattetid visas vid Florarna. 

Se även avsnittet om Nedre Dalälven.

REKOMMENDATIONER

• Kommunen ska erbjuda goda möjligheter till friluft sliv.

• Kommunen ska säkerställa tillgången till tätortsnära rekreationsområden.

• Särskild hänsyn ska tas till det rörliga friluft slivet i Florarna.

• Reservera utrymme för ridvägar och motionsslingor.

• Kommunala markförvärv kan säkra allmänhetens möjligheter till friluft sliv.

ÅTGÄRDER

• Program för friluft sliv bör utarbetas som ansluter till regionalt friluft spro-

   gram.

• De specifi ka förutsättningarna som fi nns för friluft slivet på olika orter,

   exempelvis kusten, ska lyft as fram och utvecklas.

• Kommunen önskar samråda kring skogsbruksåtgärder i tätortsnära områ-

   den.

• Florarna föreslås som riksintresse för friluft slivet.

Vandringsleder
En utökning av Upplandsleden är aktuell.

ÅTGÄRDER

• En utredning är önskvärd om förgreningar av Upplandsleden till Söderfors 

   från Mehedeby samt från stationsorterna Tobo och Örbyhus genom  

   Florarna till ordinarie sträckning.

• Öka antalet kanotleder och skapa lättillgängliga anläggningsplatser.

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Fiske
I Tierps kommun fi nns goda fi skemöjligheter, såväl i sjöar och vattendrag som till 

havs. Det största fi sket idag är fritidsfi sket som är en stor besöksnäring. Idag fi nns 

endast fem licensierade yrkesfi skare kvar. De bedriver ett kustnära fi ske från små 

båtar. Vid kusten är fi sket eft er gädda, abborre och sik stort. I Dalälven är fi sket 

av ädelfi sk, gös och gädda internationellt känt och lockar turistande sportfi skare 

från hela Europa.

Många fi skarter har minskat kraft igt under senare tid, en trolig anledning är bris-

ten på lek- och uppväxtområden. Grunda vikar är generellt sett viktiga reproduk-

tions- och uppväxtlokaler för fi sk, främst gädda och abborre. Att restaurera och 

skydda lekområden för fi sk är en del i arbetet för miljömålet levande sjöar och vat-

tendrag och viktigt för att bevara ett långsiktigt bärkraft igt fi ske. Se även avsnittet 

Allmänna intressen - Vatten. 

Nyligen bildades ett fi skeområde, Södra Bottenhavet, där Tierps och Älvkarlebys 

kommun tillsammans med kommunerna i Gävleborgs län ingår. EU-medel syft ar 

till att stödja långsiktigt hållbar utveckling för det småskaliga yrkesfi sket, bland 

annat för att förstärka fi skbestånden (identifi era lekområden och freda under lek-

tid, öppna vandringsvägar, biotopvård m.m.) och utveckla biinkomster genom till 

exempel vidareförädling och upplevelseturism.

Utsättning av fi sk och kräft or sker nu i fl era vattendrag och sjöar, bland annat av 

havsöring i Tämnarån.  Verksamheten ska ses över av länsstyrelsen. 

Tierps kommun arbetar för att nyttjandet av vattenmiljöer ska präglas av uthål-

lighet. I den kommunala planeringen ska hänsyn tas till fi sket som traditionell 

binäring längs kusten. Fisket har i Tierp traditionellt varit ett komplement till 

jordbruket och alla byar vid kusten hade sina egna fi skelägen. 

Hamnarna är främst småbåtshamnar som drivs av båtklubbar och hamnförening-

ar. Djuphamn fi nns i Ängskär och Fagerviken. Gästhamnar vid havet fi nns bland 

annat i Ängskär, Fagerviken, Klungsten, Sikhjälma, Fågelsundet, Gudinge och 

Karlholm. Dessa erbjuder gästplatser och olika grad av service. Den snabba land-

höjningen gör att båthamnarna grundas upp och kan behöva fl yttas eller muddras.

REKOMMENDATIONER

• Hänsyn ska tas till fritidsfi ske och fi sket som traditionell delnäring längs 

   kusten.

ÅTGÄRDER

• Utsläpp eller andra ingrepp som kan skada fi skbestånden ska motverkas.

• Inför skydd av reproduktions- och uppväxtlokaler för fi sk och fl odkräft a.

• Kommunen ska verka för att fria vandringsvägar för fi sk återskapas.

• Kommunala hamnar ska ge möjlighet för besökare att lägga i en båt.

• Småbåtshamnar ska planeras med ett perspektiv som tar hänsyn till havs-

   nivåhöjning och landhöjning för att minska behov av muddring. På sikt 

   ska ohållbara hamnlägen avvecklas om det inte fi nns starka kulturhistoriska 

   motiv.

Golf
Idag fi nns en anläggning vid Örbyhus slott. Dessutom fi nns utslagsplats vid Tierps 

köping.
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Anläggande och skötsel av golfb anor skall ta stor hänsyn till befi ntligt landskap 

och till att bevattning inte sänker vattennivån på grundvattnet eller i omgivande 

vattendrag. Risk för övergödning i angränsande vattendrag bör uppmärksammas.

REKOMMENDATIONER

• Nya golfb anor ska inte lokaliseras till värdeområden för kulturmiljö eller

   naturvård. Stor hänsyn ska tas till landskapsbilden och bygdens karaktär.

Flyg och fallskärmshoppning
Två fl ygfält fi nns inom kommunen. Tierps fl ygplats kompletteras så att den också 

kan användas för motorsport och döps om till Tierps Arena. Buller måste beaktas

vid lokalisering av ny bebyggelse.

Motorbanor
Befi ntliga motorbanor redovisas på markanvändningskartan. Buller från dessa 

ska beaktas i samband med ny bebyggelse.

Skjutbanor
Befi ntliga skjutbanor redovisas på markanvändningskartan. Buller från dessa ska 

beaktas i samband med ny bebyggelse.

REKOMMENDATIONER 

• Nya bullrande verksamheter ska inte lokaliseras i närhet till bostadsbe-

   byggelse eller i närhet till områden med höga naturvärden eller värden för 

   friluft slivet.

• Vid lokalisering av ny bebyggelse skall hänsyn tas till buller från fl ygfält, 

   motorsport och skjutbanor.

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Hav
I området fi nns två riksintressen för yrkesfi ske. Dessa redovisas i avsnittet om 

riksintressen. Vad som gäller för havet beskrivs i avsnitten om fi ske, vindkraft  och 

kommunikationer. 

Kust
Kommunen har en mycket fl ack kust och därför en mycket kännbar landhöjning. 

Det pågår en aktiv avsnörning av havsvikar som skapar nya sjöar, gölar och våt-

marker. Likaledes blir kommunens kust känslig för klimatförändringarna som le-

der till en havsnivåhöjning.

Kusten och det inre havsområdet har mycket höga naturvärden med stor bety-

delse för fåglar och som uppväxtområde för fi skar. Kusten har också stor betydelse 

för rekreation och friluft sliv. Hållnäshalvön har en lång historia med byar och 

fi skelägen och ett småbrutet odlingslandskap med stora natur- och kulturvärden. 

En fördjupad översiktsplan över Hållnäshalvön ska tas fram som klargör hur dessa 

värden ska värnas och utvecklas. Kusten beskrivs också under avsnitten om fri-

luft sliv och turism samt areella näringar.

Hoten mot naturvärdena i kustvattnet består till största delen av övergödning ge-

nom läckage av näringsämnen, utsläpp från idustrin och båtar, muddring, vatten-

reglering av vattendragen och andra aktiviteter som förändrar bottenförhållande-

na eller hindrar fi sklek. Vattenmyndigheten för Norra Österjöns vattendistrikt har 

bedömt att kommunens kustvatten har otillfredsställande till måttlig ekologisk 

status beroende på övergödning och förorenande ämnen (koppar, krom, zink och 

dioxiner). Kommunens kustvatten uppnår ej heller god kemisk status på grund 

av för höga halter av exempelvis kvicksilver, TBT och bly. Områdena kan ses på 

statuskartorna i avsnitt om vattendrag och sjöar.

Kommunen ska i alla möjliga sammanhang, exempelvis i tillståndsgivninging och 

i planarbete, medverka till att näringsbelastningen till havet minskar. Grunda vi-

kar är särskilt känsliga för ökad näringstillförsel, i synnerhet de trösklade vikarna 

har mycket sköra ekosystem. Andra opåverkade och känsliga områden som be-

höver förstärkt hänsyn är Östra Lövstabukten, Björns skärgård, Handviken och 

Ängskärsviken.

Se även avsnittet om Hållnäshalvön.

Sjöar och vattendrag
I kommunen fi nns ett fl ertal sjöar varav de fl esta är grunda och värdefulla för få-

gellivet. I stort sett alla sjöar har sänkts för att ge mer jordbruksmark. Kommunen 

korsas också av många vattendrag. De fl esta orter i kommunen har vattendrag 

som fl yter igenom dem och utgör viktiga rekreationsområden. Nordvästra kom-

mundelen utgörs av Nedre Dalälvens fantastiska älvlandskap och i öster fi nns det 

stora vattenkomplexet ”Forsmarksån” med Finnsjön som största sjö. 

De fl esta av vattendragen och hälft en av sjöarna är i behov av åtgärder för att 

uppnå eller bibehålla god ekologisk status. De grunda sjöarna behöver högre 

vintervattenstånd, skyddszoner och biotopvård. Vattendragens vandringshinder 

behöver motverkas. I vattendirektivet ingår också landmiljöerna som är direkt be-

roende av vattenförhållandena. Detta är särskilt aktuellt vid de fl acka stränderna 

som översvämmas på våren och är viktiga för fågellivet och vid Nedre Dalälven 

vars unika naturvärden är helt beroende av vattenföringen.
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Exempelvis har harrens lekområden försvunnit till 90 % 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.

Samtliga sjöar och vattendrag har bedömts att inte uppnå ”god kemisk status”, 

främst beroende på den höga kvicksilverhalten.

Vattendirektivet
Inom EU-samarbetet antog alla länder Ramdirektivet för vatten år 2000. Direk-

tivet har givit ett nytt regelverk och ett nytt arbetssätt när det gäller förvaltning 

av vatten. Det syft ar till att vi ska uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning av våra 

vattenresurser.

Enligt vattendirektivet ska vi alla gemensamt:

• Förbättra vattenmiljön genom att minska utsläpp och spill av prioriterade 

   ämnen. 

• Främja en hållbar vattenanvändning genom långsiktigt skydd av vattenre-

   surser.

• Hindra ytterligare försämringar och skydda och förbättra statusen på vat-

   tenmiljöerna.

Alla sjöar, vattendrag, kustvatten samt grundvatten omfattas. Även landmiljöer 

och våtmarker som är direkt beroende av akvatiska ekosystem. Miljökvalitetsnor-

mer sätts för de större vattnen. De anger de kvalitetskrav som gäller för vattenfö-

rekomsten.

Målsättningen är att alla våra vatten ska ha ”god status” till 2015, för vissa medges 

tidsfrist till 2021, och att inget vatten får försämras under tiden. För ytvatten har 

man klassifi cerat kemisk status och ekologisk status.
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Karta: Kemisk status (ytvatten).

Kemisk status delas in i två klasser, uppnår god status samt uppnår inte god status. Bedömningen grundas 

på vissa utvalda ämnen och ämnesgrupper.

Uppnår god status

Uppnår inte god status

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Karta: Ekologisk status (ytvatten).

Ekologisk status delas upp i fem klasser hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig. Bedömningen ba-

seras dels på biologiska faktorer, d.v.s. om vattenlivet är biologiskt väl fungerande med en naturlig fi sk-

sammansättning, stor artrikedom bland bottendjur och alger samt en normal övervattenväxtlighet, dels på 

fysikaliska och kemiska faktorer (övergödning och föroreningar) samt dels på hydromorfologiska faktorer, 

d.v.s. grad av kanalisering och förekomst av vandringshinder.

De fl esta av kommunens ytvattenförekomster har inte god status idag, varken ekologisk eller kemisk, men 

bedöms kunna få det till 2015 eller eft er tidsfrist till 2021. Det krävs åtgärder i form av minskat näringsläck-

age, biotopvård, avlägsnande av vandringshinder m.m. Ny bebyggelse eller verksamheter får inte försämra 

vattnets status. Allt som sker i närheten av vatten måste bidra till att uppfylla vattendirektivets krav.

Det fi nns nio grundvattenförekomster varav två delas med Uppsala kommun och Älvkarleby kommun. 

Fem grundvattenförekomster riskerar inte att uppnå god kemisk status år 2015. Dessa är Läby, Postboda, 

Månkarbo, Västland och Ersla.
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Avrinningsområden

Karta: Avrinningsområden.

Kommunen omfattas av 6 huvudavrinningsområden: 

53  Dalälven

53/54 Mellan Dalälven och Tämnarån 

54 Tämnarån

54/55 Mellan Tämnarån och Forsmarksån

55 Forsmarksån

61 Norrström (Fyrisån)

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Vattenförvaltningen ska ske med utgångspunkt i vattnens naturliga gränser, avrin-

ningsområdena. Administrativa läns- eller kommungränser ska inte styra arbetet 

med vatten. Ett avrinningsområde är det landområde som avvattnas via samma 

vattendrag. Området avgränsas av topografi n 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 ar-

betet med vattenkvalitet i kust och vattendrag då en viss förorening inom ett av-

rinningsområde kommer att transporteras vidare via vattendraget ut till kusten. 

Olika aktörer måste därför samarbeta över de administrativa gränserna för att 

förbättra vattenkvaliteten.

Samtliga avrinningsområden delas med en eller fl era av grannkommunerna. Alla 

avrinningsområden ingår i ”Egentliga Östersjöns norra vattendistrikt”, förutom nr 

53 och 53/54 som ingår i Bottenhavets vattendistrikt.

Vattenmiljön i grunda trösklade vikar, t.ex. Östra Lövstabukten, ska skyddas från 

kemisk och fysisk påverkan genom att muddring inte tillåts samt avlopp inte an-

läggs så att vattnet kan påverkas. Ingen ytterligare exploatering ska tillåtas och 

områdena bör ges ett ökat skydd.

ÅTGÄRDER

• Kommunen ska arbeta för att uppnå vattendirektivets krav t.ex. genom att 

   ställa höga krav vid tillståndsgivning till enskilda avlopp.

• Förändringar i markanvändningen ska ske så att vattnet i sjöar, vattendrag 

   och hav inte påverkas negativt.

• Kommunen ska delta i arbetet med skydd och skötsel av skyddsvärda ma-

   rina och kustnära områden. 

Våtmarker
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 drogs igång i stor skala i början av 1900-talet och har starkt skadat 

och skadar än idag vattendrag, sumpskogar och våtmarker även om nyttan för att 

öka skogsproduktionen oft a var liten. Den stora vildmarken Florarna fi nns kvar 

tack vare att våtmarkerna utgjorde vattenreservoar för hyttor och smedjor i Löv-

stabruk. Skogsavverkningar i och i direkt anslutning till våtmarker och sumpsko-

gar är fortfarande ett stort hot och den snabba utbyggnaden av skogsbilvägnätet 

har också på många håll påverkat våtmarkerna, bl. a. genom dikningar och ibland 

vägdragningar direkt över våtmarker.

All torvbrytning innebär en totaldestruktion av myrens hydrologi, biologiska 

mångfald, strukturer och funktioner. Det har visat sig mycket svårt och tidskrä-

vande att restaurera exploaterade våtmarker trots att mycket arbete lagts ner på att 

utveckla metoder för återställande av myrarna. I Sverige har man istället fokuserat 

på att omvandla dem till andra naturtyper. Medan myrarna i naturtillstånd oft ast 

utgör långsamt verkande koldioxidsänkor gäller troligen det motsatta för de fl esta 

störda torvmarker, inte bara torvtäkterna utan också nästan alla utdikade torv-

marker. Globalt sett är detta inte försumbart.

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 kan också med 

fördel användas för att minska eff ekterna av övergödning.
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Anlägga våtmarker

Länsstyrelserna har tagit fram planeringsunderlag för anläggande av våtmarker 

i jordbrukslandskapet. Det visar var 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 un-

derlag över både var de största antalen av hotade arter som gynnas av våtmar-

ker fi nns men även var de största bristerna på våtmarker fi nns. 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.

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 senast år 2015. 

I Tierps kommun är åtta våtmarksobjekt utpekade i myrskyddsplanen, vilket är 

mycket för en kommun. Det beror på att landhöjningsmyrarna i Tierp är unika 

även internationellt sett då det är ovanligt med en så fl ack landhöjningskust. Av 

dessa är ett objekt (Florarna) skyddat som naturreservat och hela eller delar av sju 

objekt är utpekade som Natura 2000-områden. 

Tre objekt saknar heltäckande skydd:

• Fräkensjön (1009274) 158 ha.

• Fälarenområdet (1009250) 1322 ha.

• Strönningsvik (1009591) 44 ha.

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Karta: Våtmarker.

Våtmarksinventeringen (VMI) är en landsomfattande inventering där man mellan år 1981 och 2005 inven-

terat alla större våtmarker (hos oss alla över 10 ha) med en enhetlig metodik från Skåne till Norrbotten. 

Uppsala län inventerades mellan 1983 och 1984.

Genom att undersöka hur påverkade våtmarkerna är av mänskliga aktiviteter och identifi era värdefulla 

våtmarker kan deras värden bevaras för framtiden. Naturvärdesklassningen har gjorts i en fyrgradig skala 

där klass 1-objekt har mycket höga naturvärden och är av internationellt eller nationellt bevarandevärde och 

klass 4-objekt är påverkade objekt som har begränsat naturvärde. 

Inventeringen har till största del skett genom tolkning av satellit- och fl ygfoton varför en exploatering i an-

slutning till våtmark alltid bör föregås av en naturvärdesundersökning, även i klass 4-objekt.
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En värdefull våtmarksmiljö som det fi nns mycket av i Tierps kommun är rikkärr. 

Rikkärren utgörs av myrar med högt kalkinnehåll och ett relativt högt pH. Rik-

kärren tillhör de allra artrikaste våtmarkerna vi har i Sverige och är hem åt bland 

annat hotade snäckarter och orkidéer. 

I våtmarkerna i norra Uppland förekommer också den såväl nationellt som inter-

nationellt 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. Eft ersom Tierps kommun 

utgör ett av landets kärnområden för gölgroda är det viktigt att de småvatten där 

gölgrodan fi nns 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.

REKOMMENDATIONER

• Löpande bevaka den kommunala planeringen så att biologiskt eller kultur-

   historiskt värdefulla våtmarker inte 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 så att befi nt-

   liga gölar påverkas eller så att artens spridning till nya områden begränsas. 

   Kommunen ska medverka till att lämpliga våtmarker anläggs och restaure-

   ras för gölgroda.

ÅTGÄRDER

• Kommunen ska stödja anläggandet av nya våtmarker och även själv anlägga 

   våtmarker för att gynna växt- och djurliv samt, där det är lämpligt, för re-

   ning av dagvatten och avloppsvatten.

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Karta: Transporter och kommunikation.

Att ge möjligheter till transporter och kommunikation är en av kommunens viktigaste funktioner för att 

uppnå en hållbar utveckling. Varutransporter och internetkommunikation är nödvändiga för verksamhe-

terna. Invånarna behöver både förfl ytta sig och kommunicera på annat sätt. Transport- och trafi klösningar 

är en viktig del av detta. Det sätt vi väljer att transportera oss på påverkar allt från miljö och hälsa till samhäl-

lens form. Det spelar stor roll hur vi kan bygga hållbara samhällen i framtiden. 

Riksdagens beslut om mål för transportpolitiken (1998):

Målet är att samhällsekonomiskt eff ektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning säkerställs. Samtidigt 

skall trafi ksäkerheten öka och transportsystem skall utformas jämställt och tillgängligt för alla.  

Transporter är den största enskilda källan till koldioxidutsläpp och koldioxid dominerar bland växthusga-

serna. Detta är bland annat ett resultat av våra resvanor. Tierps kommun avser att skapa ett system där bilens 

roll i samhället kommer att minska till fördel för andra transport- och kommunikationssätt. 

 

Transporter och kommunikation
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Genom att främja andra transport- och kommunikationsmedel skapas samhälls-

vinster kopplat till andra områden än enbart trafi ken. 

Alla transporter påverkar energianvändningen, luft föroreningar, buller, vibratio-

ner,  barriäreff ekter, landskapsbilden och stadsbilden.

Bebyggelsestrukturen påverkar behovet av transporter genom lokalisering av ny 

bebyggelse och etablering av nya verksamheter. Med låg bebyggelsetäthet skapas 

ett ökat behov medan en hög minskar. Kommunens ansvar är att uppnå uppsatta 

miljömål.

För att uppnå en god utveckling samt att öka förutsättningarna för tillväxt ställs 

det stora krav på god kommunikation, bra transportsystem samt god standard på 

vägar i såväl kommunen som regionen

REKOMMENDATIONER

• Vid planering av väg, järnväg eller annan anläggning med barriäreff ekter 

   ska gröna samband och biologiska spridningskorridorer tillgodoses och 

   landskapsbilden beaktas.

ÅTGÄRDER

• Kommunen ska verka för goda och samordnade kollektiva transporter.

• Påverka resan innan den äger rum. Påverka eft erfrågan istället för att tillgo-

   dose eft erfrågan.

• Goda kommunikationer ska utvecklas för att gynna kvarboende för äldre, 

   funktionshindrade m.fl .

• Kampanjer för gång, cykel och kollektivtrafi k.

• Mobilitetsplaner på skolor till hjälp för att barn skall kunna ta en säker väg 

   till skolan på egen hand.

• Öka kunskap om vilka trafi klösningar och gatutyper som genererar minst 

   utsläpp.

Järnväg 
Genom kommunen går järnvägen, den s.k. Ostkustbanan som är ett riksintresse. 

Järnvägen beräknas få cirka 260 tåg/dygn år 2020. Av dessa är cirka 20 stycken 500 

meter långa godståg och resten är persontåg som kör i en hastighet av 180-200 

km/h.

Trafi kverket är restriktiv till nybyggnation i järnvägens närområde. Vid nybygg-

nation nära järnvägen måste hänsyn tas till gällande riktlinjer för säkerhet (farligt 

gods), buller och vibrationer.

Markanvändningskartan visar reservat för ny järnvägsförbindelse mellan Ostkust-

banan och Harghamnsbanan söder om Örbyhus. Reservatet motiveras främst av 

att Dannemora gruva kan komma att öppnas. Någon sådan utbyggnad av järnvä-

gen fi nns inte med i Trafi kverkets planer.

REKOMMENDATIONER

• Vid nybyggnation nära järnvägen måste hänsyn tas till gällande riktlinjer  

   för säkerhet (farligt gods), buller och vibrationer.

• Reservat för ändrad järnvägssträckning förbi Örbyhus.

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Karta: Riks- och länsvägar.

E4:an är ett riksintresse.

För länsväg 770 (Västland-Karlholmsbruk) fi nns reservatsområden för eventuell framtida ny sträckning. 

Detsamma gäller för anslutning av länsväg 740 till länsväg 781 vid riksväg 76 (Skärplinge) och för anslutning 

av länsväg 746 till nya E4:an vid gamla E4:an (Månkarbo).

Regionförbundet framhåller betydelsen av den regionala vägen 76, Gävle – (Karlholmsbruk-Skärplinge) - 

Östhammar-Norrtälje, och att förbättringar av denna tas med i investeringsplaneringen.

Vägar
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Enligt länsstyrelsens beslut 2008-04-30 skall det byggnadsfria avståndet till E4 :an 

vara 50 meter. För riksvägarna 76, 290, 291 och 292 gäller 30 meter (47§ Väg-

lagen). För övriga vägar gäller ordinarie byggnadsfritt avstånd från vägområde 

kring allmän väg som är 12 m utanför planlagt område.

REKOMMENDATIONER

• Ny bebyggelse utmed allmän väg skall inte läggas närmare vägen än beslu-

   tat byggnadsfritt avstånd om inte annat överenskommits i samband med 

   planläggning.

ALLMÄNNA INTRESSEN
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510

Upptåget

511

513

515

516

524

817

821

832

835

514

103

Skärplinge

Åkerby

Valparbo

Tegelsmora

Örbyhus

Tobo

VästlandMehedeby

Söderfors

Tierps kyrkby

Månkarbo

Karlholmsbruk

Husby

Tierps köping

Fagerviken Hållnäs

Vavd

Lövstabruk

Kollektivtrafi k

Upplands lokaltrafi ks bussar går mellan Tierps köping till tätorterna i kommunen. Trafi kens täthet varierar 

från en halvtimmestrafi k under högtrafi k till entimmestrafi k under lågtrafi k. På helger och storhelger går 

bussturerna med två timmars intervall. Linje 524 är en skollinje som endast körs på skoldagar.

För Upptåget genom kommunen varierar också tätheten från en halvtimmes trafi k under högtrafi k till en 

timmes trafi k under lågtrafi k. På helger och storhelger går tåget med en timmes intervall.
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För att minska beroendet av motordrivna fordon är det angeläget att underlätta för 

alla att ta sig till kollektivtrafi k och att denna kan ges hög turtäthet.

REKOMMENDATIONER

• Kollektivtrafi ken stöttas genom lokalisering av ny bebyggelse.

• Strategiska busshållplatser görs väderskyddade och läggs centralt intill 

   service.

• Plats för utökad pendlarparkering för cyklar och bilar anvisas i anslutning 

   till stationer och busshållplatser på lämpliga ställen.

ÅTGÄRDER

• Ta fram program för att öka kollektivtrafi ken.

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Cykelvägar
Att cykla är redan idag en utbredd form av motion och ett sätt att transportera sig 

på kortare avstånd. Med framtida förväntat högre bensin/drivmedelspriser och 

ökad miljömedvetenhet kommer betydelsen av bra cykelvägar och cykelparkering 

sannolikt att öka.  

Goda cykelvägar kan ha betydelse för besöksnäringen och framför allt för att göra 

cykling till skola, service och mötesplatser, järnvägsstationer och busshållplatser 

till ett attraktivt alternativ.

REKOMMENDATIONER

• Gång- och cykelbanor bör utvecklas för såväl kommunikation som vardags-  

   motion.

Telefoni och bredband 
Tierps kommun har råd för basstationer, antenner m.m. för ”UMTS/3G-mobil-

telefonsystem”.

Fiber för bredband och möjlighet att ansluta till ADSL fi nns enligt tabellen:

Ort  Stomnät   I Tierps-  ADSL i egen regi

  fi ber  byggen 

Tierp köping ja  ja  möjligt

Karlholmsbruk ja  ja  möjligt

Mehedeby ja  ja  möjligt

Månkarbo ja  ja  möjligt

Skärplinge ja  ja  möjligt

Söderfors ja  ja  möjligt

Tobo  ja  ja  möjligt

Örbyhus  ja  ja  möjligt

   

Kyrkbyn  ja  ja  möjligt

Fagerviken -  -  möjligt

Edvalla  ja  ja  möjligt

Alla orter med kommunal verksamhet har någon typ av uppkoppling. Alla Tierps-

byggens lägenheter är fi beranslutna utom i Vessland och Lövstabruk. Telia har 

ADSL i alla telestationer i kommunen med skift ande kapacitet och kvalitet.

REKOMMENDATIONER

• Utredning av lokalisering och gestaltning för master ska föregå etablering. 

   Krav ska ställas på aktörerna att själva svara för en samordning som be-

   gränsar behovet av nya master.
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Sjöfart
Delar av havsområdet är av riksintresse för sjöfart.

Hamnar
Befi ntliga fi ske- och småbåtshamnar ligger oft a i historiska lägen och har idag 

grundats upp. Med nuvarande havsnivå kräver de muddrade rännor för att möj-

liggöra användning. De fl esta hamnar saknar en öppen båtslip som besökare har 

möjlighet att använda.

REKOMMENDATIONER

• Kommunala hamnar ska erbjuda möjlighet att sätta i och ta upp båtar.

• Småbåtshamnar ska planeras med ett 200-års perspektiv för att vara lång-

   siktigt hållbara och minska behov av muddring. På sikt ska ohållbara 

   hamnlägen avvecklas om det inte fi nns starka kulturhistoriska motiv.

• Område för parkeringsplatser ska tillgodoses i anslutning till angivna 

   hamnlägen.

Flyg
Två mindre fl ygplatser fi nns i kommunen. 

Ärna fl ygplats (f.d. F16/20) i Uppsala är en militär fl ygplats av riksintresse för 

Totalförsvarets militära del och ska så förbli. Det har utretts om den militära verk-

samheten kan kombineras med civil luft fart. Det är osäkert om civil luft fart till-

kommer. Tierps kommun påverkas inte av det s.k. stoppområdet för vindkraft verk 

runt Ärna fl ygplats.

REKOMMENDATIONER

• Uppförande av objekt högre än 20 meter utanför tätort och högre än 45 

   meter inom tätort och som ligger inom 55 km från fl ygplatsen skall anmä-

   las till Transportstyrelsen för beslut om märkning.

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Teknisk försörjning

Karta: Vatten och avlopp.

Vatten och avlopp

Verksamhetsområden för kommunalt vatten där kommunen tagit på sig ansvaret för vattenförsörjning om-

fattar ca 13 000 personer, vilket motsvarar ca 65 % av kommunens invånare. En relativt stor del av kom-

muninvånarna har således enskilda avloppsanläggningar och vattentäkter. De enskilda avloppssystemen är 

av varierad standard och avloppet släpps mer eller mindre renat ut till olika recipienter.

Dricksvatten

Grundvattentillgångarna är goda i stora delar av kommunen tack vare fl era grusåsar som Uppsalaåsen, 

Västlandsåsen och Vendelåsen. Vattenverken har god kapacitet med något undantag (se vidare respektive 

utredningsområde). Vattenkvaliteten är i allmänhet mycket god men förhöjda halter av radon och uran 

kan förekomma. Kustområdet är dock, av SGU angivet, ett område med dålig grundvattentillgång. Risk för 

saltvatteninträngning fi nns även i detta område.
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Skyddsområden för vattentäkt redovisas i avsnittet om förordningar. Se även av-

snittet om vattenndirektivet.

Avloppsvatten

Tierps kommun ligger i sin helhet inom området som är känsligt för övergödning 

och delvis inom området som är känsligt för kväve. De kommunala reningsver-

ken har god kapacitet men lokala begränsningar i ledningsnätens kapacitet måste 

beaktas vid utbyggnad. 

I kommunen fi nns det uppskattningsvis drygt 4000 enskilda avlopp. För att upp-

fylla regionala miljömål och de kommande miljökvalitetsnormerna enligt Vatten-

direktivet (se avsnitt om detta) kommer fl era åtgärder att vara nödvändiga. Bland 

annat utöka verksamhetsområden för VA, åtgärda enskilda anläggningar, speciellt 

i känsliga områden samt att vidta åtgärder på dagvattensidan, såsom anläggande 

av dagvattendammar och lokal infi ltration.

Ny bebyggelse inom detaljplan i tätorter ska ingå i verksamhetsområdet för den 

allmänna VA-anläggningen där sådan fi nns eller planeras.

För sammanhållen ny bebyggelse utanför tätort ska VA-försörjningen lösas i för-

väg.

REKOMMENDATIONER

• Skydd av grundvattentillgångarna, särskilt i Uppsalaåsen.

• Skyddet av grundvattnet och dricksvattenförsörjningen ska prioriteras före 

   andra resursanspråk.

• Ny bebyggelse inom detaljplan i tätorter ska ingå i verksamhetsområdet för 

   den allmänna VA-anläggningen där sådan fi nns eller planeras.

• För sammanhållen ny bebyggelse utanför tätort ska VA-försörjningen lösas 

   i förväg.

• Infi ltration av dagvatten skall eft ersträvas.

ÅTGÄRDER

• En VA-strategi inklusive vattenförsörjningsplan för hela kommunen utarbe-

   tas till 2012 för att för varje del av kommunen kunna välja bästa VA-lösning 

   med hänsyn till folkhälsa, miljö och ekonomi. 

• Översyn av vattenskyddsområden med början i Mehedeby och däreft er 

   Odens källa. Hela Uppsalaåsen kan komma att skyddas.

• Inventering av enskilda avlopp, speciellt vid känsliga recipienter.

• Minskad övergödning av vattendragen genom åtgärdande av enskilda av-

   lopp och sänkta fosforutsläpp från reningsverken.

Värme
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. 

Markreservat för framtida fj ärrvärmeanläggningar utreds i arbetet med respektive 

utredningsområde. 

För närvarande är det aktuellt att förlägga en anläggning för biogas i Tierps kö-

ping. Läget bör väljas så att anläggningen ska kunna byggas ut för att kunna an-

passas till att använda mer material än vad som i dagsläget anses ekonomiskt att 

producera av, t.ex. utbyggnad för rötning av avloppsslam.

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Återvinning

För att nå miljömålen; Begränsad klimatpåverkan, Gift fri miljö och Skyddande ozonskikt är en väl fung-

erande resursåtervinning avgörande. Tierps kommun är inte knuten till något regionalt avfallsbolag eller 

kommunalförbund, utan jobbar självständigt med olika aktörer inom avfallsområdet. En stor del av dagens 

avfall från hushåll ingår i det s.k. producentansvaret, vilket innebär att producenterna ansvarar för och 

bekostar insamling och återvinning. Detta hanteras dels i hemmen och sedan via tolv obemannade återvin-

ningsstationer som är strategiskt utplacerade vid aff ärscentra.

Ingen avfallsdeponi fi nns i kommunen.

Det avfall från hushåll som inte lämnas till producenternas insamlingsställen ansvarar kommunen för och 

räknas som hushållsavfall. För att minska transportarbetet för att hämta in avfall från glesbygd studerar 

kommunen möjligheten att låta allmänheten själv transportera och lämna källsorterat avfall i mobila conta-

inrar som fi nns uppställda på lämpliga platser. Grovavfall tas omhand via fyra återvinningscentraler.
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Farligt avfall samlas och destrueras i miljöstationer varav det fi nns åtta stycken 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 renhåll-

ningsavgift , att själva ta hand om utsorterat organiskt avfall genom hemkompos-

tering. Företagens avfallshantering, som inte ingår som en del i hushållsavfallet, 

hanteras och sorteras på en behandlingsanläggning i kommunen.

Kommunen håller på att avsluta sin kommunala deponi vid Gatmot, någon de-

ponering sker inte längre på platsen. Däremot fi nns en sorteringsanläggning för 

avfall inom Gatmotområdet, som 2008 kompletterats med en komposterings-

anläggning. För närvarande komposteras huvudsakligen slam från kommunala 

avloppsreningsverk, vilket kommer till användning vid avslutningen av deponin. 

Kommunens komposteringsanläggning skulle också kunna användas för behand-

ling av utsorterad organisk fraktion från hushåll och industrier. För enskilda av-

lopp diskuteras om det går att hitta en lösning där slammet tas om hand hos lokala 

lantbrukare. Genom lagring i gödselbehållare hygieniseras slammet som sedan 

kan spridas som gödning. Även lösningar med urinseparerade avlopp studeras.

REKOMMENDATIONER

• Återvinningscentralerna för hushållens grovavfall ska utvecklas och anpas-

   sas för att bättre passa in i tätorterna.

• Organiskt material från hushåll och företag ska användas för rötning och 

   framställning av biogas samt kompostering för jord. Kommunen ska verka 

   för att bygga upp en logistik kring detta.

• Inom kommunen ska ingen avfallsdeponi ske.

ÅTGÄRDER

• Avfallshanteringen ska präglas av långsiktighet, miljöhänsyn och krets-

   loppstänkande.

• Kommunen ska utöka hushållsnära hämtning av den del av avfallet som 

   ingår i det s.k. producentansvaret.

• Kommunen ska driva informationskampanjer om biltvätt, användning av 

   bekämpningsmedel i trädgårdar, returnering av läkemedel till Apoteket 

   samt inlämning av batterier.

• Informationsmaterial om ozonnedbrytande ämnen och insamling av kyl,

   möbler och andra källor ska sammanställas och spridas till hushåll, fastig-

   hetsägare, handel, restauranger m.fl .

• Kommunen ska verka för att strålkällan i uttjänta brandvarnare tas om 

   hand för att garantera en säker strålmiljö.

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Energi

Karta: Energi.
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Vindkraft 

Tre landbaserade områden och ett havsområde är riksintressen för vindkraft .

En stor del av Tierps kommun berörs av MSA-sektor (Minimum Sector Altitude) 

för Uppsala fl ygplats. Luft fartsverket måste göra en utredning vid varje ny vind-

kraft setablering och till sist är det fl ygplatsen som sakägare som avgör om etable-

ring av vindkraft  är lämplig ur fl ygsäkerhetsperspektiv.

Kraft ledningar 

Redovisade kraft ledningar anser länsstyrelsen vara av riksintresse. Kommunen 

har inga invändningar. Alla stamnät kan komma att byggas ut till 400 kV. Stamnät 

omfattar kraft ledningar med 220 kV och 400kV och är ett landsomfattande nät.

Översiktsplanen belyser myndigheternas s.k. försiktighetsprincip. Av denna fram-

går att elektriska och magnetiska fält är en viktig faktor vid planeringen av nya 

bostäder, skolor och förskolor vid elektriska anläggningar.

För att minimera olycksrisken vid fl ygning bör det horisontella avståndet från 

hinder till kraft ledning uppgå till minst 100 meter för:

- vindkraft verk med en höjd av högst 50 meter och

- master över 50 meter utan stag,

samt ett avstånd av 200 meter till kraft ledning för:

- vindkraft verk högre än 50 meter och

- master över 50 meter med stag.

Befi ntlig katodledning till Finland avses kompletteras med en anodledning. 

Anodpolen skall då tas bort.

Vattenkraft 

Ett större vattenkraft verk, i Untra, drivs av Fortum. Fyra mindre fi nns i Tännarån.

Värme, se separat avsnitt.

REKOMMENDATIONER

• För att uppfylla Svenska Kraft näts magnetfältspolicy ska ny bebyggelse där  

   människor vistas varaktigt placeras 80 meter från en 220 kV-ledning res-  

   pektive 130 meter från en 400 kV-ledning.

ALLMÄNNA INTRESSEN



143
ALLMÄNNA INTRESSEN

  ÖVERSIKTSPLAN FÖR TIERPS KOMMUN 2010-2030 

Folkhälsa

Bakgrund/inriktning
Folkhälsa uttrycker hur hälsan utvecklas i olika befolkningsgrupper och hur den 

påverkas av livsvillkor, levnadsvanor och miljön. Det handlar också om hur man 

kan förbättra hälsan med förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. 

Hälsans bestämningsfaktorer:

Folkhälsoläget
Hälsan är idag inte jämlikt fördelad utan klyft an mellan olika grupper i samhäl-

let har ökat de senaste åren. Det fi nns betydande skillnader i hälsa beroende på 

utbildningsnivå, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och kön.

Läget i Uppsala län är i stort sett god med tanke på relativt hög utbildningsnivå 

som även hör samman med en god hälsa. Det fi nns dock grupper som uppvisar en 

oroande utveckling. Det handlar framför allt om kvinnliga ungdomars och unga 

kvinnors psykiska hälsa.

Tierps kommun betraktas många gånger som en kommun där invånarna mår då-

ligt. Statistik från den länsövergripande undersökningen Liv och hälsa 2008 be-

kräft ar i stort den uppfattningen där bland annat den självskattade uppfattningen 

om det allmänna hälsotillståndet ligger lägre än länets genomsnitt.

Arbetslöshet
Boende

Fritid och kultur

Socialförsäkring

Arbetsmiljö
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Motion

Sex och
samlevnad
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Hälso- och
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Barn- och 
äldreomsorg

Socialt
stöd

Goda 
relationer
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Barns 
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Folkhälsoarbete i Tierps kommun 
I samtliga verksamheter i Tierps kommun arbetar man med folkhälsa på olika 

sätt. Till exempel genom att skapa delaktighet i skolan, planera för att göra fysisk 

aktivitet tillgänglig samt arbeta preventivt med frågor kring tobak, alkohol och 

narkotika. Det mesta av kommunens verksamhet tangerar området folkhälsa. 

För att Tierps kommun ska få ett strategiskt och framgångsrikt folkhälsoarbete 

krävs att folkhälsoaspekterna integreras i de verksamheter som redan i dag be-

drivs i kommunerna och att förutsättningar skapas för ett mer konkret arbete. 

För att kunna göra detta krävs kunskaper om kvalitetssäkring, kunskapsunderlag 

som hjälper beslutsfattarna samt övergripande kunskap om folkhälsopolitikens 

genomförande och uppföljning. 

Samverkan 

För ett lyckat folkhälsoarbete behövs samverkan och samordning, både inom or-

ganisationen och utanför. Viktiga aktörer är t.ex. regionförbundet, landstinget, 

länsstyrelsen och övriga kommuner i länet samt ideella organisationer och andra 

samhällsaktörer. 

Sedan 2009 samarbetar Tierps kommun i nära samverkan med polisen genom 

Samverkan för trygghet. Det fi nns tre huvudområden för denna verksamhet:

• Alkohol och andra droger.

• Generella och tidiga insatser för att stärka barn, ungdomar och föräldrar.

• Tryggheten i off entlig miljö.

Samtliga huvudområden är centrala i folkhälsoarbetet.

REKOMMENDATIONER

• Tillgång till bostadsnära natur ska tillgodoses för att locka till utevistelse 

   och motion. Barns behov av lek och upptäckter ska särskilt beaktas.

ÅTGÄRDER

• Tierps kommun ska ha ett aktivt strategiskt folkhälsoarbete.

• Prioriteringar sker utifrån de nationella målområdena samt den regionala 

   folkhälsopolicyn för Uppsala län.

• Utbildningsinsatser om vilka faktorer som påverkar hälsan ska hållas för 

   anställda i Tierps kommun.

• Arbeta mot doping, tobak, alkohol och andra droger.

• Fortsatt arbete i Samverkan för trygghet.

• Välfärdsbokslut.

• Folkhälsoekonomi.

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Miljöfaktorer och riskhänsyn

Miljöfarlig verksamhet
Miljöfarlig verksamhet förknippas oft ast med stora industrier. Även andra verk-

samheter kan dock medföra risk för olägenhet för miljön och människors hälsa 

och klassas också som miljöfarliga. Eft ersom miljöfarliga verksamheter kan vara 

av mycket varierad karaktär och påverka omgivningen på många olika sätt ger 

en eff ektiv planering och kontroll av miljöfarlig verksamhet stort utslag på både 

folkhälsomålen och fl ertalet av miljömålen.

 

Miljöfarlig verksamhet regleras lagmässigt av Miljöbalken (1998:808), Förord-

ningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), Förordningen om 

skydd mot olyckor (2003:789), Utvinningsavfallsförordningen (2008:722) samt 

Förordningen om utvinningsavfall (2008:722). 

 

Inte bara utsläpp av föroreningar till luft  och vatten utan även buller, vibrationer, 

ljus, strålning och liknande betraktas som miljöfarlig verksamhet. Miljöfarliga 

verksamheter delas in i A-, B- och C-verksamhet beroende på storlek och typ. För 

en A-verksamhet måste tillstånd sökas hos miljödomstol. För en B-verksamhet 

söks tillstånd hos Länsstyrelsen. För en C-verksamhet krävs en anmälan till kom-

munen. Alla som bedriver miljöfarlig verksamhet är skyldiga att vidta åtgärder för 

att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägen-

het för miljön och människors hälsa. Nyttan av skyddsåtgärder och andra försik-

tighetsmått som myndigheterna kräver ska jämföras med kostnaderna för sådana 

åtgärder. Rimlighetsbedömningen får dock aldrig leda till att en miljökvalitets-

norm överskrids. 

 

I Tierps kommun fi nns miljöfarliga verksamheter i både tätorter och glesbygd.  

Exempel är stål- och järnverk, MDF-tillverkning, plast- och gummindustri, be-

tongindustri, bensinstationer, täktverksamhet, motorbanor och avloppsrenings-

verk. De större industrierna i kommunen är främst koncentrerade till Tierps kö-

ping samt bruksorterna i Karlholm och Söderfors. 
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Karta: Miljö och hälsorisker 1.

REKOMMENDATIONER

• Ny miljöfarlig verksamhet bör lokaliseras där inverkan på miljö och människors hälsa är så liten som 

   möjligt. 

• Vid både nya och befi ntliga miljöfarliga verksamheter bör infrastrukturen kring dessa planeras så att 

   tunga och farliga fordon passerar utanför persontäta områden. 

• Nya industrier bör i den mån det är möjligt lokaliseras till områden som redan är industritäta och 

   inte ligger i direkt anslutning till bostadsområden (t.ex. Vallskoga industriområde och Söderfors 

   Bruk). 

• Det kommunala grundvattenintresset ska väga starkare än intresset att fortsätta eller etablera miljö-

   farlig verksamhet.

ALLMÄNNA INTRESSEN



147
ALLMÄNNA INTRESSEN

  ÖVERSIKTSPLAN FÖR TIERPS KOMMUN 2010-2030 

Täktverksamhet
Täktverksamhet omfattar oft a stora ytor vilket innebär att det är viktigt att hän-

syn tas till hydrologi, känsliga naturmiljöer och biotoper vid val av täkters lokali-

sering. Miljöpåverkan från täkter berör fl era områden; hydrologi, vattenkvalitet, 

naturmiljöer, buller, vibrationer och damning. Transporter till och från täkter och 

transportvägar i sig kan ge upphov till påverkan på människors hälsa och miljö 

och är viktiga faktorer att ta i beaktande vid täkter.

Täktverksamhet regleras av Miljöbalken (1998:808), Förordningen om miljöfar-

lig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), Förordningen om skydd mot olyckor 

(2003:789), Utvinningsavfallsförordningen (2008:722) samt Förordningen om 

utvinningsavfall(2008:722). Från 2008 gäller anmälningsplikt för vissa husbehov-

stäkter. I och med detta har kommunen en större möjlighet att påverka även dessa 

täkter i form av placering och miljöpåverkan.

Grus- och bergtäkter

Täkterna nära Tierps köping sammanfaller med kommunens största grundvatten-

täkt. Riskerna för skador på grundvattnet ökar då grundvattenytan kommer be-

tydligt närmare markytan.

I det nationella miljömålet ”god bebyggd miljö” anges att uttaget av naturgrus i 

landet ska begränsas. För Uppsala län är det regionala målet ett uttag av högst 0,6 

miljoner ton per år för att säkra nuvarande vattenförsörjning. Tierps kommuns 

gällande grushushållningsplan är antagen av kommunfullmäktige 1993. Syft et 

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. 

Beträff ande bergtäkter skall buller uppmärksammas. Kommunen ska i sin egen 

verksamhet i första hand använda bergkross och återvunnet material.

Energitorvtäkt

Torvtäkter är lokaliserade till skogslandskapet på redan utdikade marker med få 

störningar för omgivningarna. Torvtäkter tar stora arealer i anspråk samt leder till 

ytterligare avvattning av skogen.

Matjordstäkt

Matjordstäkt i slättbygd ska i princip inte tillåtas.

Se även avsnittet om vatten.

REKOMMENDATIONER

• Täktverksamhet ska lokaliseras till ett fåtal större täkter för att störningar  

   och ingrepp i miljön ska bli så få som möjligt.

• Tillstånd för täktverksamhet ska ges endast om samhällsnyttan överväger 

   skadan på natur- och kulturmiljö.

• Grundvattenintresset ska väga starkare än intresset att fortsätta eller påbörja 

   täktverksamhet.

• Nya naturgrustäkter ska inte tillåtas.

• Växter och djur som kräver öppen sand och grusmark för sin överlevnad 

   ska ges särskild hänsyn i grustäkter vid drift  och eft erbehandling.

• Lokalisering av plats för återvinning av material bör tas fram.

• Matjordstäkt i slättbygd bör inte tillåtas.



148

  ÖVERSIKTSPLAN FÖR TIERPS KOMMUN 2010-2030 

ÅTGÄRDER

• Tierps kommun ska utarbeta en ny grushushållningsplan som även omfat-

   tar uttag av berg, torv och matjord. I hushållningsplanen ska skydd av vat-

   tentäkt särskilt beaktas.

• Antalet grustäkter och naturgrusuttag reduceras i enlighet med regionalt 

   miljömål.

• Kommunen ska i sin egen verksamhet i första hand använda bergkross och 

   återvunnet material.

Kärnkraft 
Kartan miljö- och hälsorisker 1 visar på inre beredskapszon, utrymningsstation 

och vägspärr fastställda för kärnkraft verket i Forsmark, Östhammars kommun. 

En yttre beredskapszon innefattar hela Tierps kommun. Ny slutförvaring av kärn-

bränsle planeras i Östhammar. Eventuella eff ekter av detta är inte kända.

ÅTGÄRDER

• Tierps kommun ska fortsätta samarbetet med Östhammars kommun angå-

   ende utvecklingen i Forsmark.

Transport av farligt gods
På kartan Miljö och hälsorisker 1 har transportleder för farligt gods på väg och 

järnväg markerats. 

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, gift iga, radio-

aktiva eller frätande egenskaper. Exempel på farligt gods är bensin, gasol, svavel-

syra och arsenik. I Tierps kommun fi nns inga utpekade områden för uppställning 

av farligt gods.

Räddningstjänsten i Norduppland är ett kommunalförbund mellan kommunerna 

Tierp och Östhammar. Förbundet skall svara för en gemensam räddningstjänst-

organisation åt medlemskommunerna i enlighet med vad som åvilar var och en. 

Till grund för säkerhetsbedömningar omkring vägar kan rapporten Riskhante-

ring i detaljplaneprocessen från Länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och 

Skåne användas.

REKOMMENDATIONER

• Bedömning bör göras av eff ekterna av olycka inom 150 meter på ömse sidor

   av vägar som tillåts för farligt gods.

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Karta: Miljö och hälsorisker 2.

Förorenade områden
I Tierp fi nns 333 identifi erade platser som kan vara förorenade. 50 av dessa är inventerade enligt MIFO-

metodiken och 34 tillhör riskklasserna 1-2. Dessa riskklasser betyder att det är mycket angeläget/angeläget 

med översiktliga undersökningar på dessa platser på grund av att det fi nns betydande risk för påverkan på 

miljö och människors hälsa. För att nå miljömålet ”gift fri miljö” och folkhälsomålen är det avgörande att 

utreda och sanera mark som är förorenad. 

I samband med att Länsstyrelsen årligen tar fram ett regionalt program för arbetet med eft erbehandling av 

förorenade områden uppdateras länets prioriteringslista (tidigare 30-listan) där de prioriterade objekten i 

länet fi nns upptagna. Med prioriterade förorenade områden avses i första hand objekt i riskklass 1 enligt 

MIFO-metodiken men även riskklass 2-objekt kan vara aktuella.
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I Tierps kommun fi nns elva områden på Länsstyrelsens prioriteringslista. Av 

dessa har Länsstyrelsen tillsynsansvar för Erasteel Kloster och Elinge såg. Tierps 

kommun har tillsynsansvar för Vendaco, Savalco, Mandal, Månkarbodeponin, 

Tierpsdeponin, Tierps Kemiska Tvätt, Västlands bruk, Strömsbergs bruk och Löv-

sta bruk.

De tre järnbruken har undersökts översiktligt i en förstudie. Om det blir aktuellt 

med fortsatta undersökningar bör kommunen undersöka vilka bidragsmöjlighe-

ter som är aktuella.

I kommunen fi nns sjutton nedlagda deponier. Tolv har undersökts enligt MIFO 

fas 1. Av dessa har sex stycken klassats till riskklass 1 och undersökts enligt MIFO 

fas 2. Ett utökat kontrollprogram för dessa har genomförts och ett förslag på fort-

satta undersökningar av dessa deponier har arbetats fram och pengar har sökts 

till 2011. Information om deponier som inte inventerats fi nns i Naturvårdsverkets 

EBH-databas och på kommunens miljökontor.

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.

REKOMMENDATIONER

• Även de 283 platser som ännu inte granskats närmare av Länsstyrelsen ska

   beaktas i framtida planarbete eft ersom de ses som potentiellt förorenade.

• Tierps kommun ska driva eft erbehandling av förorenade områden där

   kommunen är både tillsynsmyndighet och har ett verksamhetsutövaransvar 

   (Vendaco, Savalco, Tierpsdeponin och Månkarbodeponin).

ÅTGÄRDER

• Undersökningar vid alla förorenade områden som utgör en akut risk eller

   fi nns i 30-listan ska genomföras. Främst gäller det Tierps Kemiska Tvätt,

   Elinge såg och Mandal.

• En inventering och riskklassifi cering vid samtliga pågående verksamheter

   ska göras där kommunen är tillsynsmyndighet.

Buller
Uppgift er om bullernivåer för olika verksamheter i kommunen är bristfälliga. Bul-

lerutbredningen från miljöfarlig verksamhet är markerad med ett cirkulärt fält 

med generell radie för att bullerfrågan ska uppmärksammas (Karta: Miljö och 

hälsorisker 2) . Fältets storlek motsvarar inte en uppmätt ljudnivå, utan indikerar 

endast ljudutsläpp som kan förorsaka störning. Buller från fl ygfält, motor- och 

skjutbanor är markerade på liknande sätt.

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Karta: Miljö och hälsorisker 3.

Radon
Områden med förhöjd radonrisk täcker över hälft en av kommunen inklusive samtliga tätorter förutom Sö-

derfors. Även s.k. lågriskområden kan ge höga radonhalter om det fi nns otätheter i grundkonstruktionen. 

Radon utgör en olägenhet för människors hälsa om radonhaltens årsmedelvärde i bostäder och arbetsplat-

ser 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.

REKOMMENDATIONER

• Ny bostadsbebyggelse bör inte tillåtas inom högriskområden för radon. Radonmätning bör göras  

   inför slutbesiktning.
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Grundvattenbrist
Grundvattentillgången är starkt begränsad i vissa delar av kommunen. Det fi nns 

även risk för saltvatteninträngning i brunnar, bl.a. vid Hållnäshalvön. Tillgång till 

vatten av god kvalitet är en del av en god bebyggd miljö och de allmänna folkhälso-

målen. Grundvattenfrågor berör i huvudsak miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av 

god kvalitet” men också ”Bara naturlig försurning” och ”Ingen övergödning”.

Översvämning
För fl era av kommunens sjöar och vattendrag fi nns betydande risk för översväm-

ningar vid snösmältning och kraft iga regn. Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskap, MSB (tidigare Räddningsverket) har analyserat översvämningszoner i 

Nedre Dalälven och Söderfors. Översvämningszonen för Tämnarån är en karte-

ring med antagandet att Dalälven vid ett dammbrott svämmar över i Tämnaråns 

avrinningsområde. Någon egentlig kartering för sjön Tämnaren fi nns inte.

Enligt översvämningsdirektivet och översvämningsförordningen (2009:956) så 

ska länsstyrelser tillsammans med kommuner ta fram risk- och sårbarhetsanaly-

ser om översvämningar. MSB ska bistå länsstyrelser och kommuner med underlag 

för detta arbete. År 2011 ska generella riskanalyser vara klara och 2013 ska en 

närmare kartering av riskområden vara sammanställd. Länsstyrelsernas och kom-

munernas strategier för att möta dessa översvämningsrisker ska pågå parallellt 

och vara klart 2015. 

När det gäller havet och kusten påverkas kommunen både av landhöjning och 

havsnivåhöjning till följd av klimatförändringar. Det kommer ständigt nya rön om 

havsnivåernas framtida utveckling. Med utgångspunkt från tillgängliga bedöm-

ningar väntas landhöjning och havsnivåhöjning i stort sett ta ut varandra fram 

till 2050 i Tierps kommun. Fram till 2100 kan vi räkna med en halv meter högre 

havsnivå. 

I områden som hotas av 100-årsfl öde bör endast enkla byggnader som garage och 

uthus byggas. Där högsta dimensionerande fl öde beräknas ske mera sällan kan 

samhällsfunktioner av mindre vikt lokaliseras. I de fall man önskar använda över-

svämningshotad mark till annat än vad som rekommenderas bör en riskanalys 

utföras för att bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas för att begränsa konse-

kvenserna av höga fl öden.

REKOMMENDATIONER

• Kommunen ska ta fram översvämningskarteringar för alla områden som 

   ska ingå i en fördjupad översiktsplan eller en detaljplan.

  

ÅTGÄRDER

• Kommunen ska ta fram översvämningskarteringar för samtliga riskområ-

   den.

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Geoteknik; erosion och skred
Risk för erosion redovisas enligt SGI:s bedömning

Förorenade vattenområden
Förorenade vatten redovisas i avsnittet om Vatten. Rekommendationer och åtgär-

der redovisas i avsnitten Teknisk försörjning och Jordbruk.

Elektromagnetiska fält
Rekommendationer och åtgärder redovisas i avsnittet under Teknisk försörjning 

– energi.

Djurhållning
Kommunen är positiv till djurhållning. Betesdjur är oft a den enda möjligheten 

att hålla landskapet öppet och har stor betydelse för den biologiska mångfalden.

Boverkets rapport (2011:6) från maj 2011 ”Vägledning för planering för och invid 

djurhållning” fungerar som en vägledning för tillämpning av olika skyddsavstånd 

i samband med planering och byggande av ny bebyggelse i anslutning till anlägg-

ningar med djurhållning och vid nya anläggningar med djurhållning i anslutning 

till bebyggelse.

Flyg
Ärna fl ygplats i Uppsala är ett riksintresse. Trafi kens omfattning är inte klarlagd. 

Rekommendationer, se avsnittet Kommunikationer – fl yg. 
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Riksintressen

Riksintressen är enligt miljöbalken intressen som har nationell betydelse för be-

varande eller nyttjande och kräver största hänsynstagande vid olika beslut om an-

vändningen av mark- och vattenområden.

Kommunen ska i översiktsplanen ta ställning till hur man avser att säkerställa 

skyddet av riksintresset, plan- och bygglagen 3 kap 2-6 § (4:1).

Riksintressen enligt MB 3 kap kan pekas ut av de olika sektorsmyndigheterna, 

t.ex. Naturvårdsverket för naturvården och friluft slivet och Riksantikvarieämbetet 

för kulturmiljövården. Andra sektorer där riksintressen kan pekas ut är yrkesfi ske, 

rennäring, kommunikationer, försvars - och industrianläggningar, energiproduk-

tion, fyndigheter av ämnen och material samt vattenförsörjning.

Riksintressen enligt MB 3 kap 5 §:

• 3.1.1 Yrkesfi ske.

Riksintressen enligt MB 3 kap 6 §:

• 3.1.2 Naturvård.

• 3.1.3 Friluft sliv.

• 3.1.4 Kulturmiljö.

Riksintressen enligt MB 4 kap är områden som beslutats av riksdagen och anges 

direkt i lagtexten. Det gäller ett antal geografi skt avgränsade områden med syft e 

att skydda områdena mot exploatering.

Riksintressen enligt MB 4 kap:

• 3.1.6 Särskilt utpekade områden.

• 3.1.7 Natura 2000-områden.

Övriga riksintressen som berör kommunen avser energiförsörjning, järnväg, vä-

gar och försvar.

I detta avsnitt sammanfattas alla riksintressen. För värdebeskrivningar hänvisas 

till respektive kapitel.

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Karta: Riksintressen.

Yrkesfi ske
Två områden är av riksintresse, de är:

03017 Öregrundsgrepen-Gräsö-Grisslehamn samt

03016 Gävlebukten-Lövstabukten-Storfj ärden.  

Naturvård
Femton områden av riksintresse beskrivs i avsnittet om Natur, de är:

03006_Båtfors-Untrafj ärden-Bredforsen  03013_Stormossen-Drängmossen

             (mellan kommunalt m Älvkarleby)  03014_Florarna

03007_Ledskärsom rådet    03015_Tämnaren

03008_Fräkensjö n    03016_Vikstaåsen (mellankommunalt med Uppsala)

03009_Kapplasse-Rossholm   03049_Kisberg

03010_Björns skärgård    03053_Vendelsjön

03011_Östra Hållnäskusten   03067_Tämnarån

03012_Forsmarksån    03085_Tjuvkällan 
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Natura 2000-områden - Värdebeskrivningar, se avsnittet om Natur.

1. Tämnaren öst  16. Romsmaren

2. Tjuvkällan  17. Björns skärgård 

3. Ersta   18. Hållnäskusten

4. Bredforsen   19. Djupfj ärd

5. Kvarnön  20. Bleckan, Söderören

6. Untra   21. Slada

7. Båtfors   22. Lerorna

8. Marma  23. Ängskär, Bondskäret

9. Östanån  24. Strönningsvik

10. Sätra   25. Göksnåre

11. Bolstan   26. Skaten-Rångsen

12. Ledskär  27. Saxmarken

13. Långmossen  28. Kapellbacken

14. Kapplasse  29. Florarna

15. Fräkensjön

Friluft sliv, särskilt utpekade områden
MB 4 kap 1 och 2 §.

Nedre Dalälven - Värdebeskrivning, se avsnittet om Nedre Dalälven.

Kulturmiljö och byggnadsminnen
Värdebeskrivningar, se avsnittet om Kulturmiljö.

Riksintressen kulturmiljö:   Byggnadsminnen: 

03  Karlholmsbruk    Engelska parken i Söderfors bruk

04  Lingnåre     Griggebo såg

05  06 Hållens by och Fågelsundets   Lancashiresmedjan i Karlholms

            fi skehamn    bruk

07  Barknåre och Böle    Lars-Larsgården i Munga

08  Söderfors bruk    Lövsta bruk

09  Strömsbergs bruk    Söderfors bruk

10  Österlövsta     Åkerby bruks klockstapel

11  Lövstabruk     Änkehuset i Söderfors bruk

12  Tierpsslätten     Örbyhus slott

13  Tobo bruk 

14  Vendel

Energiproduktion och distribution 
Forsmarks kärnkraft verk i Östhammar har inverkan på Tierps kommun, se av-

snitten om miljöfaktorer och riskhänsyn. 

Tre områden för riksintresse för landbaserad vindkraft  och ett för havsbaserat, se 

avsnittet om vindkraft . 

Stamkraft ledningar, se avsnittet om teknisk försörjning - energi.

Järnväg 
Ostkustbanan, se avsnittet om Kommunikationer.

Vägar 
E4:an, se avsnittet om Kommunikationer.

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Flyg
Ärna fl ygplats i Uppsala (f.d. F16/20), se avsnitten om kommunikationer och mil-

jöfaktorer och riskhänsyn.

Totalförsvaret
Totalförsvaret omfattar både det militära försvaret och civil beredskap.

Riksintresset för totalförsvarets militära del (MB 3 kap 9§ andra stycket) kan i 

vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels fi nns områden i 

form av övnings- och skjutfält och fl ygfl ottiljer som redovisas öppet, dels områden 

som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har oft ast koppling till 

spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges 

kommuner är i olika omfattning berörda av riksintresset.

Tierps kommun berörs av riksintresset Marma skjutfält och dess omgivningspå-

verkan i form av buller. I övrigt fi nns inga områden av riksintresse för totalför-

svaret som kan redovisas i översiktsplanen. Inom kommunen kan riksintresset 

framför allt påverkas av uppförande av höga byggnadsobjekt som master och 

vindkraft verk. Försvarsmakten bör kontaktas i tidigt skede i sådana plan-, miljö- 

och bygglovsärenden. Hela landets yta är samrådsområde för objekt högre än 20 

m utanför och högre än 45 inom tätort.

Civil beredskap regleras av:

Räddningstjänstplanen, antagen av Länsstyrelsen i Uppsala län (dnr 452-1137-

09), lag (2003:778) om skydd mot olyckor, förordning (2003:789) om skydd mot 

olyckor, lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid samt speciella planer 

för Forsmark. Den civila beredskapen inverkar på den fysiska planeringen främst 

i form av hänsyn till brand.

REKOMMENDATIONER (FÖR ALLA RIKSINTRESSEN)

• Inom områden av riksintresse får inte åtgärder vidtas som påtagligt kan 

   skada riksintresset.

• Inom områden av riksintresse ska riksintresset ges företräde framför andra 

   allmänna och enskilda intressen vid planläggning eller tillståndsprövning 

   av markanvändningen.

ÅTGÄRDER

• Försvarsmakten ska ges möjlighet att yttra sig i ärenden där de har intres-

   sen för att i största möjliga mån möta Försvarsmaktens behov.

• Beredskapsplanen bör hållas aktuell och anpassas eft er nya situationer och 

   bestämmelser.

• Arbeta aktivt eft er Räddningstjänstsplanen i förebyggande- och beredskaps-

   syft e.

Motstridiga riksintressen – kommunens bedömning
Nedre Dalälven

Nedre Dalälven är riksintresse för naturvård, friluft sliv (rörligt och annat) och 

kultur (Söderfors). Strandskydd gäller i stora delar.

Naturvården skulle kunna påverkas negativt om ett alltför intensivt friluft sliv sliter 

på naturvärdena. I normalfallet bör inte detta vara en konfl ikt, men en bedömning 

från fall till fall krävs. Endast unika naturvärden prioriteras framför angeläget fri-

luft sliv.
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Söderfors äldre delar är av riksintresse för kulturmiljövården. Eft ersom området 

med höga kulturhistoriska värden är litet och dessutom av stort värde för besöks-

näringen ska kulturmiljövärdena där värderas högre om konfl ikt uppstår mellan 

detta och övriga riksintressen.

Hållnäskusten

Hållnäskusten är av riksintresse för kust, yrkesfi ske och naturvård. Dessutom av 

stort regionalt intresse för rekreation. Strandskydd gäller i stora delar.

Yrkesfi sket kan med sina fångstmetoder riskera att förstöra naturvärden i havet.

Kommunen har hittills sett att intressena samverkar. Om konfl ikter ändå uppstår 

avser kommunen att i första hand prioritera yrkesfi sket (också deltidsfi sket) och 

i andra hand riksintressena för kusten. Dock skall unika värden för kultur och 

naturvård beaktas.

Lövstabruk

Riksintressen för kultur och natur överlappar varandra. 

Kommunen har hittills sett att intressena samverkar. Om konfl ikter ändå uppstår 

avser kommunen att prioritera värden för kultur. Unika värden för naturvård skall 

beaktas.

Vendelbygden

Riksintressen för kultur och natur överlappar varandra.

Kommunen har hittills sett att intressena samverkar. Om konfl ikter ändå uppstår 

avser kommunen att prioritera värden för kultur. Unika värden för naturvård skall 

beaktas.

Natur - Kultur, övriga riksintressen

Riksintressen för kultur och natur överlappar varandra.

Kommunen har hittills sett att intressena samverkar. Om konfl ikter ändå uppstår 

får en bedömning göras från fall till fall. I bebyggda delar bör kulturmiljö väga 

tyngre.

Hav

Utanför Hållnäskusten kan motstridiga riksintressen komma att uppstå mellan 

vindkraft  och sjöfart och möjligen yrkesfi ske.

Kommunen kommer i sin bedömning ta hänsyn till riksintressena för kustområ-

det, landskapsbilden och resultatet av pågående utredningar mellan närliggande 

kommuner om vindkraft  på land.

Övriga riksintressen

Några motstridiga intressen när det gäller övriga riksintressen fi nns inte inom 

kommunen. Där olika riksintressen överlappar varandra är dessa förenliga.

Säkerställande av riksintressen
Översiktsplanens rekommendationer bedöms tillräckliga för att säkerställa riks-

intressena.

  ÖVERSIKTSPLAN FÖR TIERPS KOMMUN 2010-2030 

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Mellankommunala och regionala intressen

Kommunen har ett planeringsansvar över kommungränserna som innebär en di-

alog med grannarna för att funktionella samband, miljörisker etc. inte ska förbigås 

vid gränserna.

Gräns med Älvkarleby, Gävle och Heby kommun samt Gävleborgs län:

• EU-fi nansierade projekt för landsbygdsutveckling bedrivs kring Nedre Dalälv-

   en som ska uppmärksammas i den fysiska planeringen.

• Samarbete med Älvkarleby och kustkommunerna i Gävleborgs län om fi ske-

   området ”Södra Bottenhavet”, se avsnittet om fi ske.

Gräns med Älvkarleby kommun:

• Kraft ledningsgator korsar Nedre Dalälven på ett okänsligt sätt gentemot älv-

   rummets landskapsbild.

• Mehedeby infl ueras betydligt av handelsetableringen Dragon Gate (se tätorter).

• Marma skjutfält behåller bullerzoner.

• Dragmossens gamla deponi ligger inom Tämnaråns avvattningsområde och 

   lakvatten kan vid höga fl öden spridas till ån och vidare till havet.

• Gemensamma riksintresseområden för vindkraft .

Gräns med Östhammars kommun:

• Forsmarks kärnkraft sverks inre säkerhetszon sträcker sig över gränsen.

• Florarna med det komplexa markägoförhållande som råder med Östhammars 

   kommun.

• Järnvägsreservat söder om Örbyhus för fl exibla transporter i riktning mot 

   Hargshamn och för avlastning av Örbyhus bangård.

• Uppställningsplats för transporter av farligt gods per järnväg.

Gräns med Uppsala kommun:

• Vendelbygden tillhör Fyrisåns avvattningsområde.

• Större opåverkade områden defi nierade i översiktsplanen för Uppsalas lands-

   bygd.

Gräns med Uppsala och Heby kommun:

• Tämnarens vattenkvalitet och regleringen av vattenstånden i sjön Tämnaren 

   och Tämnarån behöver uppmärksammas.

Gräns med Heby kommun:

• Översvämningsrisker för dammbrott i Dalälven till Tämnaråns avvattningsom-

   råde angränsar geografi skt till motsvarande riskområden i Heby kommun.

• Ett komplext markägoförhållande råder med Heby kommun.

ÅTGÄRDER

• Kommunen fortsätter samarbetet med omkringliggande kommuner om 

   Nedre Dalälven.

• Kommunen fortsätter samarbetet med omkringliggande kommuner om 

   riksintressen för vindkraft .

• Kommunen fortsätter samarbetet med kustkommunerna om fi ske i Bott-

   enhavet.

• Möjligheterna bör utredas att skapa ett samverkansprojekt med parallella 

   fördjupade översiktsplaner för området Mehedeby-Marma. Bägge orterna 

   kommer att kunna erbjuda goda pendlarlägen.

• Kommunen avstyrker etablering av externhandel i lägen som påverkar 

   handeln i Tierps köping.
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Karta Förordnanden (karta i större skala fi nns i slutet av häft et).

Kartan är en sammanställning av gällande förord-

nanden. I aktuella fall har beskrivningar gjorts un-

der respektive rubrik i tidigare avsnitt.

ALLMÄNNA INTRESSEN
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PLANENS KONSEKVENSER

Sociala konsekvenser

Allmänt
De folkhälsomål som behandlar den fysiska planeringen är social trygghet, trygga 

och goda uppväxtvillkor och ökad fysisk aktivitet. 

God tillgänglighet till utbildning och arbete är grundläggande för social trygg-

het. Utifrån arbetet kan en rad positiva hälsofaktorer härledas, såsom försörjning, 

identitet, möjlighet till kontakter och personliga nätverk. 

Blandning av hustyper, radhus, villor och fl erbostadshus samt upplåtelseformer 

ökar förutsättningarna för en åldersmässigt och socialt blandad befolkning, un-

derlättar kvarboende på orten och gynnar en generationsväxling. Utvecklingen 

mot minskande hushållsstorlekar, med stor andel ensamhushåll, motiverar i 

många fall en tätare bebyggelse med stort inslag av mindre bostäder.

Delaktighet och infl ytande i samhället gynnas av att det fi nns naturliga mötesplat-

ser, torg och busshållplatser men även butiker och tillgängliga mötes- och mo-

tionslokaler.

Fysisk aktivitet stimuleras genom strategin att minska de korta bilresorna som 

handlar om att utveckla gång- och cykelnätet och utemiljöer för närrekreation. 

Utformningen av gaturummen spelar en betydande roll också för trafi ksäkerhe-

ten.

Planens inriktning på förstärkning av befi ntliga strukturer och betoning av kollek-

tivstråken och dess knutpunkter ger förutsättningar för goda sociala förhållanden 

i alla dessa avseenden.

Tierps storlek och struktur med måttligt stora orter och byar ger i sig goda för-

utsättningar för social gemenskap. Planens förslag att utveckla de olika orternas 

identiteter bidrar till att öka självkänsla och samhörighet.

Att tillgängligheten för handikappade uppmärksammas bör innebära ökade möj-

ligheter för dem att delta i samhällslivet.

Barnperspektiv
Ur ett barnperspektiv är en småskalig miljö och god tillgång till friytor viktigt för 

att stimulera och utveckla barnens naturliga rörelse- och upptäckarbehov. För-

skola och grundskola i närområdet är viktiga för möjligheten för barn med olika 

bakgrund att träff as och fungera tillsammans.

Trygga och trafi ksäkra skolvägar måste fi nnas. Utemiljön i närområdet och skolan 

ska stimulera till lek och aktivitet. 

För de något äldre barnen är tillgången på idrottsplatser, sport- och gymnastikhal-

lar och större närrekreationsområden med möjlighet till spontanidrott viktig. För 

dem betyder bra kollektivtrafi k en möjlighet att ägna sig åt fritidsaktiviteter som 

inte fi nns i den egna hemmiljön.

Det är tryggt för barn att växa upp i en liten kommun som Tierp där det är nära 

mellan bostäder och skola, förskola och fritidsaktiviteter.
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Tierp har skolor i alla orter. Planens syft e att säkra eller öka underlaget för service 

bidrar till att skolorna kan fi nnas kvar.

Planens syft e att minska de korta bilresorna, bl.a. genom bra cykelvägar, bidrar till 

att göra trafi kmiljön mer säker för barnen.

Jämställdhet
Inom fysisk planering handlar jämställdhet om att alla ska ha samma förutsätt-

ningar för att få ihop ett fungerande vardagsliv. Det kan handla om att alla ska 

ha lika bra förutsättningar att ta sig till och från arbete, hämta och lämna barn på 

skola och förskola, handla, ha möjlighet till aktiviteter, ha möjlighet till ett boende 

för hela livet mmm. Detta oavsett om man har bil, åker kollektivt, går eller cyklar.

En utglesad samhällsstruktur med dåligt underlag för service och kollektivtrafi k 

kan innebära isolering för kvinnor och för sådana grupper som inte har möjlighet 

till fri rörlighet.

Tillgång till olika sorters boende, förskola, skola, handel och service samt möjlig-

het att arbeta lokalt och att pendla med god kollektivtrafi k ger förutsättningar för 

ett jämställt vardagsliv.

Genom utbyggnad i områden med god kollektivtrafi kförsörjning och betoning 

på cykelvägar och service bidrar översiktsplanens intentioner till att underlätta 

jämställdheten.

Förslag
• Utveckla handlingsprogram för att utveckla kommunens och delområdenas 

   identiteter och marknadsföringen av dessa.

• Prioritera stationer och busshållplatser som väderskyddade mötesplatser 

   med bra parkering för cyklar och bilar och om möjligt med service.

Ekonomiska konsekvenser

Kommunalekonomi
Kommunen har ansvar för en stor del av infrastrukturen i vid mening; gator, vat-

ten- och avlopp, parker, skolor och förskolor, idrottsplatser, lekplatser, äldrevård 

och hemtjänst m.m.

Genom att bygga ut i anslutning till befi ntliga orter utnyttjas de kommunala inves-

teringarna bättre och underlaget för underhåll ökar.

Ny bebyggelse betalar normalt de investeringar som behövs i närområdet, medan 

kommunen står för drift  som delvis belastar kommunens budget. En ökad folk-

mängd betyder ökade kostnader men också ökade skatteintäkter. Skatteutjäm-

ningssystem påverkar också kommunens ekonomi.

Ny bebyggelse på landsbygden kan medföra kostnader för skolskjuts och hem-

tjänst. Om denna kommer till i anslutning till befi ntlig bebyggelse begränsas kost-

naderna och målen om tillräckligt underlag för service i kommunens olika delar 

och utveckling inom de areella näringarna främjas.
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Enskilda och företag
Både enskilda och företag väger intäkter och kostnader inför en etablering. Inte 

bara, eller inte ens, i kronor.

För enskilda är miljö en viktig faktor, dessutom närhet till service (skolor, barn-

omsorg, vård m.m.) och kommunikationer. ”Adressen” är inte oviktig för statusen. 

Miljövinster vägs mot kostnader m.m.

För de fl esta företag är personal och kommunikationer det viktigaste. Företagen 

vill ha kunnig och stabil personal. ”Imagen” är inte oviktig för marknadsföringen. 

Stabil personal är någon som själv och vars partner trivs och kan arbeta inom 

rimligt reseavstånd. Kommunikation är för en del fysiska transporter, för andra 

betyder kommunikation ”bredband” i kombination med bra persontransporter.

För både enskilda och företag gäller det att etableringskostnaden; hyra, lokalpris, 

markpris och tidsförlust inte får vara för hög. Planberedskapen måste vara hög så 

att inte kostnaderna drivs upp på grund av att det tar lång tid att få fram tillstånd/

bygglov.

Översiktsplanen rekommenderar att enskilda bygger i kommunikationsnära lä-

gen och anvisar mark för transportberoende företag nära järnväg och/eller E4:an.

Förslag
• Kommunen vidtar åtgärder för att stärka Tierps identitet/image.

Miljökonsekvenser

Miljöbedömning har gjorts och en MKB upprättats, se separat bilaga.

Ur MKB:ns sammanfattning citeras ”Förslagets viktigaste konsekvenser” och ”Be-

tydande miljöpåverkan”. Avsnittet ”Konfl ikter mellan intressen” är en samman-

fattning av resterande del av sammanfattningen.

Allmänt konstateras: ”Tierps kommun har… stora tillgångar genom de attraktiva 

natur- och kulturmiljöer som ingår i kommunen, fl era av dem med besöksvärde 

av internationella mått. Livsmiljön är generellt mycket god, med god tillgång till 

bostadsnära natur och hälsosam miljö”. Vidare påpekas: ”brister i kommunens 

identitet och varumärke … svagheter i näringslivs-, utbildnings- och åldersstruk-

turer (och) i utbudet av kollektivtrafi k utanför järnvägsorterna. Många orter har 

brister i utbud av service och mötesplatser. Bland de främsta miljöproblemen 

märks förorenad mark kring de gamla bruken och klimatrelaterade risker för 

översvämning för en del strandnära bebyggelse.”

”Sett till ytor som ska byggas, innebär förslaget begränsade ingrepp. Eff ekterna 

av dessa förändringar kan dock få stor betydelse på lång sikt, främst som positiva 

eff ekter, men med risk också för negativa.”

Förslagets viktigaste konsekvenser
”Förslagets främsta styrka, är att det påverkar hållbarheten i bebyggelsestruktu-

ren, genom att tillkommande bebyggelse förstärker befi ntliga strukturer. Störst 

utveckling väntas ske i de stråk som bäst kan försörjas med kollektivtrafi k, d.v.s. 

stambanan och riksväg 76. Förslaget förbättrar på detta sätt förutsättningarna för 

ett hållbart transportsystem med utvecklad kollektivtrafi k. Förslaget förstärker 

också möjligheterna att utveckla kommersiell och kommunal service i de förtä-

tade orterna.
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Förslagets riktlinjer för bebyggelse på landsbygden bidrar till att bevara orörda 

områden, samtidigt som befi ntlig bebyggelse kan kompletteras med bättre möjlig-

heter till hållplatspunkter, mötesplatser och service.

Delar i förslaget som föreslår en utveckling av bebyggelse och verksamheter intill 

kust- och sjöstränder väntas bidra till kommunens identitet och attraktivitet, men 

medför också viss  risk att skada natur- och rekreationsvärden.

Många av förslagets positiva ambitioner skulle kunna stärkas om det formulerades 

tydligare mål och strategier för dessa.”

Betydande miljöpåverkan
”Förslaget präglas av en begränsad befolknings- och bebyggelseutveckling om ca 

3000 nya bostäder och upp till 7000 nya invånare. Förändringarna i markanvänd-

ning väntas därför generellt sett bli liten, men påtaglig i vissa orter med hög ef-

terfrågan på bostäder. Risken för betydande miljöpåverkan är därför begränsad, 

men saknas inte.

Riktlinjerna för bebyggelseutveckling bedöms medföra den mest påtagliga miljö-

påverkan. Inom planperioden kommer förutsättningarna för en mer hållbar be-

byggelse- och transportstruktur att inledas, vilken kan medföra betydande positiv 

miljöpåverkan i avseendet minskad förbrukning av transportenergi och förstärkta 

sociala och ekonomiska kvaliteter inom orterna.

Strategierna för en mer levande landsbygd kan i viss mån motverka de pågående 

nationella trenderna av minskad jordbruksverksamhet i mellanbygden och där-

med på ett betydande sätt motverka en negativ utveckling.

De fysiska förändringar som kan väntas av förslaget medför risker för betydande 

miljöpåverkan inom några värdefulla områden, även om förslaget föreskriver 

att hänsyn ska tas till dessa värden. Det gäller främst utredningsområdena kring 

Tierps köping och Vendelbygden, där ett högt exploateringstryck råder och myck-

et höga natur- och kulturmiljövärden riskerar att påverkas på ett betydande sätt. 

Vägreservatet kring väg 770 medför samma risker. LIS-områdena vid kusten och 

Dalälven riskerar också att påverka höga värden på ett betydande sätt.

Flera av planens rekommendationer och åtgärdsförslag väntas bidra till att vat-

tenkvalitet och vandringsvägar för fi sk förbättras på ett påtagligt sätt. Förslaget 

bedöms dock inte i sig ge tillräckligt med verktyg och riktlinjer för att MKN för yt-

vatten ska kunna uppnås. Luft miljön bedöms inte påverkas på ett sätt som innebär 

att miljökvalitetsnormer för luft  överskrids i bostadsmiljöer. Risker förknippade 

med förorenad mark kan dock bli ett betydande problem om många nya bostäder 

uppförs i sådana lägen. Flera orter som idag bedöms bli påverkade av klimatrela-

terade risker för översvämningar och skred, kan med förslaget få väsentligt fl er 

invånare, vilket innebär att risksituationen kan påverkas på ett betydande sätt.”

Konfl ikter mellan intressen
Om planens rekommendationer följs bedöms inte intressekonfl ikter behöva upp-

stå i fråga om natur- och miljövärden, areella näringar, ekosystemtjänster, natur-

rekreation, besöksnäring, LIS-områden samt kulturmiljövärden.

I avsnittet om biologisk mångfald och geologi anges: ”Konfl ikter med naturmil-

jövärden riskeras främst inom Tierps utredningsområde, där Tämnaråns dalgång 

berörs. Risken är stor att riksintresse för naturvården kan påverkas negativt. 
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Vid Söderfors, Mehedeby och Örbyhus fi nns också viss risk för negativ påverkan 

på riksintressant natur. Ett av de föreslagna LIS-områdena, Skaten, ligger inom 

riksintresse. Landsbygdens utredningsområden rymmer också höga naturvärden, 

där riksintressen kan påverkas. Störst risk för negativ påverkan bedöms fi nnas 

längs Hållnäshalvöns kust, där en föreslagen utveckling av kusten kan komma i 

konfl ikt med värdefull natur och med riksintressen.”

Om vattenmiljön anges: ”Ett åtgärdsförslag inom ÖP som riskerar att medföra 

betydande påverkan på både land och vattenmiljöer är den eventuella ombyggna-

tionen av väg 770 inom utpekat vägreservat. 

Förslagen om LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) bedöms i 

varierande grad påverka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsmål och miljökva-

litetsnormer. I ett fall, Skatviken, bedöms förslaget medföra risker för betydande 

negativ påverkan på miljön. I övriga områden kommer påverkan på miljön att 

bero på vilken typ av anläggningar som kommer att uppföras och på avståndet 

till stranden.”

Avseende hälsa och säkerhet påpekas risker med transport av farligt gods och mil-

jöfarlig verksamhet i tätbefolkade delar, vid exploatering av förorenad mark, med 

buller och vibrationer främst omkring järnväg, E4:an och bullrande verksamheter, 

för översvämning och skred kring Dalälven och Tämnarån, med elektromagne-

tiska fält kring kraft ledningar samt med joniserande strålning från markradon.

Förslag
• Formulera tydliga mål och strategier för kollektivtrafi k med hållplatser, mö-

   tesplatser och service.

• Formulera tydliga mål och strategier för kustnära bebyggelse.

• Utveckla tydliga mål och strategier för besöksnäring och information.

• För att fi nna en strategi att uppnå MKN inom vattenförvaltningen behövs 

   en utredning göras som identifi erar källor till miljöproblemen samt tar fram 

   prioriteringsordnade åtgärdsförslag.

PLANENS KONSEKVENSER
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