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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Upprop 

 
  

 Val av justerare 
 

  

§ 93 Godkännande av föredragningslistan 
 

2021/42  

§ 94 Information 
 

2021/43  

§ 95 Information om pågående planarbeten 
 

2021/46  

§ 96 Yttrande över ansökan om 
nätkoncession gällande luftledning från 
Untra till Bredåker 
 

2021/547  

§ 97 Yttrande över ansökan om förnyad 
nätkoncession gällande luftledning från 
Untra till Hagby 
 

2021/565  

§ 98 Yttrande över myndighetsdialog för 
Uppsalapaketet 
 

2021/611  

§ 99 Svar på remiss - Avveckling och 
förfrågan om eventuellt övertagande av 
vissa fasta sjösäkerhetsanordningar på 
sträckan Dalarö-Öregrund i Stockholms 
skärgård 
 

2021/630  

§ 100 Svar på remiss - Ny målbild för 
animaliska biprodukter till Sveriges 
nationella kontrollplan för 
livsmedelskedjan 
 

EDP 2021-1300 
 

 

§ 101 Föreläggande vid vite om att avlägsna 
båt som gått på grund 
 

EDP 2020-174 
 
 

 

§ 102 Strandskyddsdispens för fritidshus och 
garage 
 

EDP 2021-1323 
 

 

§ 103 Strandskyddsdispens för fritidshus, 
carport, avloppsanläggning och 
trädfällning 
 

EDP 2021-735  
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§ 104 Strandskyddsdispens för uppförande av 
gäststuga 
 

EDP 2021-733 
 

 

§ 105 Svar på remiss -  Vägledning ”Att 
fastställa miljökvalitetsnormer för 
ytvattenförekomster i överensstämmelse 
med bevarandemål för arter och 
naturtyper” 
 

2021/582  

§ 106 Beslut och skötselplan för Iggelbo 
naturreservat 
 

EDP 2020-1238 
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§ 93 
Dnr 2021/42    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan.  
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§ 94 
Dnr 2021/43    
 
Information  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad beslutar  
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Henrik Jokijärvi, chef Miljö och hälsoskyddsenheten informerar om: 

- Beslut från Länsstyrelsen gällande överklagande av Tierps kommuns 
beslut avseende avfallshantering  

- Beslut från Länsstyrelsen gällande överklagande av 
Kommunstyrelsens i Tierps kommun beslut om föreläggande att 
inkomma med vissa uppgifter avseende massor  

- Inkommen överklagan av beslut gällande avloppsanläggning. 
 

Anna Persson, chef Planering och myndighet, informerar om: 
- Beslut från Länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om 

bygglov för nybyggnad av mast  
- Beslut från Länsstyrelsen om att inte upphäva Tierps kommuns 

beslut om att ge dispens från strandskyddet för fördjupning av 
båtränna och upplägg av muddermassor. 

 
Adam Nyström, kommunarkitekt, informerar om:  

- Ställningstagande från Lantmäteriet gällande inrättande av VA-
anläggning. 
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§ 95 
Dnr 2021/46    
 
Information om pågående planarbeten  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Planarkitekt, Kristoffer Blomfeldt, informerar om statusen i pågående 
planarbeten.  
 
Beslutsunderlag  

 Presentation: 2021-08-24 - Information om pågående planarbeten 
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§ 96 
Dnr 2021/547    
 
Yttrande över ansökan om nätkoncession gällande luftledning 
från Untra till Bredåker  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att anta yttrande och skicka det till Energimarknadsinspektionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har mottagit remiss för komplettering tillhörande ansökan 
om förlängning av nätkoncession för befintlig 220 kV ledning från Untra till 
Bredåker i Tierps, Uppsala, Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby 
kommuner i Stockholms och Uppsalas län.  
 
Svenska Kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om 
tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för 
linje). Svenska kraftnät inkom till Energimarknadsinspektionen 1998-09-16 
med en ansökan om förlängning av nätkoncession för linje avseende 220 
kV-ledning mellan Untra i Tierp kommun, Uppsala län och Överby i 
Upplands Väsby kommun, Stockholms län. Energimarknadsinspektionen 
har i en skrivelse, daterad 2017-06-22, begärt att Svenska kraftnät ska 
komplettera sin ansökan. Ansökan inkom den 16 september 1998, före 
miljöbalkens (1998:808) ikraftträdande, vilket enligt miljöbalkens och 
ellagens (1997:857) övergångsbestämmelser medför att miljöbalkens regler 
inte blir tillämpliga på prövningen av ansökan. Istället ska de regler som 
gällde när ansökan kom in, den 16 september 1998, gälla. Det rör sig, utöver 
ellagen i 1998 års lydelse, framförallt om lag (1987:12) om hushållning med 
naturresurser och förordning (1991:738) om miljökonsekvensbeskrivningar. 
Denna komplettering gäller endast för den delsträcka av ledningen mellan 
Untra-Överby som går mellan stationerna Untra-Bredåker (RL8 S6). 
I det remissunderlag som Tierps kommun mottagit presenterar Svenska 
kraftnät konsekvenser för människa, natur, landskap och miljö för den 
befintliga ledningssträckningen, för ett nollalternativ, för ett 
markkabelsalternativ, liksom för två alternativa sträckningar för luftledning 
(1A och 1B). Det slutgiltiga beslutet om ledningen ska få fortsatt tillstånd 
fattas av Energimarknadsinspektionen (Ei).  
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande (2021-06-14) 
 Yttrande över ansökan om nätkoncession gällande luftledning från 

Untra till Bredåker (2021-06-14) 
 Remisshandlingar  

 
Beslutet skickas till 

 Energimarknadsinspektionen 
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§ 97 
Dnr 2021/565    
 
Yttrande över ansökan om förnyad nätkoncession gällande 
luftledning från Untra till Hagby  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att anta yttrandet och skicka det till Energimarkandsinspektionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har mottagit begäran om yttrande beträffande fortsatt 
användning av befintlig kraftledning från Untra till Hagby från 
Energimarkandsinspektionen (Ei). Sista svarsdatum för yttrandet är 2021-
08-28. Ansökan avser en befintlig 220 kV ledning som berör Tierps 
kommun. Bakom ansökan står Svenska kraftnät.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande (2021-07-01) 
 Yttrande över ansökan om förnyad nätkoncession gällande 

luftledning från Untra till Hagby (2021-07-01) 
 Tierps kommuns yttrande (2017-09-14) 
 Remisshandlingar 

 
Beslutet skickas till 

 Energimarkandsinspektionen 
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§ 98 
Dnr 2021/611    
 
Yttrande över myndighetsdialog för Uppsalapaketet  
 
Beslut  
Förslag till beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att anta yttrandet och skicka det till Svenska kraftnät.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har mottagit remiss för myndighetsdialog för 
Uppsalapaketet från Svenska kraftnät. Ett digitalt informationsmöte ägde 
rum 2021-06-08 där kommunrepresentanter från Tierps kommun fanns 
närvarande. Sista svarsdag för remissen är 2021-08-27.  
 
Remissen gäller en förstärkning av elnätet på sträckan Mehedeby – 
Odensala, det så kallade Uppsala paketet. Projektet innebär att två nya 400 
kV-luftledningar dras mellan Mehedby, Hovsgården och Odensala. Vidare 
innefattar projektet byggnation av en ny 400 kV-station Odensala, en 400 
kV-station i närheten av Bredåker, en 400 kV-station i närheten av 
Plenninge, två 400/220 kV-transformatorer i Hovgården samt en 400/200 
kV-transformator i Vedyxa. Projektet innefattar även byggnationen av två 
nya 220 kV-ledningar mellan Hovgården och Bredåker, en 220 kV-ledning 
mellan Vedyxa och Plenninge samt en reinvestering i befintlig 220 kV-
ledning (KL42 S1) mellan Bredåker och Plenninge. Projektet innebär också 
att befintlig 400 kV-ledning (CL6 S1-2) mellan Ängsberg och Forsmark 
klipps upp i närheten av Mehedeby för att bilda de nya ledningarna 
Ängsberg – Hovgården och Forsmark – Hovgården.  
 
Byggnationen av de nya ledningarna syftar till att stärka 
överföringsförmågan mellan norra och södra Sverige, skapa ett mer flexibelt 
och robust transmissionsnät, öka driftssäkerheten, motverka flaskhalsar i 
systemet och säkra elförsörjningen i Uppsala- och Mälardalsregionen samt 
stärka Sveriges möjlighet att kunna exportera el.   
Byggnation och dragningen av de nya luftledningarna medför 
omgivningspåverkan för de områden där ledningen dras. I det aktuella 
skedet av processen (myndighetsdialog) presenterar Svenska kraftnät flera 
alternativa ledningskorridorer, vissa med alternativa lokala sträckningar 
inom dessa korridorer. Tierps kommun berörs direkt av de alternativa 
korridorerna A, B och C samt de alternativa sträckningarna inom dessa.  
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande (2021-06-14) 
 Yttrande över myndighetsdialog för Uppsalapaketet (2021-06-14) 
 Remisshandlingar 

 
Beslutet skickas till  

 Svenska kraftnät  
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§ 99 
Dnr 2021/630    
 
Svar på remiss - Avveckling och förfrågan om eventuellt 
övertagande av vissa fasta sjösäkerhetsanordningar på 
sträckan Dalarö-Öregrund i Stockholms skärgård  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att anta remissvaret och skicka det till Sjöfartsverket 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sjöfartsverket ansvarar för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet i 
svenska farleder och farvatten. Som en del av uppdraget har Sjöfartsverket 
genomfört en nautisk behovsanalys. Behovsanalysen visar att det finns ett 
antal fasta sjömärken inom Stockholms skärgård som bedöms ha begränsad 
nautisk funktion. Sjöfartsverket har för avsikt att avveckla dessa sjömärken.  
 
Innan avveckling vill Sjöfartsverket ge Tierps kommun möjligheten att 
överta ett eller flera sjösäkerhetsanordningar, om kommunen anser att det 
fyller ett viktigt nautiskt syfte. Ett övertagande innebär att kommunen 
framöver ansvarar för drift och underhåll av anordningen. 
Enbart en av de aktuella sjösäkerhetsanordningarna ligger inom Tierps 
kommun, en båk på ön Bredbådan sydöst om Ängskär.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remissvar - Avveckling och förfrågan om eventuellt övertagande av 

vissa fasta sjösäkerhetsanordningar  
 Remiss - Avveckling och förfrågan om eventuellt övertagande av vissa 

fasta sjösäkerhetsanordningar på sträckan Dalarö-Öregrund i 
Stockholms skärgård 

 
Beslutet skickas till 

 Sjöfartsverket 
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§ 100 
Dnr EDP 2021-1300    
 
Svar på remiss - Ny målbild för animaliska biprodukter till 
Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad beslutar  
 
att anta remissvaret och skicka det till Jordbruksverket.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med målbilden är att den ska visa målsättningar och inriktning för 
ABP-kontrollen under fyraårsperioden 2022-2025. Den ska visa hur vi vill 
utveckla och förbättra kontrollen under perioden samt visa vilka aktiviteter 
som är prioriterade. Målbilden gäller för hela kontrollkedjan och den ska 
vara relevant för alla kontrollmyndigheter som ingår i ABP-kontrollen. 
Myndigheterna i kontrollkedjan ska kunna hämta information från 
målbilden till sin årliga verksamhetsplanering för ABP-kontrollen. 
Aktiviteter i målbilden kommer att uppdateras årligen under perioden men 
själva målformuleringarna och indikatorerna bör ligga oförändrade under 
hela perioden. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unge inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Svar på remiss - Ny målbild för animaliska biprodukter till Sveriges 

nationella kontrollplan för livsmedelskedjan 
 Jordbruksverkets remissunderlag innehållande bakgrundsinformation 

och målbilderna 
 
Beslutet skickas till  

 Medborgarkansliet för vidare expediering till Jordbruksverket 
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§ 105 
Dnr 2021/582    
 
Svar på remiss -  Vägledning ”Att fastställa miljökvalitetsnormer 
för ytvattenförekomster i överensstämmelse med bevarandemål 
för arter och naturtyper”  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att anta remissvaret och skicka det till Havs- och vattenmyndigheten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Havs- och vattenmyndigheten har berett kommunen tillfälle att inkomma 
med synpunkter på förslag till vägledning om fastställande av 
miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster i överensstämmelse med 
bevarandemål för arter och naturtyper. 
Vägledningen beskriver en lämplig tillämpning av 3 kap. 2 § och 4 kap. 5-6 
§§ i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) och 
innehåller både juridisk bakgrund och en metod som syftar till att kortfattat 
beskriva de olika steg och bedömningar som vattenmyndigheten behöver 
utföra inför att miljökvalitetsnormer för vatten ska bestämmas för de 
ytvattenförekomster som är, utgör del av eller påverkar ett Natura 2000-
område.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Remissvar 
 Remisshandlingar  

 
Beslutet skickas till 

 Havs- och vattenmyndigheten 
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§ 106 
Dnr EDP 2020-1238    
 
Beslut och skötselplan för Iggelbo naturreservat  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att med stöd av 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken upphäver Tierps 
kommun det beslut som myndigheten har meddelat 1992-06-02 (§ 
172/1992) och som rör naturreservatet Iggelbo. Beslutet från 1992 ersätts i 
stället med det beslut som Tierps kommun fattar denna dag. Tierps kommun 
förordnar att beslutet från 1992 upphör att gälla när föreliggande beslut har 
vunnit laga kraft. 
 
att Tierps kommun, med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken, förklarar det 
område som markerats på bifogad karta, bilaga A, som naturreservat och de 
gränser som slutligen utmärks i fält. 
 
att beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av 
särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden inom 
reservatsområdet berörs. Naturreservatets namn ska vara Iggelbo. 
 
att Tierps kommun fastställer i enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) 
om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. bifogad skötselplan, bilaga 1, för 
naturreservatets långsiktiga vård. 
 
att för att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Tierps kommun, 
med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken, att angivna föreskrifter ska 
gälla för naturreservatet. Se nedan under rubriken ”Reservatsföreskrifter”. 
 
att beslutet ska kungöras på Tierps kommuns digitala anslagstavla. 
Kungörelse ska även införas i ortstidningarna Upsala Nya Tidning, 
Arbetarbladet och Lokaltidningen Norra Uppland. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har utarbetat ett förslag till nytt beslut och ny skötselplan för 
naturreservatet Iggelbo, utanför Månkarbo vid Tämnaren. Anledningen till 
detta är att reservatets tidigare beslut från år 1992 behövs uppdateras för att 
områdets naturvärden och arter ska kunna bevaras för framtida generationer. I 
dagsläget råder fri utveckling i området, vilket har lett till att granar växer upp 
och hotar områdets naturvärden kopplade till lövrik skog.  
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Iggelbo ligger inom en utpekad värdetrakt för lövrika skogar, som ingår i 
bevarandearbetet med den akut hotade arten vitryggig hackspett. För att 
möjliggöra skötsel som gynnar lövträd behöver reservatets syfte och 
föreskrifter revideras, liksom dess skötselplan. Förslaget har skickats ut på 
remiss till berörda och sakägare och de synpunkter som inkommit har beaktats.  
 
Beslutsmotivering  
Landskapet runt Tämnaren är på grund av sin lövrikedom prioriterat inom 
arbetet med åtgärdsprogrammet för bevarande av den vitryggiga 
hackspettens livsmiljöer. Åtgärdsprogrammet innebär bland annat intensiva 
satsningar på områdesskydd och restaurering av lövskogsmiljöer som, 
förutom vitryggig hackspett, gynnar hundratals andra hotade arter. Stora 
avsättningar av lövskog har redan gjorts kring Tämnaren av andra 
markägare. Iggelbo naturreservat har i nuläget en mycket stor andel lövträd 
med höga naturvärden. Förvaltaren behöver få möjlighet att värna dessa 
värden och utföra nödvändiga skötselåtgärder, därför behöver 
beslutsdokumenten revideras. Dessutom behöver reservatet utökas till att 
omfatta de öar som ägs av Tierps kommun i sjön Tämnaren. 
 
Förslag till nya beslutshandlingar har varit ute på remiss och efter att de 
inkomna synpunkterna beaktats bedömer kommunen att ärendet är redo för 
att gå till beslut. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Naturreservat är en viktig del av friluftslivet och barn som vistas mycket i 
naturen mår bättre både psykiskt och fysiskt. Därför är det viktigt att 
tillgodose behovet av områden med stigar, grillplatser och rastplatser. 
Naturen är dessutom gratis vilket gör att fler barn kan delta. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Beslut för naturreservatet Iggelbo 
 Skötselplan för naturreservatet Iggelbo 
 Kartor 

 A. Beslutskarta, skala 1:10 000 
 B. Översiktskarta, skala 1:100 000 
 C. Skötselområdeskarta  
 D. Karta över friluftsanordningar 

 
Beslutet skickas till 

 Medborgakansliet för expediering enligt sändlista 
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