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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Upprop 

 
  

 Val av justerare 
 

  

§ 65 Godkännande av föredragningslistan 
 

2021/42  

§ 66 Information 
 

2021/43  

§ 67 Information om pågående planarbeten 
 

2021/46  

§ 68 Uppföljning av tillsynsplaner tertial 1 - 
2021 - miljöbalken, livsmedelslagen, 
alkohollagen, tobakslagen samt 
läkemedelslagen 
 

2021/564  

§ 69 Yttrande över förslag till ny fördjupad 
översiktsplan för Morgongåva, Heby 
kommun 
 

2021/505  

§ 70 Planbesked för ny detaljplan, Tierp 
 

EDP 2021-777 
 

 

§ 71 Planbesked för ny detaljplan, Yttrö 
 

EDP 2021-770 
 

 

§ 72 Samråd för detaljplan - DP 541, del av 
Karlholms bruksbebyggelse 
 

EDP 2019-937 
 

 

§ 73 Förhandsbesked för 10 st 
övernattningsstugor med en tillhörande 
gemensamhetsbyggnad och två 
industribyggnader med tillhörande 
vätgastankar 
 

EDP 2021-985 
 

 

§ 74 Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
fritidshus 
 

EDP 2021-633 
 

 

§ 75 Bygglov för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
 

EDP 2021-857  

§ 76 Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus och carport 
 

EDP 2021-345 
 

 

§ 77 Bygglov för nybyggnad av ett 
enbostadshus och garagebyggnad 

EDP 2021-458 
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§ 78 Bygglov för nybyggnad av ett 

enbostadshus samt garage 
 

EDP 2021-553 
 

 

§ 79 Bygglov för nybyggnad av ett fritidshus 
 

EDP 2021-596  

§ 80 Bygglov för ändring av småbåtshamn 
 

EDP 2021-241 
 

 

§ 81 Rivningslov för rivning av lada 
 

EDP 2021-595 
 

 

§ 82 Strandskyddsdispens för ersättande av 
fritidshus 
 

EDP 2021-445 
 

 

§ 83 Strandskyddsdispens för uppförande av 
byggnader mm 
 

EDP 2021-519 
 

 

§ 84 Strandskyddsdispens för uppförande av 
gästhus 
 

EDP 2021-636 
 

 

§ 85 Strandskyddsdispens för uppförande av 
komplementbyggnad för boende 
 

EDP 2021-601 
 

 

§ 86 Ansökan om tillstånd för enskild 
avloppsanläggning med WC 
 

EDP 2021-537 
 

 

§ 87 Extra sammanträde 
 

2020/734  

§ 88 Gemensamhetsjakt på vildsvin 
 

2021/605  

§ 89 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 
 

2021/49  
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§ 65 
Dnr 2021/42    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad beslut  
 
att godkänna föredragningslistan.  
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§ 66 
Dnr 2021/43    
 
Information  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad beslutar  
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sara Sjöqvist, hållbarhetsstrateg, informerar om:  

- Resultat Sveriges Miljöbästa kommun 2021. 
 

Maria Berg, naturvårdshandläggare, informerar om:  
- Tierp bäst i länet på friluftsliv 2020. 

 
Henrik Jokijärvi, chef Miljö och hälsoskyddsenheten informerar om: 

- Båten i Karlholmsfjärden  
- Beslut från länsstyrelsen gällande tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken 

till bergtäkt m.m.  
- Beslut från länsstyrelsen om att inte vidta några åtgärder med 

anledning av tillsynsanmälan angående olovlig vattenverksamhet 
- Dom från Mark- och miljödomstolen gällande förbud att uppföra och 

driva vindkraftverk. 
 

Anna Persson, chef Planering och myndighet, informerar om: 
- Beslut om prövningstillstånd från Mark- och miljööverdomstolen 

gällande strandskyddsdispens i Grönö  
- Beslut om prövningstillstånd från Mark- och miljööverdomstolen 

gällande strandskyddsdispens i Torslunda  
- Dom från Mark- och miljödomstolen gällande bygglov för 

vindkraftverk  
- Beslut om prövningstillstånd från Mark- och miljööverdomstolen 

gällande förbud att bedriva miljöfarlig verksamhet 
- Beslut från länsstyrelsen gällande föreläggande enligt miljöbalken 

för anläggande av solcellspark. 
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Thomas Kihlström, chef Tillväxt och samhällsbyggnad, informerar om: 
- Inhägnad av deponin på Karlholm Strand 
- Beslut från länsstyrelsen om betydande miljöpåverkan gällande 

anläggande av ny vägbro samt gång- och cykelvägar, omledning av 
Siggbobäcken, restaurering av rörbroar, kulvertering och 
omdragning av diken, anläggande av tre dammar och två 
pumpstationer, bortledning av grundvatten m.m. i stadsdelen Siggbo 
Trädgårdsstad. 

 
Adam Nyström, kommunarkitekt, informerar om:  

- Tre stycken koncessionsärenden som kommer upp för beslut på 
utskottets sammanträde i augusti.  
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§ 67 
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: 2021-06-22 - Information om pågående planarbeten 
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§ 68 
Dnr 2021/564    
 
Uppföljning av tillsynsplaner tertial 1 - 2021 - miljöbalken, 
livsmedelslagen, alkohollagen, tobakslagen samt 
läkemedelslagen  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt tidigare beslut ska tillsynsplanerna för miljöbalken, livsmedelslagen, 
alkohollagen, tobakslagen och läkemedelslagen följas upp. Detta ska göras 
tertialsvis i utskottet samhällsbyggnad samt jävsnämnden. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Uppföljning av tillsynsplaner tertial 1 - 2021 - miljöbalken, 

livsmedelslagen, alkohollagen, tobakslagen samt läkemedelslagen 
 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten  

8



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2021-06-22  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 69 
Dnr 2021/505    
 
Yttrande över förslag till ny fördjupad översiktsplan för 
Morgongåva, Heby kommun  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att anta yttrandet och skicka det till Heby kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Heby kommun arbetar med framtagandet av en ny fördjupad översiktsplan 
för Morgongåva. Förslaget till fördjupad översiktsplan hålls utställd för 
allmänhet, myndigheter och grannkommuner att inkomma med synpunkter 
på förslaget till ny översiktsplan. 
 
Tierps kommun bedöms inte påverkas på något negativt vis av förslaget till 
fördjupad översiktsplan. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Yttrande över förslag till fördjupad översiktsplan för Heby kommun 
 Utställningshandlingar för förslag till fördjupad översiktsplan för 

Morgongåva 
 
Beslutet skickas till 

 Heby kommun 
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§ 87 
Dnr 2020/734    
 
Extra sammanträde  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad beslutar  
 
att ett extra sammanträde hålls den 20 juli 2021 klockan 08:30. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska enligt 9 kap 27 § PBL tas 
inom tio veckor. I de fall tidsfristen för handläggningen löper ut innan 
nämnden har tagit beslut ska den avgift som nämnden tar ut i ärendet 
reduceras. Avgiften ska reduceras med en femtedel, av den ursprungliga 
avgiften, per påbörjad vecka som nämnden överskrider tidsfristen.  
 
Bygglovkontoret driver pågående handläggning i några ärenden där beslut 
behöver tas av utskottet samhällsbyggnad, ärenden som kräver 
handläggningsmoment som gör att vi inte hinner lämna in för beslut vid 
sammanträdet i juni. Väntar vi med beslut till det inbokade sammanträdet i 
augusti har tidsfristen för handläggningen överskridits och avgiften kommer 
att reduceras. 
 
För att säkerställa att kraven om tidsfrist för beslut uppfylls och för att 
undvika reducering av avgift är bygglovkontoret i behov av ett extra 
sammanträde. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
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§ 88 
Dnr 2021/605    
 
Gemensamhetsjakt på vildsvin  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att avsätta totalt 20 000 kronor under 2021 för anordnande av en 
gemensamhetsjakt på vildsvin under två till tre dagar under senare delen av 
2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Delar av vår kommun är hårt ansatt av skador orsakade av vildsvin vilka nu 
börjat närma sig tätorterna. Med hjälp av andra kommuners erfarenheter har 
det framkommit att gemensamhetsjakt på vildsvin kan ge gott resultat, 
genom att många djur skjuts vid samma tillfälle.  
 
Älvkarleby kommun kommer att genomföra en gemensamhetsjakt och de 
har kontaktat oss för att genomföra en större insats tillsammans.     
 
Enheten för Tillväxt och Samhällsbyggnad föreslår att en arrangerad 
vildsvinshelg med gemensamhetsjakt anordnas i slutet på 2021. Tidpunkten 
bör väljas så att älgjaktsveckan har varit och jägarna fortfarande jagar på 
helgerna. Lämpligt är även att försöka samordna detta med Norrtälje 
kommuns planerade jakt i november. Jakten är tänkt att pågå fredag till och 
med söndag och alla jaktlag och markägare ska uppmuntras att jaga vildsvin 
i sina områden denna helg. Tanken är att detta ska marknadsföras som ett 
event med prisutdelningar osv. 
 
Inför denna helg ska en arbetsgrupp tillsättas, denna arbetsgrupp får i 
uppdrag att bland annat undersöka följande: 
- Se om det finns något viltslakteri att tillgå denna helg och undersöka 
möjligheten att använda köttet i kommunens kök.   
- Undersöka möjligheten att underlätta för provtagning och 
veterinärbesiktning. 
- Skapa annons  
- Skapa informationsbrev till jaktlag och markägare  
- Skapa någon form av informationskanal/sambandscentral  
- Eventuellt ta emot anmälningar till helgen  
- Ordna sponsorer och samarbetspartners.   
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Arbetsgruppen bör bestå av tjänstemän, fastighetsägare, samarbetspartners 
och jägare. Antalet timmar som tjänstemännen ska lägga på detta arbete bör 
kontrolleras av närmaste chef och godkännas av densamme.  
 
Beslutsmotivering  
Trycket på kommunen från våra medborgare i vildsvinsfrågan är stort vilket 
beror på att lantbruk och vissa av våra samhällen är hårt ansatt av skador 
orsakade av vildsvin. Grödor, gräsmattor, planteringar och andra anlagda 
områden har vänts upp och ner av vildsvin och flera fastighetsägare har med 
anledning av detta satt upp elstaket runt sina tomter för att skydda sina 
tomter.  
 
Med de erfarenheter som andra kommuner redovisat efter samjakter anser vi 
att det är värt att själva anordna en vildsvinshelg för att hjälpa till att minska 
vildsvinsstammen. I Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 
2021-2023, har kommunen utryckt sin vilja att underlätta för vildsvinsjakt, 
genom uppdrag 6.3.f. samt mål 12.5 Produktionsvärdet från jordbruks- och 
trädgårdssektorn ska öka med 20 procent fram till år 2030 och mål 12.6 
Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska öka med minst 200 procent 
till år 2030. Att främja gemensamhetsjakt är ytterligare ett steg i den 
riktningen. 
 
Älvkarleby kommun har även inlett diskussion med Östhammars kommun 
om att delta i anordnandet. Svenska Jägarförbundet är vidtalad och de 
kommer att ställa upp och hjälpa till i den mån de kan. Kommunens 
omkostnader i samband med planering och genomförande av arrangemanget 
kan i dagsläget ej redovisas, därför föreslås att 20 000 kronor avsätts. Därtill 
kommer ett antal tjänstemannatimmar att tas i anspråk. Uppföljning sker 
efter insatsen för eventuella justeringar om samjakten ska bli årligt 
återkommande.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Den ekonomiska konsekvensen för kommunen är beräknad kostnad för 
evenemanget, 20 000 kr, samt kostnad för nedlagd arbetstid.  
Kostnad tas ur budgeterade medel från ansvar 13101 (Chef Tillväxt och 
Samhällsbyggnad) och vht 0510 (adm). 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
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Beslutet skickas till 
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
 Chef Förvaltning och Genomförande 
 Markförvaltare 
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§ 89 
Dnr 2021/49    
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt  
 
att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 28 september 
2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att 
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon 
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten 
har rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning. 
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och 
förordningar, uppdateras den regelbundet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till ändringar i delegationsordningen 

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet  
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