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Plats och tid

Kommunhuset, Rådrummet, Tierps Köping,
Kl. 13.00 — 14.30
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enligt sida 2
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Underskrifter
Sekreterare
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Ordförande
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Justerande
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BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Utskottet Samhällsbyggnad

Sammanträdesdatum

2017 - 08 - 22

Datum då anslaget sätts upp

2017 - 08 - 28

Datum då anslaget tas ned

2017 - 09 - 18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Tierps köping

Paragrafer

96 - 111

Underskrift

Anna Trankell
Utdragsbestyrkande

96 - 111

TIERPS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet Samhällsbyggnad

KOMMUN

Beslutande

2017-08-22

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

Närvarande
tjänstgörande
ersättare

Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Urban Blomster (V)
Jim Blomstedt (M)

Övriga
närvarande

Lars Ingeberg, chef Medborgarservice
Henrik Jokijärvi, chef Miljö- och
hälsoskyddsenheten
Thomas Kihlström, chef
samhällsbyggnadsenheten
Adam Nyström, kommunarkitekt
Taija Lindfors, kommunekolog § § 106-109, 111
Anna Trankell, utskottssekreterare
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Utdragsbestyrkande
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§ 96
Information

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Lars Ingeberg, chef för Medborgarservice, Henrik Jokijärvi, chef för Miljöoch hälsoskyddsenheten och Thomas Kihlström, chef för
samhällsbyggnadsenheten informerar om nuläget inom respektive
verksamhet, pågående rekryteringar, större projekt och event med mera.
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§ 97
Underrättelser om lantmäteriförrättningar
Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att lägga underrättelserna till handlingarna.
Bakgrund
Lantmäteriet i Uppsala har översänt följande underrättelser om
lantmäteriförrättningar:

Ks 2017/42
Handl nr 4284
Kommentar till samråd kring ärende C16577 Avstyckning från Sixarby 3:3
Ks 2017/42
Handl nr 4283
Kommentar till samråd kring ärende C16519 Fastighetsreglering berörande
Sixarby 3:3 och 3:33
Ks 2017/42
Handl nr 4282
Kommentar till samråd kring ärende C16676 Fastighetsreglering berörande
Sixarby 3:3 och 3:24
Ks 2017/42
Handl nr 4243
Kommentar till samråd kring ärende C15819 Fastighetsreglering berörande
Karlholm 1:48, 1: 53 samt Nöttö 51:1
Ks 2017/42
Handl nr 4196
Klyvning
berörande
Underrättelse om avslutad förrättning C16181
VästerEnsta 27:1
Ks 2017/42
Handl nr 4182
Underrättelse om avslutad förrättning C16311
Fastighetsreglering berörande Edsätra 3:82, 37:27 och S:17
Handl nr 4065
Ks 2017/42
Underrättelse om avslutad förrättning C16369 Fastighetsreglering berörande
Sjukarby 4:38 och 3:29

Forts.
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§ 97 forts.
Ks 2017/42
Handl nr 4028
Underrättelse om avslutad förrättning C16587 Fastighetsreglering berörande
Götby 2:13 och Risön 1:4
Ks 2017/42
Handl nr 3854
Underrättelse om avslutad förrättning C16425 Fastighetsreglering berörande
Hållen 1:3 och 5:26
Ks 2017/42
Handl nr 4546
Underrättelse om avslutad förrättning C16520 Fastighetsreglering berörande
Munga 34:1 och 34:4
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§ 98
Delgivning

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Utskottet samhällsbyggnad delges:
Ks 2017/1
Handl nr 3875
Samråd enligt miljöbalken och samråd enligt kulturmiljölagen för
underhållsarbete längs väg C734, Tierps kommun
Ks 2017/1

Handl nr 3962

Synpunkt Iggelboreservatet
Ks 2017/1
Handl nr 4165
Upphävande av beslut, Farlig verksamhet Tierps fjärrvärme AB
Ks 2017/1
Handl nr 4244
Samrådsbeslut byte av befintlig luftledning mellan Untra, Tierps kommun
till Bredåker, Uppsala kommun
Ks 2017/1
Handl nr 4212
Dispens och tillstånd för havörnsinventering i naturreservat,
djurskyddsområden och nationalparken Färnebofjärden inom Uppsala län
Ks 2017/1
Handl nr 4278
Beslut - Tillstånd enligt kulturmiljölagen, till åtgärder på uthus tillhörande
brukshandeln inom byggnadsminnet Lövstabruk
Ks 2017/1
Beslut tillstånd byggnadsminne Söderfors bruk

Handl nr 4394

Ks 2017/1
Handl nr 4418
Beslut tillstånd enligt kulturmiljölagen (1988:950), (KML), till uppsättande
av nytt staket vid tomtgräns i fastigheten Tierp Skärsättra 1:17, Lövstabruk,
Österlövsta socken, Tierps kommun
Forts.
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§ 98 forts.
Ks 2017/1
Dispens för reservatföreskrifter Bondskäret

Handl nr 4478

Handl nr 4458
Ks 2017/1
Beslut om anmälan av gränsöverskridande av avfall - Beslut gällande
utförsel/export av avfall
Ks 2017/618
Handl nr 4303
Beslut M2017/01061/me - överklagande i fråga om slutliga villkor rörande
skjutbana inom Marma skjutfält, Tierps och Älvkarleby kommuner
Ks 2017/619
Handl nr 4304
Beslut Dnr 575-7222-15 - Redovisning av markundersökningar inom delar
av fastigheten Karlholm 1:53 Tierps kommun
Ks 2017/619
Handl nr 4327
-LDnr
575-1072-17
Anl.nr
0360-110
Ländsstyrelsens
Beslut
anmälan om
utökning av område för omflyttning av avfall inom deponi och ändring av
anmälan om av hjälpandeåtgärder (dnr 575-6259-14) på fastigheten
Karlholm 1:53 i Tierps kommun
Ks 2017/628
Handl nr 4328
Beslut - Överklagande i fråga om tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig
verksamhet inom Marma skjutfält, Tierps och Älvkarleby kommuner
Ks 2017/631

Handl nr 4346

Dom - Mål nr P 3408-17
Handl nr 4448
Ks 2017/65
i
Tierps
20170114
tom 20170726
kommun
Nya fastighetsbildningsärenden
Ks 2017/507
Beslut att avslå överklagandet, Dnr-4245-2017

Handl nr 4437

Handl nr 4403
Ks 2017/645
Överklagan utskottet samhällsbyggnads beslut § 82.2017
Handl nr 4379
Ks 2017/518
Beslut om att inte pröva kommunens beslut om strandskyddsdispens
Forts.
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§ 98 forts.
Handl nr 4378
Ks 2017/399
Beslut om att inte pröva kommunens beslut om strandskyddsdispens
Handl nr 4532
Ks 2017/478
Beslut om att inte pröva kommunens beslut om strandskyddsdispens
Handl nr 4205
Ks 2017/58
Komplettering av Remiss A143.514/2017 - Karlholmsdagen - Julmarknad
Handl nr 2965
Ks 2017/45
Färnebofjärdens
in
insekter
inom
dispens
för
att
samla
Tillstånd och
nationalpark och inom naturreservaten Hedesundafjärden och Båtfors i
Heby, Tierps och Älvkarleby kommuner, Lns Dnr 251-1184-2017
Handl nr 3958
Ks 2014/940
Beslut om att inte upphäva kommunens beslut om strandskyddsdispens
Nöttö 5:113
Handl nr 3899
Ks 2017/256
Beslut om att inte överpröva kommuns beslut om strandskyddsdispens för
uppförande av enplanshus, Ingstarbo
Handl nr 3900
Ks 2017/257
om
av
beslut
anläggande
markkabel och
inte
överpröva
kommuns
Beslut att
ny nätstation på fastigheterna Slada
Handl nr 3898
Ks 2017/182
Beslut om att inte överpröva kommuns beslut strandskyddsdispens för
anläggande av nätstationer samt markkabel, Vavd
Handl nr 3897
Ks 2017/310
Beslut om att inte överpröva kommuns beslut strandskyddsdispens för
komplementbyggnad, Eskesta
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§ 99
Meddelanden
Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.
Bakgrund
Handlingar inkomna från:
Länsstyrelsen Uppsala län
Handl.id 2017.4268
Ks 2017/106
Beslut från länsstyrelsen; lokal trafikföreskrift om hastighetssänkning på
väg 740, Tierps kommun
Ks 2017/344
Beslut kameraövervakning, dnr 211-1573-2017

Handl.id 2017.3683

Ks 2017/1
Handl.id 2017.4160
Tillstånd till ingrepp i fornlämningsområde till fornlämningen RAÄ 400,
Tierps socken, fastigheten Yttrö 51:1, Tierps kommun (A 17070-2017)
Ks 2017/1
Handl.id 2017.4186
Tillstånd till ingrepp i fornlämningsområde till fornlämningarna RAÄ
213:1, 786 och 990, Tierps socken, fastigheten Väsby 6:23, Tierps kommun
(A 21293-2017)
Ks 2017/1
Handl.id 2017.4536
Information Upphävande av eldningsförbud, Dnr 452-3485-17
Länsstyrelsen Jönköpings län
Handl.id 2017.3888
Ks 2017/563
Beslut bifall Tierps kommun 851-3085-2017 - Föreningslots
Handl.id 2017.3886
Ks 2017/562
Beslut bifall Tierps kommun 851-3086-2017, Låna en ortsbo på Tierps
bibliotek

Forts.
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§ 99 forts.
Sveriges kommuner och landsting
Handl.id 2017.4428
Ks 2017/1
om
e-handel
och
e-fakturering
Rapport enkätundersökning
Handl.id 2017.3782
Ks 2017/1
Meddelande från SKL:s styrelse om överenskommelse om att stärka arbetet
med mänskliga rättigheter 12-2017, dnr 17/00003
Ks 2017/1
Handl.id 2017.3781
Meddelande från SKL:s styrelse om Förbundsavgift år 2018 till Sveriges
Kommuner och Landsting, 13-2017, dnr 17/00003
Handl. id 2017.4279
Ks 2017/1
Fördelning av medel för att stärka kommunernas arbete med civilt försvar
2017 Dnr 2017-1561
Handl.id 2017.4294
Ks 2017/1
Nyhetsbrev 1, 2017 — Nyheter inom e-handel och e-upphandling
Trafikverket
Handl.id 2017.4305
Ks 2017/620
Beslut - TRV 2015/74481, TRV 2015/74316, TRV 2015/74243, TRV
2016/74579 - Fastställt bidragsunderlag och bidragsbelopp samt
starttillstånd
Ks 2017/671
Beslut — TRV 2017/76227 - Transportdispens

Handl.id 2017.4635

Östhammars kommun
Handl.id 2017.3878
Ks 2017/162
Utdrag ur protokoll Kommunstyrelsen Östhammar kommun 2017-05-30,
Inriktningsbeslut för samverkan inom IT för fem kommuner, gemensam ITnämnd
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Dnr Edp 2017.1253

§ 100

Planbesked för ersättande av detaljplan för fastigheten Yttrö
2:10
Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb003
att lämna ett positivt planbesked till den sökande samt,
att uppdra Samhällsbyggnadsenheten att inleda planarbetet för ersättande av
detaljplan för fastigheten Yttrö 2:10 i enlighet med Plan- och bygglagen
(PBL 2010:900) 5 kap 2 - 5 § § PBL.
Bakgrund
Den sjunde juli 2017 inkom ansökan om planläggning berörande fastigheten
Yttrö 2:10, belägen i Månkarbo, till Tierps kommun. Den sökande önskar
att i en detaljplaneprocess få marken på fastigheten Yttrö 2:10 prövad för
bostadsändamål med syfte att kunna avstycka två separata
bostadsfastigheter för villabebyggelse. Marken är idag reglerad som "park
och plantering" i den från 1965 gällande byggnadsplan D204.
Beslutsunderlag
• Ansökan om planläggning (2017-07-11)
• Underlag för planbesked (2017-08-01)
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Sökande skall debiteras för planbeskedet enligt den av Kommunfullmäktige
antagna Plan- och bygglovstaxan. Vid ett eventuellt fortsatt planarbete skall
planavtal upprättas mellan kommunen och den sökande.
Beslut skickas till
Administratör Samhällsbyggnad
Sökande
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§ 101
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Dnr Edp 2016.1557

Godkännande av samrådsredogörelse och uppdrag om granskning
för ersättande av detaljplan för Tierp 2:74 samt del av Tierp 2:1
(DP1064 — Vallskoga förskola)
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb006
att godkänna samrådsredogörelsen, samt
att godkänna förslag till ny detaljplan (granskningshandling), samt
att uppdra till samhällsbyggnadsenheten att granskning ska hållas i enlighet
med PBL 5 kap § § 18-21, 23.
Bakgrund

2016-09-28 inkom Tierps kommunfastigheter AB med en ansökan om
planläggning för fastigheten Tierp 2:74. Enligt gällande plan DP140
regleras markanvändningen för Tierp 2:74 som S (skola). Det nya
planförslaget (DP1064) innebär ingen förändrad markanvändning för
fastigheten Tierp 2:74, men tillåter en utökad byggrätt. Den nya planen
berör dock del av Tierp 2:1, som i gällande plan regleras som NATUR, men
som i den nya planen istället förses med bestämmelsen S (skola). Genom
planändringen möjliggörs för sex stycken förskoleavdelningar och en
skolgård av erforderlig storlek. Planändringen bedöms inte strida mot
kommunens översiktsplan.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•

Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning innehållande genomförandebeskrivning
Samrådsredogörelse
Fastighetsförteckning
Dagvattenutredning

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Kostnader för framtagandet av planen bekostas av sökande (Tierps
kommunfastigheter AB) och regleras genom planavtal. Planens
genomförande innebär inga kostnader för kommunen.
Beslut skickas till

Administratör Samhällsbyggnad
Sökande
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Dnr Edp 2016.17

§ 102

Förhandsbesked - nybyggnad av två stycken fritidshus på fastigheten

Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb010
att förhandsbesked
att avgift

för nybyggnad två stycken fritidshus beviljas ej, samt

tas ut med 6720 kronor enligt fullmäktiges taxa.

Bakgrund

Sökanden önskar uppföra två fritidshus med en planerad byggnadsarea om
ca 90 m2 vardera. Tomter ska avstyckas och tilltänkt avstyckning är ca 2000
m2 vardera. Nuvarande markanvändning är jordbruksmark, betesmark som
varit åker. Lokaliseringen ingår i kulturhistoriskt intressant
bebyggelseområde enligt kommunens kulturmiljöprogram Tierp tar tillvara.
Tomterna och bebyggelsen är planerad till att förläggas på jordbruksmark
som i dagsläget brukas som betesmark. Den föreslagna lokaliseringen av de
två tomterna bedöms som olämplig med hänsyn till kulturlandskapet,
bebyggelsestrukturen och det allmänna intresset av att bevara
jordbruksmark.
Det är handläggarens bedömning att det kan vara lämpligt med ytterligare
viss bebyggelse i området, men då på mindre känsliga platser i
kulturlandskapet och på impedimentmark för att bevara den lilla arealen
jordbruksmark som finns i området.
Motivering

Förhandsbesked kan inte medges då kraven i PBL 2 kap inte uppfylls vilket
är ett krav för att tillåta bygglov enligt PBL 9 kap 31§. Platsen för de två
tomterna är inte lämplig utifrån hänsyn till kulturvärden i landskapsbild och
intresset av att bevara jordbruksmark, i enligt PBL 2 kap 2,3 och 4 § §.
Sikhjälma by på Hållnäshalvön utgörs av ett ålderdomligt odlingslandskap
med mycket stora kulturhistoriska värden. Närmiljön kring de förslagna
tomterna består av småbruten jordbruksmark, åker och betesmark, med
tydlig ålderdomlig karaktär med små oregelbundet formade åkerlappar,
stora stenmurar, odlingsrösen och åkerholmar.
Forts.
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§ 102 forts.
Den befintliga bebyggelsen i området är äldre gårdsmiljöer med rötter i laga
skifte vilka ligger i nära anslutning till sin åkermark samt några mindre
bebyggelseklungor. I "Kulturmiljöer i Tierps kommun, karaktärer, värden
och förhållningssätt" anges att ny bebyggelse i första hand bör förläggas till
befintlig bystruktur eller skogsmark. Men hänsyn till den lilla mängden
åkermark bör ingen ny bebyggelse uppföras på åkermark. Gårdarna som
flyttades ut med laga skifte placerades i regel på impediment i skogskanten,
det vill säga mark som inte var värdefull vare sig för skogs- eller jordbruk.
Den föreslagna placeringen av tomterna följer inte dessa principer. De två
norra tomterna ligger till största del på åkermark. Den södra tomten skulle
möjligen kunna accepteras under förutsättning att byggnaderna placeras och
utformas med hänsyn till den befintliga bebyggelsestrukturen i området.
Beslutsunderlag
• Ansökan reviderad 20/6-2017 dnr TK 2016-1723-27
• Yttrande från miljö- och hälsoskyddsinspektör och kommunekolog
• Grannehörande, yttrande har inkommit från sakägare
• Informationskarta
• Sökandens eget yttrande
• Handläggarens yttrande
Beslut skickas till
Sökanden
Administratör Samhällsbyggnad
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Dnr Edp 2017.1125

§ 103

Förhandsbesked - nybyggnad av enbostadshus och garage på
fastigheten Bladängen 2:2
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb010
att bevilja förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på
aktuell plats, samt
att avgift tas ut med 6 720 kronor enligt fullmäktiges taxa.
Bakgrund
2017-06-19 inkom sökanden med en ansökan om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus och garage inom aktuell fastighet. Enbostadshuset har en planerad byggnadsarea på ca: 200m2 och garaget ca:100m2 i en
våning och placeringen är på aktuell del av fastigheten Bladängen 2:2.
Motivering
I kommunens gällande översiktsplan, Översiktsplan 2010-2030 för Tierps
kommun, anges riktlinjer för utvecklingen av kommunens mark- och
vattenanvändning. Ny bebyggelse ska i första hand utgöra kompletteringar
av befintlig bebyggelse för att skapa förutsättningar för en god kommunal
och kommersiell service, men kommunikationsnära boende på landsbygden
ska möjliggöras.
Nuvarande markanvändning är skog (Barr- och blandskog). Brukningsvärd
jordbruksmark får enligt Miljöbalken inte tas i anspråk för bebyggelse utan
särskilda skäl. Ändrad användning av marken bedöms kunna godkännas.
Den föreslagna lokaliseringen bedöms sammantaget lämplig med hänsyn till
markens användning idag och att ingen negativ omgivningspåverkan
uppstår. Det finns möjlighet att lösa enskilt vatten och avlopp, anslutning till
väg. Den tänkta fastigheten har godtagbar närhet till orter med service och
kommunikation och hela tomten har ljudnivåer som understiger 50 dBA, det
vill säga under riktvärdena för trafikbuller.
Beslutsunderlag
• Ansökan, situationsplan, bild på liknande hus och garage
• Yttrande från miljö- och hälsoskyddsinspektör och kommunekolog
Forts.
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•
•
•
•
•

Platsbesök
Grannehörande
Bullerutredning
Informationskarta
Handläggarens yttrande

Beslut skickas till
Sökanden
Fastighetsägare
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Dnr Edp 2017.1198

Bygglov - ändring av affärslokal, tillbyggnad på fastigheten Tierp 35:2
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb007/Ushb009
att bevilja bygglovsansökan för tillbyggnad, samt
att avgift tas ut med 30 240 kronor enligt fullmäktiges taxa, samt
att Stig Eriksson är kontrollansvarig för åtgärden, samt
att bevilja rivningslov för den mindre industribyggnaden (förråd/verkstad).
Bakgrund
Ansökan gäller tillbyggnad av befintlig lokal, Pizzeria Torino, med 618 kvm
lokal för Melins Cykel & Sport inom fastigheten Tierp 35:2. Sökanden har
under hösten 2016 kommunicerat med olika delar av kommunen för att
innan bygglovsansökan kontrollera möjligheten till tänkta åtgärder. 201706-30 inkom ansökan om bygglov för tillbyggnad av en lokalbyggnad om
683 kvm inom fastigheten Tierp 35:2. 2017-07-17 inkom kompletterande
handlingar med ny situationsplan, fasad- och planritning för ändrad
byggnadsyta (nya 618 kvm) samt ny placering. Sökanden meddelar rivning
av befintligt förråd/verkstadsbyggnad inom samma fastighet i samband med
tillbyggnaden.
Motivering
Sökt åtgärd strider mot gällande detaljplan då den delvis placeras på
"prickmark" som inte får bebyggas. Berörd byggnadsarea är ca: 1 x 26
meter och utgör 2,6 % av den sammanlagda byggnadsarea som hela
byggnaden får efter aktuell tillbyggnad. I gällande detaljplan som vann laga
kraft 1986, anges Jm — Småindustriändamål som användningssätt för aktuell
fastighet. Tolkningen av den planbestämmelsen lyder enligt Boverket: "Med
Jm betecknat område får användas endast för småindustriändamål av sådan
beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet,
brandsäkerhet och trevnad." Detaljplaner för liknande områden som
upprättas i dag har motsvarande bestämmelse Z — Verksamheter. Denna
planbestämmelse innefattar service, lager, verkstad och handel med
skrymmande varor samt komplement så som kontor och parkering.
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 104 forts.
Sökt åtgärd är helt förenlig med bestämmelsen Z. Bedömningen är dock att
användningen inte är förenlig med bestämmelsen i gällande detaljplan (Jm Småindustriändamål), därför är förslag till beslut avslag.
Rivningslov för den mindre byggnaden (förråd/verkstad) kan beviljas då
förutsättningarna medger det.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ordförande Jonas Nyberg (S) föreslår att bevilja bygglovsansökan för
tillbyggnad.
Motivering till förslag
Ett grannehörande har genomförts utan några synpunkter. Byggnationen på
prickmark har ingen påverkan på trafiksäkerheten. Verksamheten som ska
bedrivas kommer att till del vara av karaktären småindustri med montering
och reparation av cyklar och skidor tillsammans med försäljning. Det
sammantaget ger bedömningen att detta följer detaljplanens syfte och att
bygglovet därmed kan beviljas.
Yrkande
Anna Ahlin (C): Yrkar bifall till ordförandes förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet bifaller
ordförandes förslag.
Beslutsunderlag
• Ansökan, situationsplan, fasad- och planritningar
• Yttranden från Miljö- och hälsoskyddsenheten
• Kommunicering med berörda sakägare
• Tidigare beviljat bygglov för verksamheten pizzeria Torino inom
aktuell fastighet
• Informationskarta
• Handläggarens yttrande
Beslut skickas till
Sökanden/Fastighetsägaren
Kontrollansvarig

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

TIERPS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet Samhällsbyggnad

KOMMUN

2017-08-22

19 (31)

Dnr Edp 2017.1043

§ 105

Bygglov - nybyggnad av vindskydd för hästar på fastigheten TierpsBro 12:1

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb007
att bygglov för nybyggnad av vindskydd för hästar beviljas enligt ansökan,

samt
att avgift tas ut med 6720 kronor enligt fullmäktiges taxa, samt
att åtgärden kräver ingen kontrollansvarig.
Bakgrund
Bygglov söks för ett vindskydd för hästar om 30 kvm. Placeringen är cirka
30 meter från bostadsbyggnaden på öppen betad naturmark utanför tomten.
Motivering
Byggnaden ligger utanför den cirkel om 25 meter i diameter från
bostadshuset som anges som en gräns för att vara i omedelbar närhet till
bostadshuset, enligt Tierps kommuns lokala tolkning av Plan- och
Bygglagen (PBL). Omedelbar närhet till bostadsbyggnad är ett av kraven för
att en byggnad utanför sammanhållen bebyggelse ska anses som
bygglovsbefriad komplementbyggnad i enlighet med PBL 9kap 6 §. Således
är byggnaden att anse såsom bygglovspliktig enligt PBL 9 kap 2 §.
Byggnaden ligger utanför den direkta närheten till bostadshuset men nära
befintlig bebyggelse på torr morän som anses lämplig för bebyggelse och
uppfyller de aktuella krav som ställs i PBL 2 kap. Därför ska bygglov
beviljas för nybyggnad i enlighet med PBL 9 kap 31§.
Beslutsunderlag
• Ansökan, situationsplan, fasad- och planritning
• Grannehörande
• Informationskarta
• Handläggarens yttrande
Beslut skickas till
Sökanden
Fastighetsägare

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign
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Dnr Ks 2017.536

Strandskyddsdispens för nybyggnation av sjöbod, rivning av bryggor
och nybyggnation av flytbrygga på fastigheten Skaten 1:6
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb017
att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna, med stöd av 7 kap 18
b § miljöbalken samt i enlighet med ansökan och inkommen komplettering,
för nybyggnation av sjöbod, rivning av bryggor och nybyggnation av
flytbrygga på fastigheten Skaten 1:6,
att prövningsavgiften utgör 8 000 kr, samt
att dispensen förenas med följande villkor:

•
•
•
•
•
•
•

Att sjöboden har samma mått och stil som den gamla.
Att man är restriktiv med fönster samt att dessa hålls små och
placeras högt på sjöboden.
Att byggnationen utförs på sådant sätt att områdets skyddsvärda
flora inte påverkas avsevärt negativt.
Att den öppna marken kring sjöboden inte slås/klipps för ofta för att
gynna orkidffloran.
Att siktröjning mot vattnet inte får utföras.
Att bryggan hålls enkel utan räcken och möblemang.
Att strandlinjens naturliga utseende bevaras på sidorna av bryggan.

Bakgrund

Markägaren vill bygga en sjöbod samt anlägga en ny flytbrygga på
fastigheten Skaten 1:6. Runt sjöboden finns flera orkidéarter samt blåsippa,
vilka är fridlysta enligt Artskyddsförordningen. Fastigheten ligger inom
Hållnäs bevarandeområde för odlingslandskapet samt riksintresse för
naturvården. Vid aktuellt kustområde gäller 300 meter strandskydd enligt 7
kap.13-14 § § miljöbalken.
Motivering

Då det redan står en förfallen sjöbod och brygga på fastigheten och den nya
kommer att ha samma mått och placering som den gamla medför
nybyggnationen endast en mindre förändring. Detsamma gäller för den nya
bryggan, då det redan finns två murkna bryggor på fastigheten. Nybyggda
anläggningar anses ofta mer privatiserande än gamla, förfallna
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 106 forts.
anläggningar, men med villkoren som ställs i dispensen kommer ingen
ytterligare privatisering att ske. Bryggans båtplatser kommer att delas av två
fastigheter, vilket ger en mindre påverkan på strandlinjen än om dessa två
fastigheter skulle ha varsin brygga. Samordning av båtplatser gör dessutom
att bryggor upplevs som mindre privata. Sökande har undersökt
möjligheterna att hitta en befintlig båtplats i området utan att lyckas, vilket
gör byggnationen av en ny brygga mer rimlig.
Området har en skyddsvärd flora bestående av orkidéer och blåsippor, vilka
är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Enligt villkoren i dispensen får
inte marken klippas eller slås för ofta för att gynna orkidffloran. Detta
omöjliggör senare, eventuell anläggning av gräsmatta i området och bidrar
till att platsen upplevs mindre privat.
Det föreligger ett särskilt skäl, nämligen att anläggningarna för sin funktion
måste ligga vid vattnet. Bryggan behöver ligga vid vattnet för att båtar ska
kunna vara förtöjda vid den, och även om sjöbodar generellt inte behöver
ligga vid vattnet så behöver den det i det här fallet. Detta för att
fastighetsägarens fritidsbostad ligger längre inåt land och det därför är
avsevärt smidigare att förvara fiskeredskap i en sjöbod vid bryggan.
Dessutom blir det mindre påverkan på växt- och djurlivet om den gamla
sjöbodens grund kan återanvändas istället för att anlägga en ny grund någon
annanstans.
Om villkoren följs bedöms den sökta åtgärden inte medföra någon väsentlig
påverkan på växt- och djurlivet eller någon ytterligare inskränkning av det
rörliga friluftslivet, och är således även förenlig med strandskyddets syften.
Detta är även förenligt områdets riksintresse och bevarandevärden.
Beslutsunderlag
• Ansökan (KS 2017.3685) med komplettering
• Handläggarens yttrande
Beslut skickas till
Medborgarkansliet
Länsstyrelsen Uppsala
Sökanden
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Sekr sign
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Dnr Ks 2017/564

§ 107

Strandskyddsdispens för uppförande av enbostadshus på fastigheten
Torslunda 4:1

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb017
att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna, med stöd av 7 kap 18
b § miljöbalken, för uppförande av enbostadshus på fastigheten Torslunda
4:1 i enlighet med ansökan, samt
att prövningsavgiften utgör 8 000 kr, samt
att dispensen förenas med villkoret att tomtplatsavgränsningen mot
Tämnarån markeras på ett tydligt sätt.
Bakgrund
Dispens från strandskyddet söks för att få uppföra ett enbostadshus på
fastigheten Torslunda 4:1 söder om Ubblixbo inom strandskyddszon för
Tämnarån. Huset planeras bli ca 150 m2 stort och ska uppföras på igenvuxen
odlingsmark. Till huset har sökanden för avsikt att stycka av ca 2,5 ha mark
för att möjliggöra verksamhet/ djurhållning. Området är utpekat av
kommunen som ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge
(LIS). Vid Tämnarån gäller 100 meter strandskydd enligt 7 kap.13-14 § §
miljöbalken.
Motivering
Bostadshuset ska uppföras inom utpekat område för landsbygdsutveckling i
strandnära läge. Avstyckningen om 2,5 ha möjliggör verksamhet och
småskalig djurhållning vilket gynnar landsbygdsutvecklingen. Placeringen
är dessutom i anslutning till befintliga små gårdar. Särskilda skäl för
beviljande av strandskyddsdispens föreligger.
Området har inga särskilt utpekade naturvärden som kräver förstärkt
hänsyn, den sökta åtgärden bör inte anses medföra väsentlig påverkan på
växt- och djurlivet annat än lokalt. Tomtplatsens gräns mot ån markeras för
att begränsa hemfridszonen. Zonen för fri passage längs stranden, ca 20 m,
ska fortsätta vara naturmark och ska inte uppfattas som privat. En beteshage
kan dock få gå ända ner till vattnet men då måste möjlighet för allmänhet att
passera skapas i form av grindar eller stättor.
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign
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§ 107 forts.
Detta säkerställer att åtgärden inte innebär någon oacceptabel inskränkning
av det rörliga friluftslivet och åtgärden är således förenlig med
strandskyddets syfte.
Beslutsunderlag

•
•
•

Ansökan, informationskarta
Handläggarens yttrande
LIS områden i Tierps kommun, tematiskt tillägg till översiktsplan
2010-2030.

Beslut skickas till

Medborgarkansliet
Länsstyrelsen Uppsala
Sökanden

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign
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Dnr Ks 2017.574

§ 108

Strandskyddsdispens för anläggande av VA-ledning på fastigheterna
Snatra S:6 och Näs S:3
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb017
från strandskyddsbestämmelserna medges, med stöd av 7 kap
18b § miljöbalken, för nedläggning av VA-ledning och fällande av ett 20-tal
träd på fastigheterna Snatra S:6 och Näs S:3, i enlighet med ansökan och
komplettering, samt

att dispens

att prövningsavgiften utgör 8 000 kr, samt
att dispensen förenas med följande villkor,
1. Grävningsarbetet ska utföras på ett sådant sätt och tidpunkt att
fåglars och groddjurs reproduktion störs så lite som möjligt.
2. Grova delar från träd som tas ner ska lämnas i området som död ved
för att gynna biologisk mångfald.
Bakgrund
Snöskärs ekonomiska VA-förening vill anlägga VA på Snöskär. Kommunen
har tidigare skickat ut en enkät för att undersöka kvaliteten på husens VAlösningar, och kommit fram till att ett antal av dessa är undermåliga. Då
bildade några boende Snöskärs ekonomiska VA-förening för att undersöka
intresset och möjligheten att ansluta Snöskär till det kommunala VAsystemet. De har fått klartecken från TEMAB att göra en anslutning till det
kommunala systemet från Björkholm och behöver utföra grävningsarbeten.
Dessa kommer till stor del att följa befintliga vägar, men går genom
naturområden på ett par ställen, och kommer att påverka ett 20-tal träd.
Motivering
Att ansluta Snöskär till det kommunala VA-systemet kan ses som ett
angeläget allmänt intresse. Husen kommer att få bättre VA-lösningar som
belastar miljön mindre, vilket vid kusten är extra viktigt då näring annars
lätt kan läcka ut i havet. Särskilda skäl för beviljande av
strandskyddsdispens kan därför anses föreligga. De träd som kommer att tas
ner eller skadas vid grävningsarbetet kommer att läggas som död ved i
närområdet, och bidrar på så sätt till biologisk mångfald.
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign
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§ 108 forts.
Om villkoren följs bedöms den sökta åtgärden inte medföra någon väsentlig
påverkan på växt- och djurlivet eller någon inskränkning av det rörliga
friluftslivet och är således även förenlig med strandskyddets syfte.
Beslutsunderlag
• Ansökan om strandskyddsdispens (KS 2017.4037) med tillhörande
komplettering
• Handläggarens yttrande
Beslut skickas till
Medborgarkansliet
Länsstyrelsen Uppsala
Sökande
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Dnr Ks 2017.555

Strandskyddsdispens för nybyggnad av carport på fastigheten Grönö
3:65
Beslut

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

b § miljöbalken, för nybyggnad av carport på fastigheten Grönö 3:65 i
enlighet med ansökan, samt
att prövningsavgiften utgör 8 000 kr, samt
att dispensen förenas med följande villkor

1. Bygget ska utföras på sådant sätt att växt- och djurarters
reproduktion inte försvåras.
Bakgrund

Fastighetsägaren vill bygga ett garage på 78 kvm i form av en carport på
nordvästra hörnet av fastigheten. Efter att det grävts för kommunalt avlopp
fylldes marken ut med stora stenar, och på dessa har fastighetsägaren anlagt
en grund. Inga grövre träd har behövt tas ner och platsen är väl avskilt från
strandlinjen av annan bebyggelse då carporten kommer att placeras mellan
två bostadshus. Fastighetsägaren har även en skogsfastighet längre upp på
Hållnäshalvön och ämnar använda carporten för att förvara fordon som
behövs i skötandet av skogen. Området är klassat som riksintresse för
naturvården samt bevarandeområde för odlingslandskapet. Vid befintligt
kustområde gäller 300 meter strandskydd enligt 7 kap.13-14 § §
miljöbalken.
Motivering

Carporten kommer att byggas i direkt anslutning till befintlig tomtplats och
eftersom att det är fri sikt ända in till granntomten kommer inte
hemfridszonen att utökas. Då ytan från tidigare VA-grävning ska utnyttjas
kommer ingen ytterligare mark att tas i anspråk.
Trots att fastighetsägaren ska använda sin carport i skogsbruket behövs en
strandskyddsdispens, då anläggningen för sin funktion inte behöver ligga
nära vattnet eller behovet inte går att tillgodose utanför
strandskyddsområdet.
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign
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§ 109 forts.
Annars brukar det inte behövas strandskyddsdispenser när det gäller
bruksanläggningar för areella näringar. Särskilda skäl för beviljande av
strandskyddsdispens kan anses föreligga då marken redan har tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
samt att området är väl avskilt från strandlinjen av annan bebyggelse.
Om villkoret följs bedöms den sökta åtgärden inte medföra någon väsentlig
påverkan på växt- och djurlivet eller någon ytterligare inskränkning av det
rörliga friluftslivet, och är således även förenlig med strandskyddets syften.
Detta är även förenligt med riksintresset och bevarandevärdena i området.
Beslutsunderlag
• Ansökan om strandskyddsdispens (KS 2017/555)
• Handläggarens yttrande
Beslut skickas till
Sökande
Länsstyrelsen Uppsala
Medborgarkansliet
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Dnr Edp 2017.1238

Byggsanktionsavgift och startbedked för nvbvaanad av
komplementbyggnad på fastigheten
Beslut

Utskottet Samhällsbyggnad beslutar
att startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad beviljas enligt

ansökan med tillägg om krav på anpassad utformning avseende färgsättning,
samt
att kontrollplanen fastställs, samt
att åtgärden kräver ingen kontrollansvarig, samt
att avgift för startbesked tas ut med 1792 kronor enligt fullmäktiges taxa,
samt
att beslutet gäller med följande villkor:

•

Att norra och västra fasaderna målas i en mörk kulör som anknyter
till den befintliga komplementbyggnaden på fastigheten.

Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta
att byggsanktionsavgift tas ut med 13 216 kronor i enlighet med PBF 9 kap

6 § för påbörjat bygge utan startbesked.
Bakgrund

Sökanden har inkommit med en anmälan enligt PBL för att bygga en
bygglovsbefriad komplementbyggnad inrymmande förråd och gäststuga, ett
så kallat "Attefallshus". Den berörda fastigheten finns inom detaljplanelagt
område (DP 726) som anger att bebyggelse i området ska anpassas till den
norduppländska byggnadstraditionen i form, färg, material samt byggnadens
detaljer. I enlighet med PBL 2 kap 6§ ska det ställas krav på utformning
även vad gäller bygglovsbefriade byggnader. Ansökan gällde en
funkisbyggnad med pulpettak vilket inte kan ses så som någon
Norduppländsk byggnadstradition. Därför utfördes 2017-07-12 en kontroll
på platsen för att se hur en anpassning kan utföras. Vid besöket framkom att
byggnaden redan stod på plats. Således har bygget påbörjats utan
startbesked.
Forts.
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§ 110 forts.
Motivering
Byggnaden har börjat uppföras utan starbesked och utan att anmälan
inkommit till Tierps kommun. Påbörjan av ett bygge som kräver anmälan
får enligt PBL 10 kap 3§ inte ske innan starbesked medgivits och i enlighet
med PBL 11 kap 51§ ska byggsanktionsavgift tas ut.
Byggnadens utformning och färgsättning följer inte norduppländska
byggnadstraditionen är olämplig, men kan godtas under förutsättning att
anpassning till områdets utformning görs. Det vill säga att byggnadens norra
och västra fasader ska målas i en mörk kulör liknande den på de befintliga
bodarna som finns på fastigheten och grannfastigheten. Detta skulle göra att
byggnaden mer upplevs som ett uthus som kan vara godtagbart i området
trots det befintliga pulpettaket. Den oregelbundna fönsterindelningen blir
mest iögonfallande på den södra fasaden som kommer att vara vänd in mot
huvudbyggnaden och således inte lika iögonfallande för de som passerar
genom den naturmark som finns bakom huset. Inte heller från gatan
kommer den att upplevas lika påtaglig.
Krav på anpassad utformning ställs i enlighet med PBL 2 kap 6§.
Startbesked kan medges i enlighet med PBL 10 kap 23§ om ovan nämnda
anpassning utförs.
Beslutsunderlag
• Ansökan, situationsplan, fasadritningar.
• Besiktning på plats med foton
• Handläggarens yttrande
• Informationskarta
Beslut skickas till
Sökanden
Fastighetsägare

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

TIERPS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet Samhällsbyggnad

KOMMUN

2017-08-22

§ 111

30 (31)

Dnr Ks 2015.687

Bildande av kommunalt naturreservatet Källarberget
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen att hemställa
kommunfullmäktige besluta
att med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklara Källarberget
som naturreservat med avgränsning enligt Beslutskarta Källarberget, samt
att reservatet får namnet Naturreservatet Källarberget, samt
att med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 § § miljöbalken ska föreskrifter angivna i

Beslut om bildande av Naturreservatet Källarberget gälla för naturreservatet
för att säkerställa syftet med reservatet, samt
att ordningsföreskrifter utfärdade med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken ska
gälla omedelbart även om de överklagas, samt
att med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt

miljöbalken, meddela bestämmelser för förvaltningen av reservatet genom
att fastställa Skötselplan Naturreservatet Källarberget, samt
att Upplandsstiftelsen ska vara förvaltare av reservatet, samt
att kungöra beslutet i Tierps kommuns författningssamling samt i

ortstidningarna Upsala Nya Tidning och Arbetarbladet.
Bakgrund

I samband med upprättande av en detaljplan vid Svartviken NO om
Fagerviken föreslog Fagervikens bygdegårdsförening att Källarberget bör
fredas. Området har stor betydelse för friluftslivet, värdefulla naturtyper,
intressanta geologiska och hydrologiska värden samt även kulturhistorisk
betydelse med den gamla lotsutkiken.
Tierps kommun fattade år 2009 ett principbeslut (KF 2009/38) om att
området skulle skyddas som kommunalt naturreservat. Utskottet
samhällsbyggnad beslutade 2016-10-04 § 133 att förelägga sakägare att
framställa eventuella synpunkter på förslaget till beslut och skötselplan
inom 31 dagar från delgivningsdagen, samt att lämna tillfälle till övriga att
yttra sig senast den 15 december 2016.
Forts.
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§ 111 forts.
Förslaget till beslut och skötselplan ställdes även ut i kommunhuset och på
kommunens webbplats. Inkomna synpunkter har resulterat i mindre
justeringar av beslut och skötselplan. Nytt samråd bedöms inte behöva
genomföras.
Fastigheten, Sikhjälma 3:9, har förvärvats av Upplandsstiftelsen som också
ska ansvara för förvaltningen av naturreservatet i samarbete med Tierps
kommun.
Beslutsunderlag
• Beslut om bildande av Naturreservatet Källarberget
• Skötselplan Naturreservatet Källarberget
• Beslutskarta Källarberget
• Översiktskarta Källarberget
• Förvaltningskarta Källarberget
• Skötselområdeskarta Källarberget
• Kommunfullmäktiges beslut 2009-02-10 § 6, KF 2009/38

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

