Plats och tid

Kommunhuset, Rådrummet, Tierps Köping,
Kl. 13.00 – 13.30

Beslutande och övriga närvarande

enligt sida 2
Paragrafer

Utses att justera

Jim Blomstedt (M)

Underskrifter
Sekreterare
Anna Trankell
Ordförande
Jonas Nyberg
Justerande
Jim Blomstedt

BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Utskottet Samhällsbyggnad

Sammanträdesdatum

2017 – 10 – 03

Datum då anslaget sätts upp

2017 – 10 – 03

Datum då anslaget tas ned

2017 – 10 – 25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Tierps köping

Paragrafer

112

Underskrift

Anna Trankell
Utdragsbestyrkande

112

Beslutande

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

Närvarande
tjänstgörande
ersättare

Jim Blomstedt (M)

Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Urban Blomster (V)

Övriga
närvarande

Lars Ingeberg, chef Medborgarservice
Henrik Jokijärvi, chef Miljö- och
hälsoskyddsenheten
Thomas Kihlström, chef
samhällsbyggnadsenheten
Adam Nyström, kommunarkitekt
Anna Persson, bygglovhandläggare
Anna Trankell, utskottssekreterare

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 112

Dnr Ks 2017.773

Yttrande över samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken om förlängning av
koncession för förbindelsen Untra - Hagby, Uppsala och Stockholms
län
Svk dnr 2016/1009

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att anta föreliggande yttrande som sitt eget.
Bakgrund
Tierps kommun har mottagit handlingar för samråd om förlängning av
koncession för förbindelsen Untra - Hagby, Uppsala och Stockholms län för
en 220KV kraftledning från Svenska kraftnät. I skrivelsen från Svenska
kraftnät redogörs för gällande ledningssträckning, fyra alternativa
sträckningar samt ett nollalternativ samt påverkan från dessa. Efter samrådet
avser Svenska kraftnät besluta om ett huvudsakligt förslag till
ledningssträckning och en MKB tas fram för detta alternativ. I
handläggningen av ärendet har kommunarkitekt, kommunekolog och
naturvårdshandläggare deltagit.
Kommunens yttrande
Samtliga ledningssträckningar slutar i Untra. Under arbete i området är det
viktigt att vitryggig hackspett, havsörn, fiskgjuse och andra djurarter inte
störs i häckningen. Trots att skalan på bifogat kartmaterial är så stor att
sträckningsalternativen är svåra att i detalj bedöma så ter det sig som att
samtliga dragningsalternativ beröra kommunens lövskogsbesparingar kring
Tierp, Tämnaren och Dalälven. Då många arter är beroende av lövträd är det
att föredra att så lite lövskog som möjligt huggs ner.
Under avsnitt 3.3 för Svenska Kraftnät tesen att markkabel inte är ett rimligt
alternativ, då en sådan inte på samma vis som en luftledning uppfyller
kraven i Svenska Kraftnäts uppdrag om driftsäkerhet, kostnadseffektivitet
och miljöanpassad överföring av el. Dock anser kommunen att det tydligare
bör resoneras och redogöras för möjligheten att delvis övergå till markkabel
där man passerar nära bebyggelse, där det stör landskapsbilden samt där det
kan ha negativ inverkan på betesdjur (magnetfält). Korridorer för markkabel
är smalare än för luftkabel viket möjliggör för mer lövskog i
vitryggsområdena.

Forts.
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§ 112 forts.
Tierps kommun vill slutligen uppmana Svenska kraftnät att i det fortsatta
arbetet även betänka ledningsdragningens påverkan på framtida expansioner
och utvecklingsmöjligheter för de orter som passeras. Hela det berörda
området är del i en mycket expansiv region där markområden för
exploatering är av stor vikt. Exempelvis kan Tierps kommun hänvisa till hur
befintlig ledningssträckning längs med Tierps köpings sydvästra utkant kan
komma att utgöra en barriär för framtida expansioner.
Beslut skickas till
Svenska kraftnät
_________
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