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Plats och tid

Kommunhuset, Rådrummet, Tierps Köping,
Kl. 13.00 — 15.00

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

2017-10-09

Datum då anslaget tas ned

2017-10-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Tierps köping

Paragrafer

113 - 142

Underskrift

Anna Trankell
Utdragsbestyrkande

113 -140
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet Samhällsbyggnad

KOMMUN

2017-10-03

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
Taija Lindfors kommunekolog § § 113, 122127, 129
Anna Trankell, utskottssekreterare

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Utskottet Samhällsbyggnad
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§ 113
Information

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Taija Lindfors, Kommunekolog informerar om det pågående KOMPISprojektet där kustkommunerna i Uppsala län och Gävleborgs län
tillsammans tar fram planeringsunderlag för båtturism och rörligt
friluftsliv längs kusten.
Lars Ingeberg, chef Medborgarservice, Henrik Jokijärvi, chef Miljö- och
hälsoskyddsenheten och Thomas Kihlström, chef
samhällsbyggnadsenheten informerar om nuläget inom respektive
verksamhet.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 114
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 id 5023
Underrättelse om avslutad förrättning C16534 Avstyckning från Tierp 1:1
Ks 2017.42
Handl id 50252
Underrättelse om avslutad förrättning C16231 Fastighetsreglering Hållnäs
prästgård 1:7, 1:17 och 1:35 samt Slada 1:45
Ks 2017.42
Handl id 4844
Under rättelse om avslutad förrättning C16405 Fastighetsreglering
berörande Sund 2:8 - 2:10
Ks 2017.42
Handl id 5156
Underrättelse om avslutad förrättning C15369 Anläggningsförrättning
Österlövsta-Åkerby GA:1 och Österlövsta 5:7 m.fl.
Ks 2017.42
Handl id 5156
Nya fastighetsbildningsärende i Tierps kommun 2017-07-27 t.o.m. 201709-15

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 115
Delgivning
Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Utskottet samhällsbyggnad delges:
Ks 2017.728
Överklagan - Onskaby HVB-boende

Handl id 4930

Ks 2017.1
Handl id 4731
Beslut Länsstyrelsen - Samråd enligt miljöbalken och samråd enligt
kulturmiljölagen för nyanläggning av markkabel och rasering av
luftledning mellan fastigheterna Mehede 3:3 och Mehede 2:102, dnr 5253316-2017
Ks 2017.574
Handl id 5217
Beslut Länsstyrelsen - strandskyddsdispens, dnr 526-5381-2017
Ks 2017.564
Handl id 5216
Beslut Länsstyrelsen - strandskyddsdispens, dnr 526-5380-2017
Ks 2017.555
Handl id 5215
Beslut Länsstyrelsen - strandskyddsdispens, dnr 526-5383-2017
Ks 2017.773
Handl id 5211
Länsstyrelsen önskar ta del av kommunens yttrande i samråd enlig 6 kap 4
§ MB om förlängning av koncession för förbindelsen Untra-Hagby i
Uppsala och Stockholms län, dnr 2016/1009
Ks 2017.619
Handl id 5116
Beslut om etapp 1 av sanering av f.d Karlits deponiområde, Dnr 5754811-2017, Anl. 0360-110
Ks 2017.561
Handl id 3877
Nacka TR M 2894-17 Slutligt beslut, utdömande av vite

Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 115 forts.

Handl id 4911
Ks 2017.1
Nyhetsbrev om vad som är på gång i arbetet med tillsynsvägledning på
Länsstyrelsen
Handl id 4793
Ks 2017.641
Beslut om vattenverksamhet gällande muddring, dnr 535-4716-2017
Ks 2017.1
Handl id 4764
Meddelande om prövning enligt KML Sikhjälma 3:9 Källarberget, dnr
431-5165-17
Ks 2017.1
Handl id 4741
Föreläggande enligt miljöbalken och samråd enligt kulturmiljölagen för
nyanläggning av markkabel mellan Källvik, Heby kommun och Ubblixbo,
Tierps kommun, dnr 525-3596-2017
Ks 2017.1
Handl id 4724
Föreläggande enligt miljöbalken och samråd enligt kulturmiljölagen för
nyanläggning av markkabel och rasering av luftledning mellan Snatra S:6
och Karlholm 1:50, dnr 525-3364-2017
Ks 2017.645
Handl id 4694
Beslut gällande överklagande av utsk samhällsbyggnads beslut om
förhandsbesked Dnr 403-5109-2017
Ks 2017.1
Handl id 4700
Beslut om tillstånd för byggnadsminnet Lövstabruk, dnr 432-3248-17
Ks 2017.493

Handl id 4681

Dom mål nr 875-17
Ks 2017.1
Handl id 4660
Beslut om tillstånd för byggnadsminnet Lövstabruk, dnr 432-3248-17
Ks 2017.631
Protokoll Mål nr P 6884-17 - Träd på fastighet

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 116
Meddelanden

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.
Bakgrund
Handlingar inkomna från:
Länsstyrelsen Uppsala län
Ks 2017/1
Beslut om tillstånd till kameraövervakning för
Kollektivtrafikförvaltningen UL.

Handl.id 2017.4998

Ks 2017/1
Handl.id 2017.5119
Beslut om tillstånd till ingrepp inom och i anslutning till fornlämningarna
RAÄ 1836, 1832, 1315, 802, 798 och 796, Österlövsta socken, fastigheten
Österlövsta 5:7, Tierps kommun.
Ks 2017/1
Handl.id 2017.5101
Beslut om tillstånd till ingrepp inom och i anslutning till fornlämningarna
RAÄ 1833 1834, 1377 och 1389, Österlövsta socken, fastigheten
Österlövsta 5:7, Tierps kommun.
Ks 2017/1
Handl.id 2017.4919
Beslut om tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ 683, Österlövsta
socken, fastigheten Österlövsta 5:7, Tierps kommun.
Ks 2017/1
Handl.id 2017.4928
Tillstånd enligt kulturmiljölagen (1988:950), (KML), till uppsättande av
nytt staket utmed tomtgräns i fastigheten Tierp Skärsättra 1:17,
Lövstabruk, Österlövsta socken, Tierps kommun.
Ks 2017/685
Handl.id 2017.4679
Kallelse till länsstyrelsens uppföljning av kommunens arbete under 2016
enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och en mall för
redovisning av de medel som kommunen erhållit för arbetet med uppgifter
enligt nämnda lag.
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 116 forts.
Länsstyrelsen Skåne
Ks 2017/1
Handl.id 2017.4884
Beslut om tillstånd till kameraövervakning för Lunds universitet.
Länsstyrelsen Östergötland
Ks 2017/1
Handl.id 2017.4245
Beslut om tillstånd till kameraövervakning för CybAero AB.
Upplandsstiftelsen
Ks 2017/1
Handl.id 2017.5190
Upplandsstiftelsens årsskrift för år 2016 om ekosystemtjänster.
Vattenmyndigheterna
Handl.id 2017.5088
Ks 2017/1
Förvaltningsplan 2016-2021 för Norra Östersjöns vattendistrikt.
Europeiska kommissionen
Ks 2017/1
Handl.id 2017.4794
Inbjudan att delta i förslagsinfordran. Urval av parter som kan fungera
som Europa direkt-informationskontor i Sverige.
Migrationsverket
Ks 2017/1
Handl.id 2017.4910
"Ord om migration" - ny folder från Europeiska Migrationsnätverket
(EMN).
Jordbruksverket
Handl.id 2017.4889
Ks 2017/722
Projektstöd — medfinansieringsintyg gällande projektet Förstudie för
turismprojekt Nedre Dalälvsområdet.
Stödföreningen för småskalig vattenkraft
Handl.id 2017.4881
Ks 2017/722
Information om föreningen och hotet mot småskalig vattenkraft.
Tierps kommun
Handl.id 2017.4650
Ks 2017/508
Avtal mellan Tierps kommun och Örbyhus Golfklubb gällande
marknadsföring 2017.
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Sekr sign
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Dnr Edp 2016.1875

§ 117

Samråd för ändring av detaljplan (ÄDP 357) för fastigheten Libbarbo
1:9, samt del av Libbarbo 8:1 och del av Libbarbo 1:179

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsförteckning Ushb005
att godkänna förslag till ändring av detaljplan (samrådshandling), samt
att uppdra till Sarnhällsbyggnadsenheten att samråd ska hållas i enlighet
med PBL 5 kap § § 11-11a-11c, 12-13,17.
Bakgrund
Den 8 december 2016 inkom en ansökan om planläggning för
fastigheterna Libbarbo 1:9 och Libbarbo 8:1 till Tierps kommun. Sökande
för åtgärden är AB Tierpsbyggen. I ansökan framgår att sökanden önskar
att bebygga fastigheterna med bostäder/trygghetsboende i upp till fyra
(IV) våningar. Fastigheterna regleras i dagsläget av Dp 357 som tillåter
bostäder, vård, kontor och skola i två (II) våningar.
Utskottet samhällsbyggnad beslutade 2017-01-31 § 6 att uppdra
Samhällsbyggnadsenheten att inleda planarbetet med ändring av detaljplan
för fastigheterna Libbarbo 1:9 och Libbarbo 8:1. Syftet med planändringen
är att pröva möjligheten att utöka högsta antalet tillåtna våningar från två
(II) till fyra (IV).
Planförslaget upprättas i enlighet med Plan- och bygglag 2010:900 och
bedöms inte strida mot gällande Översiktsplans (ÖP 2010-2030) riktlinjer
och rekommendationer. Planprocessen följer ett så kallat
standardförfarande.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Kostnader för planarbetet bekostas av den sökande och regleras i ett
planavtal, baserat på den av Kommunfullmäktige antagna Plan- och
bygglovstaxan. Planarbetet innebär inga ekonomiska belastningar för
kommunen.
Beslutsunderlag
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning innehållande genomförandebeskrivning
• Fastighetsförteckning
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut skickas till
Undertecknad planhandläggare
Medborgarkansliet
Sökande

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign
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Dnr Edp 2016.1873

Samråd för ändring av detaljplan (ÄDP 215) för fastigheten
Månkarbo 11:1
Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsförteckning Ushb005
att godkänna förslag till ändring av detaljplan (samrådshandling), samt
att uppdra till Samhällsbyggnadsenheten att samråd ska hållas i enlighet
med PBL 5 kap § § 11-11a-11c, 12-13,17.
Bakgrund
Den 8 december 2016 inkom en ansökan om planläggning för fastigheten
Månkarbo 11:1 till Tierps kommun. Sökande för åtgärden är AB
Tierpsbyggen. I ansökan framgår att sökanden önskar att bebygga
fastigheten med bostadsbebyggelse i två (II) våningar. Fastigheten regleras
i dagsläget av byggnadsplan D215 som tillåter bostäder och handel (BH) i
högst en (I) våning.
Utskottet samhällsbyggnad beslutade 2017-01-31 § 5 att uppdra
Samhällsbyggnadsenheten att inleda planarbetet med ändring av detaljplan
för fastigheten Månkarbo 11:1. Syftet med planändringen är att pröva
möjligheten att utöka högsta antalet tillåtna våningar från en (I) till två
(II).
Planförslaget upprättas i enlighet med Plan- och bygglag 2010:900 och
bedöms inte strida mot gällande Översiktsplans (ÖP 2010-2030) riktlinjer
och rekommendationer. Planprocessen följer ett så kallat
standardförfarande.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Kostnader för planarbetet bekostas av den sökande och regleras i ett
planavtal, baserat på den av Kommunfullmäktige antagna Plan- och
bygglovstaxan. Planarbetet innebär inga ekonomiska belastningar för
kommunen.
Beslutsunderlag
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning innehållande genomförandebeskrivning
• Fastighetsförteckning
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut skickas till
Undertecknad planhandläggare
Satnhällsbyggnadsenheten
Sökanden
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Dnr Edp 2017.1411

Förhandsbesked - nybyggnad av enbostadshus och garage på
fastigheten Fors 1:6
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning Ushb010
att förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage beviljas
enligt ansökan och kan tillåtas på den avsedda platsen med stöd av 9 kap.
17 och 31 § § i plan- och bygglagen (2010:900), samt
att avgift tas ut med 6720 kronor enligt fullmäktiges taxa.
Bakgrund
Sökanden önskar uppföra ett enbostadshus med inglasad altan, med en
planerad byggnadsarea om ca 130 kvm och fristående garagebyggnad om
60 kvm. Tomt ska avstyckas och tilltänkt avstyckning är ca 10 000 kvm.
Motivering
Den föreslagna lokaliseringen bedöms som lämplig då den följer
översiktsplanens riktlinjer i fråga om placering i närhet till befintlig
bebyggelse och infrastruktur. Placeringen i gränslandet mellan skog och
öppen mark följer det traditionella bebyggelsemönstret för landsbygden.
Översiktsplanen anger även att bebyggelse på helt jungfrulig mark skall
vara restriktiv och rationellt skogsbruk får inte hindras av bebyggelse
enligt 3 kap. 4 § miljöbalken, men i detta fall kan bebyggelse inte ses som
något hinder då marken består av tidigare åkermark som planterats med
gran som inte gett önskad avkastning. Även det faktum att Bergviks skog
är villig att sälja marken för att bebyggas kan ses som tecken på att den
inte utgör något hinder för skogsbruket.
Beslutsunderlag
• Handläggarens yttrande
• Ansökan, situationsplan, husförslag, informationskarta
• Yttrande från Miljö- och hälsoskyddsinspektör,
naturvårdshandläggare
• Grannehörande
Beslut skickas till
Sökanden
Fastighetsägare

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Edp 2016.1909

Förhandsbesked - nybyggnad av enbostadshus på fastigheten

Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning Ushb010
att ge förhandsbesked om att nybyggnad av enbostadshus, på den södra
tomten enligt inlämnad ansökan, inte kan tillåtas.
Bakgrund

Sökanden har ansökt om förhandsbesked gällande nybyggnation av tre
enbostadshus på tre tomtavstyckningar, ett enbostadshus per avstyckning.
Utskottet samhällsbyggnad fattade, 2016-05-30 § 61, beslut om att ge
förhandsbesked om att nybyggnad av enbostadshus kan tillåtas på de två
tomterna med, enligt ansökan, nordligast placering. Detta beslut gäller för
den av de tre tomterna som har den sydligaste placeringen.
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. Ny bebyggelse ska relateras till befintligt
bebyggelsemönster, landskapsbild och kulturmiljö. Översiktsplanen anger
även att god tillgång till tätortsnära natur med höga rekreations- och
naturvärden ska säkerställas. Betydelsen av tätortsnära strövstigar, cykel-,
gång-, och joggingstråk för folkhälsan lyfts även fram och dessa aspekter
ska beaktas när planering för tätorterna görs.
Den aktuella tomten ligger i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse
med 12 bostadshus längs en mindre enskild väg. Förhandsbesked har
nyligen givits för nybyggnad av ytterligare två bostadshus i området, även
dessa två längs den enskilda vägen.
Platsen för den planerade tomten är idag ett naturstråk och ett "släpp"
mellan tomterna i befintlig bebyggelse längs den enskilda vägen. Den
föreslagna tomten genomkorsas av en stig som ger intrycket av att vara
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 120 forts.
välanvänd. Kommunekologen anger i sitt yttrande att det kan finnas
möjlighet att anlägga ett nytt naturstråk med nyanlagd stig mellan de
befintliga tomterna och den nya tomten. Detta för att säkerställa att en stig
genom området bevaras och därmed även allmänhetens tillgång till
naturområde.
Sökanden har givits möjlighet att inkomma med förslag på annan
gränsdragning av den tänkta fastigheten för att möjliggöra nyanläggande
av stig men något sådant förslag har inte inkommit.
Med hänsyn till platsens befintliga naturvärden, till friluftslivet på platsen
och till översiktsplanens tydliggörande om betydelsen av att bevara
strövstigar, cykel-, gång-, och joggingstråk bedöms ett förhandsbesked
enligt 9 kap 17 § PBL, för nybyggnation av enbostadshus ej kunna ges på
den södra tomten enligt inlämnade handlingar.
Beslutsunderlag
• Ansökan, situationsplan
• Yttrande från Länsstyrelsen
• Yttrande från kommunekolog
• Yttrande från sökanden
• Grannehörande
• Informationskarta
• Handläggarens yttrande
Beslut skickas till
Sökanden

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign
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Dnr Edp 2017.1470

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage och
installation av eldstad på fastigheten
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar enligt kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb002
att bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage beviljas ej, samt
att avgift tas ut med 8960 kronor enligt fullmäktiges taxa.
Bakgrund
Sökanden önskar bygga ett enbostadshus i en våning, sammanbyggt med
garage. Den totala byggnadsarean beräknas till ca 210 kvm. Inlämnad
ansökan strider mot detaljplanens bestämmelser gällande placering av
huvudbyggnad. Sökanden har upplysts om planstridigheten men har valt
att gå vidare med ärendet.
Motivering
Enligt inlämnad nybyggnadkarta planeras en placering av byggnaden 4
meter från fastighetsgräns mot sydväst och ca 1,5 meter från
fastighetsgräns mot nordost. Detaljplanebestämmelserna anger att
byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. Undantag finns
för komplementbyggnad som kan få placeras minst 1 meter från gräns.
Planens undantag för komplementbyggnad medför tolkningen att
huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från gräns.
Ett enbostadshus ses vanligen som huvudbyggnad på en bostadstomt. En
garagebyggnad som sammanbyggs med en bostadsbyggnad, på en tomt
planlagd för bostäder, anses utgöra del av huvudbyggnaden.
Komplementbyggnad definieras som en fristående byggnad och kan till
exempel vara ett uthus, garage eller växthus.
Inlämnad ansökan strider mot detaljplanen bestämmelser gällande
placering av huvudbyggnad. Enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen får
bygglov lämnas till åtgärder som innebär liten avvikelse från detaljplanen
om avvikelsen är förenlig med syftet med planen. I dokumentet "Lokal
tolkning av begrepp i plan- och bygglagen" har Kommunstyrelsen i beslut,
2011-04-19 § 101, tagit ställning till vad som kan bedömas vara liten
avvikelse. I dokumentet anges att i nya planer där genomförandetiden inte
har gått ut ska avvikelser tillåtas endast i undantagsfall.
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Gällande detaljplan vann laga kraft 2017-02-13, det vill säga mindre än ett
år sedan. Genomförandetiden för planen är 10 år från den dag då planen
vann laga kraft. Planen möjliggör en ganska väl tilltagen byggrätt då det
finns möjlighet att bebygga tomten upp till 271 kvm, det vill säga ca 60
kvm mer än den byggnation som nu är aktuell.
En nyligen antagen detaljplan, en för tomten väl tilltagen byggrätt och
bedömning att det finnas möjlighet att utforma byggnader och byggnaders
placering så att åtgärden är planenlig. Med hänsyn till detta görs
bedömningen att åtgärd enligt inlämnad ansökan inte är ett sådant
undantagsfall att bygglov med liten avvikelse kan beviljas enligt 9 kap 31
b § plan- och bygglagen.
Beslutsunderlag
• Handläggarens yttrande
• Handläggarens förslag till beslut
• Ansökan, nybyggnadskarta, fasad- och planritningar,
sektionsritning.
• Informationskarta
Beslut skickas till
Sökanden
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Dnr Ks 2017.768

Strandskyddsdispens för nybyggnad fritidshus samt anläggande av
brygga på fastigheterna Lundby 1:16 och 1:17

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna, med stöd av 7 kap
18 b § miljöbalken samt i enlighet med ansökan, för nybyggnad av ett
fritidshus vardera på fastigheterna Lundby 1:16 och Lundby 1:17 samt
anläggande av brygga på fastigheten Lundby 1:17,
att prövningsavgiften utgör 8 000 kr, samt

att dispensen förenas med följande villkor
• Att avloppslösningen säkerställer att ingen näring läcker till
vattnet.
• Att bryggan samordnas även med fastigheterna Lundby 1:14 och
1:15.
• Att bryggan hålls enkel i sin utformning och fri från privatiserande
föremål då bryggan inte används.
• Att strandlinjens naturliga utseende bevaras på sidorna av bryggan.
Bakgrund

Sökanden vill köpa fastigheterna Lundby 1:16 och 1:17 och ansöker
strandskyddsdispens för att undersöka möjligheterna att få dispens i
området. De vill uppföra två fritidshus (60 kvm vardera), ett på varje
fastighet, samt anlägga en brygga (max 20 kvm) på fastigheten Lundby
1:17. Den tilltänkta placeringen för bryggan ligger inom riksintresse för
naturvården, rörligt friluftsliv och friluftsliv. Tomtplatserna bestäms till
samma yta som respektive fastighet cirka 1200 kvm. För bryggan görs
ingen tomtplatsbestämning då man inte kan hävda privat zon kring en
brygga som ligger så pass långt från fritidshusen. Istället bestäms den yta
som bryggan får uppta och i detta fall beslutas den till max 20 kvm.
Motivering
Då de två fastigheterna är väl avskilda från strandlinjen av den asfalterade
Gävlevägen anses särskilda skäl för strandskyddsdispens föreligga för
fritidshusen. Marken de planeras att byggas på hyser inga höga
naturvärden. När det gäller bryggan föreligger särskilda skäl för dispens
då den är en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet. Dock
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finns redan en aktiv strandskyddsdispens för en brygga i området, som
sökts av ägaren till Lundby 1:14. Därför ges dispens för denna brygga
endast om den samordnas med de andra fastigheterna i området. Då
sökanden är beredd att dela brygga mellan fastigheterna Lundby 1:16 och
1:17 borde det även gå bra att dela med de andra två närliggande
fastigheterna Lundby 1:14 och 1:15. Fördelarna med att samordna bryggor
är att strandlinjen exploateras i mindre utsträckning samt att bryggorna
upplevs mindre privata om fler båtar ligger förtöjda på samma plats.
Mellan Gävlevägen och strandlinjen går en markerad led. Då området är
del av riksintresse för friluftslivet och det rörliga friluftslivet är det viktigt
att leden förblir allmän och att området kring bryggan inte upplevs som
privat. Exempelvis kommer det inte att tillåtas gräsmattelikande mark till
och kring bryggan och privatiserande föremål.
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 förenlig med
strandskyddets syften samt områdets riksintressen.
Beslutsunderlag
• Handläggarens tjänsteyttrande inklusive bilagor
• Ansökan om strandskyddsdispens (KS 2017.5100)
• Beslut från utskottet samhällsbyggnad § 115/2016 om
strandskyddsdispens på fastigheten Lundby 1:14
Beslut skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen Uppsala
Medborgarkansliet
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Dnr Ks 2017.707

Strandskyddsdispens för nedläggning av mark- och sjökabel på
fastigheterna Holmsånger 3:2 och Nöttö 5:113

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap 18 b
§ miljöbalken för nedläggning av mark- och sjökabel på fastigheterna
Holmsånger 3:2 och Nöttö 5:113, samt
att prövningsavgiften utgör 8 000 kr, samt
att dispensen förenas med följande villkor
• Att grävningsarbetet frigör så lite näring som möjligt, både på land
och i vatten.
• Att arbetet utförs på sådant sätt och under sådan period att
fågelarters häckning inte störs.
• Att sjökabeln dras där det är minst undervattensväxtlighet.
• Att grävningsarbetet inte påverkar närliggande områdens hydrologi.
Bakgrund
Vattenfall har ansökt om strandskyddsdispens för att lägga ner mark- och
sjökabel på fastigheterna Holmsånger 3:2 och Nöttö 5:113. Det har tidigare
fallit träd över nuvarande luftledning och då fastigheten är bebodd året om
är det viktigt att elnätet i området kan stå emot höst- och vinterstormar. I
området finns mycket höga naturvärden i form av nyckelbiotop, värdefull
lövsumpskog och kransalgsvikar. I närområdet häckar flera fågelarter som
är upptagna på Artdatabankens rödlista över hotade arter. En del av
grävningen kommer även att beröra en liten, fuktängsliknande våtmark.
Då strandskyddsdispensen avser mark- och sjökabel görs ingen
tomtplatsbestämning då man inte kan hävda privat zon kring en sådan
anordning. Istället bestäms ytan som åtgärden får ta i anspråk till densamma
som kabelns sträckning.
Motivering
För att kunna ha en positiv landsbygdsutveckling är det viktigt att ha ett
fungerande och tillförlitligt elnät som kan stå emot väder och vind. Det
särskilda skälet för beviljande av dispens som angavs i ansökan, att åtgärden
skulle tillgodose ett angeläget allmänt intresse, är svårt att motivera då
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ledningen kommer att dras till en privat bostad. Istället kan elnätet ses som
en pågående verksamhet, och att kabelnedläggningen är en utvidgning av
denna verksamhet som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet.
Särskilda skäl för beviljande av strandskyddsdispens kan anses föreligga då
en pågående verksamhet behövs utvidgas och detta inte kan genomföras
utanför strandskyddsområdet.
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 förenlig med strandskyddets syften.
Beslutsunderlag
• Handläggarens tjänsteyttrande
• Ansökan om strandskyddsdispens (KS 2017.4815) med inkomna
kompletteringar
Beslut skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen Uppsala
Medborgarkansliet
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Dnr Ks 2017.699

§ 124

Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage på fastigheten
Ubblixbo 1:22
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i enlighet med ansökan

för nybyggnad av garage, med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken på
fastigheten Ubblixbo 1:22,
att prövningsavgiften utgör 8 000 kr, samt
att dispensen förenas med följande villkor

• Att tomtplatsen förblir välavgränsad mot Tämnarån.
• Att avloppslösningen säkerställer att ingen näring läcker till vattnet.
• Att byggnationen utförs på sådant sätt och vid sådan tidpunkt att det
inte stör fåglarnas häckning.
Bakgrund

Fastighetsägarna vill ersätta sitt befintliga garage med ett nytt. Det kommer
att byggas i två plan med garage och förråd på bottenvåningen om 103 kvm
och bostad på övervåningen om 85 kvm. Fastigheten ligger inom LISområdet Ubblixbo samt inom influensområde för luftrummet för Uppsala
flygplats. Det finns flera arter som är upptagna på Artdatabankens rödlista
för hotade arter, bland annat havsörn, flat dammussla och vaktel i området.
Tomtplatsen bestäms till ca 1500 kvm, vilket är den öppna ytan kring
huvudbyggnaden enligt flygfoto.
Motivering

Eftersom att det nya garaget ersätter ett gammalt kommer ingen påtaglig
förändring att ske. Särskilda skäl att bevilja strandskyddsdispens föreligger
då platsen ligger inom befintlig tomtplats och därför är så pass ianspråktaget
att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Med en bra
avloppslösning och genom att anpassa byggnationen till fåglarnas
häckningsperiod kommer inga rödlistade arter att påverkas i området.
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 förenlig med strandskyddets syften samt
områdets riksintresse och bevarandevärden.
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Beslutsunderlag
• Handläggarens tjänsteyttrande
• Ansökan (ks 2017.4768) med situationsplan från bygglovsansökan
(Edp 2017-1079)
Beslut skickas till
Sökande
Länsstyrelsen Uppsala
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Dnr Ks 2017.657

Strandskyddsdispens för nybyggnad av attefallshus på fastigheten
Ulvsbo 1:26

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap 18 b
§ miljöbalken för nybyggnad av attefallshus på fastigheten Ulvsbo 1:26,
samt
att prövningsavgiften utgör 8 000 kr, samt
att dispensen

förenas med följande villkor
• Bygget ska utföras under sådan period och på sådant sätt att fåglars
reproduktion inte försvåras.
• Att tomtplatsen är tydligt avgränsad mot norr, öst och väst.
• Att man väljer en avloppslösning som säkerställer att näring inte
läcker ut i sjön.

Bakgrund
Fastighetsägaren vill bygga ett attefallshus på fastigheten Ulvsbo 1:26, som
ligger vid sjön Strömaren. Det kommer att vara 25 kvm stort, användas som
fritidsbostad och byggas inom befintlig tomtplats som delvis är avgränsad
med stängsel. Attefallshuset kommer att placeras bakom huvudbyggnaden
från sjön sett. Det har rapporterats in rödlistade fågelarter i närområdet,
exempelvis den nära hotade gröngölingen. Fastigheten ligger inom
influensområde för luftrummet med avseende på Uppsala flygplats.
Tomtplatsens storlek bestäms till ca 1200 kvm, vilket är bedömt efter
ortofoto.
Motivering
Attefallshuset kommer att byggas på redan ianspråktagen mark inom
befintlig tomtplats och medför därmed endast en mindre förändring i
området. Dessutom placeras attefallshuset längre upp på land än
huvudbyggnaden vilket gör att hemfridszonen inte utökas mot vattnet.
Tomten är redan avgränsad med stängsel mot vägen och med ytterligare
tomtplatsavgränsning mot vattnet och norrut kommer det rörliga friluftslivet
att gynnas. Byggnationen har heller ingen påverkan på influensområdet för
luftrummet. Då det finns rödlistade fågelarter i området ställs krav på att
häckningen inte ska störas av byggnationen. Särskilda skäl för beviljande av
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strandskyddsdispens kan anses föreligga då marken redan har tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften.
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.
Beslutsunderlag
• Handläggarens tjänsteyttrande
• Ansökan om strandskyddsdispens (KS 2017.4479) med inkomna
kompletteringar
Beslut skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen Uppsala
Medborgarkansliet
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Dnr Ks 2017.389

§ 126

Strandskyddsdispens för anläggande av trädäck och brygga på
fastigheterna Edsätra S:17 och 4:25
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap 18 b
§ miljöbalken för anläggande av trädäck på fastigheterna Edsätra S:17 och
4:25, samt
att inte medge dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap

18 b § miljöbalken för anläggande av brygga på fastigheten Edsätra 4:25,
samt
att prövningsavgiften utgör 8 000 kr, samt
att dispensen förenas med följande villkor

•
•
•
•

Att Trädäcket ska hållas enkelt.
Att utemöbler och dylikt ska tas bort från trädäcket under de
perioder som det inte används.
Att inga privatiserande anordningar får ställas upp kring trädäcket.
Att det tydliggörs att det är tillåtet att passera längs strandlinjen,
exempelvis med en skylt.

Bakgrund

Fastighetsägarna till Edsätra 5:1 har tidigare anlagt en brygga och ett
trädäck utan strandskyddsdispens på de angränsande fastigheterna Edsätra
S:17 och 4:25 som ägs av en samfällighet. Bryggan förstördes av isen och
nu söker de dispens för att bygga upp den på nytt. Trädäcket om cirka 37
kvm är placerat ovanpå en betongkaj som anlades på 50-talet och prövas i
samma ansökan. Fastigheten ligger inom LIS-området TårtervikenLångörsudden och området är utpekat som riksintresse för yrkesfisket.
I detta ärende görs ingen tomtplatsavgränsning då trädäcket ligger utanför
den sökandes fastighet, och därför även utanför hemfridszonen. Istället
bestäms den yta som trädäcket får ta upp, vilket är lika med trädäckets area.
Motivering
Strandskyddsdispens för bryggan kan inte ges då åtgärden inte är förenlig
med strandskyddets syften. Den tilltänkta bryggan bedöms ha negativ
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påverkan på växt- och djurlivet då konstruktionen delar av strandlinjen och
bidrar till habitatfragmentering. I havsviken utanför Fagerviken lever
kransalgen Tuvsträfse, vars svenska populations huvudsakligen återfinns
längs Upplandskusten. Tuvsträfse i sig är inte rödlistad eller skyddad, men
då många kransalgsarter föredrar de kalkrika bottnarna längs Hållnäshalvön
är det möjligt att det finns rödlistade kransalgsarter i området.
Anläggandet av bryggan kan resultera i skuggning av vattnet samt framtida
muddringsföretag, då viken redan är väldigt grund, vilket kommer att
påverka kransalgernas och andra arters habitat negativt. Kransalger är
känsliga mot övergödning, vilket gör den eventuella, framtida muddringen
till ett hot då det frigörs mycket näringsämnen från bottensedimentet i
processen. Att anlägga en privat brygga skulle heller inte vara förenligt med
områdets riksintresseklassning för yrkesfisket då bottenförhållanden kan
komma att förändras, vilket påverkar fiskreproduktionen.
I närheten av fastigheten finns dessutom redan en gemensam brygga och
småbåtshamn. Denna delas mellan andra fastigheter i området, och skulle
även kunna nyttjas av sökande. Då trädäcket är anlagt på en tidigare
betongkaj kommer det inte att ha någon ytterligare påverkan på området.
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.
Beslutsunderlag
• Handläggarens tjänsteyttrande
• Ansökan om strandskyddsdispens (KS2017.2696) med inkomna
kompletteringar
Beslut skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen Uppsala
Medborgarkansliet

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

TIERPS

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet Samhällsbyggnad

KOMMUN

2017-10-03

§ 127

28 (50)

Dnr Ks 2017.635

Strandskyddsdispens för bostadshus på fastigheten Ålfors 3:19
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna, med stöd av 7 kap 18
b § miljöbalken, för uppförande av enbostadshus på fastigheten Alfors 3:19
i enlighet med beslutskarta, ansökan och inkomna kompletteringar, samt
att prövningsavgiften

utgör 8 000 kr, samt

att dispensen förenas med villkoret att tomtplatsavgränsningen mot
Tämnarån samt stigen längs ån markeras på ett tydligt sätt.
Bakgrund

Dispens från strandskyddet söks för att få uppföra ett enbostadshus på
fastigheten Alfors 3:19 sydväst om Ullfors inom strandskyddszon för
Tämnarån. Huset planeras bli 124 kvm stort och ska uppföras i direkt
anslutning till två befintliga byggnader på betesmark/vall. Det nya
bostadshuset placeras bakom de befintliga byggnaderna från ån sett och
utformas så att det döljs och smälter in i naturmiljön.
De befintliga byggnaderna utgörs av en mindre förrådsbyggnad samt en
större byggnad om 52 kvm som tidigare använts som allmän bastu. Idag
pågår ingen bastuverksamhet i byggnaden men då den till sin utformning
liknar en sommarstuga, röd med vita knutar och en farstu, upplevs det som
att det finns en hemfridszon och den har en avhållande effekt för allmänhet
som inte har kunskap om dess historiska användning.
Placeringen intill befintliga byggnader är vald för att möjliggöra effektiv
odling på så stora arealer som möjligt. Gården brukas i familjeföretag, det
nya bostadshuset behövs för att yngre generation ska kunna flytta till
gården. Avloppslösning sker i gemensamt kretsloppssystem med övriga
bostadsbyggnader på gården.
Vid stranden finns en befintlig brygga, lämplig för kanotiläggning. Från
byvägen till bryggan och längs stranden förbi den gamla bastubyggnaden
går en stig. Sökanden har planer på kanotuthyrning i befintlig
förrådsbyggnad och avser skylta till stig och kanotiläggning från byvägen.
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Tomtplatsens storlek bestäms i detta fall till ca 1500 kvm och är markerad
på beslutskartan. Tomtplatsavgränsningen mot ån går i direkt anslutning till
befintlig förrådsbyggnad.
Motivering
Bostadshuset ska uppföras i direkt anslutning till befintliga byggnader, inom
en upplevd hemfridszon. Platsen kan anses vara ianspråktagen på ett sådant
sätt att den förlorat sin betydelse för strandskyddets syfte. Platsen är
dessutom avskuren från stranden genom befintlig bebyggelse. Särskilda skäl
för beviljande av strandskyddsdispens föreligger.
Området har inga särskilt utpekade naturvärden som kräver förstärkt
hänsyn, den sökta åtgärden bör ej anses medföra väsentlig påverkan på växtoch djurlivet. Tomtplatsens gräns mot ån markeras för att begränsa även den
upplevda hemfridszonen från bastubyggnaden. Detta tillsammans med
utformningen av huset och den tydligt skyltade och markerade passagen
längs stranden kommer att innebära en förbättring för det rörliga
friluftslivet. Åtgärden är således förenlig med strandskyddets syfte.
Beslutsunderlag
• Ansökan, komplettering 2017-09-25
• Handläggarens tjänsteyttrande
Beslut skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen Uppsala län
Medborgarkansliet

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TIERPS

Utskottet Samhällsbyggnad

KOMMUN

2017-10-03

30 (50)

Dnr Ks 2017.778

§ 128

Sammanträdesplan 2018 för utskottet samhällsbyggnad
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att godkänna förslaget till sammanträdesdagar för utskottet
sammahällsbyggand enligt föreliggande förslag till sammanträdesplan 2018,
samt
att beslutet gäller förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förslag
till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2018.
Bakgrund
Enheten för ledningsstöd har i samråd med ekonomienheten tagit fram ett
förslag till sammanträdesschema för år 2018 i enlighet med
kommunallagens bestämmelser. Förslaget omfattar kommunstyrelsens
arbetsutskott, utskottet för barn och unga, utskottet för arbete och omsorg
samt utskottet för sammahällsbyggand, kommunstyrelsen samt
kommunfullmäktige.
Tierps kommuns styrprocess, som anger ett antal ekonomiska rapporter som
ska behandlas av kommunstyrelsen och fullmäktige, reglerar även
sammanträdesschemat. Ärendet har därför samberetts med ekonomienheten
för att de föreslagna datumen ska fungera i enlighet med styrprocessen och
som en grund till utskottens sammanträdesdatum.
Vidare har även förslaget tagit hänsyn till skolornas sport-, påsk- och
höstlov och inte föreslagit några sammanträdesdatum under dessa veckor.
Sammanträdesplanen för år 2018 ska fastställas av kommunfullmäktige den
31 oktober 2017 och de kommer då att offentliggöras på Tierps kommuns
hemsida.
Beslutsunderlag
Sammanträdesplan 2018
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Dnr Ks 2017.589

§ 129

Yttrande gällande remiss Förslag på ramverk för
naturvärdesbedömning i marin miljö - MOSAIC
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att anta yttrandet som sitt eget.
Bakgrund

Naturvårdshandläggarens yttrande:
"Tierps kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslag till
ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö — MOSAIC.
Tierps kommun ställer sig positiv till arbetet med MOSAIC. Det är viktigt
med en standardiserad naturvärdesbedömning som kan användas både
regionalt och lokalt, samtidigt som det finns utrymme för utveckling. Dock
är det viktigt att utvecklingsmöjligheterna inte gör det svårt att jämföra
platser som inventerats olika år enligt det föreslagna poängsystemet, utan att
det förblir en standardiserad metod.
Det är bra att ett webverktyg utvecklas, då det ökar tillgängligheten, men de
tär önskvärt att det kopplas samman med existerande webverktyg.
Exempelvis hade en koppling mellan MOSAIC, VISS och Skyddad Natur
varit av intresse för att kunna få en ännu bättre helhetsbild av regionen eller
området. Viktigt är också att Länsstyrelserna samarbetar noggrant med
områden som sträcker sig över en eller flera länsgränser, så att uppdraget
inte faller mellan stolarna och information faller bort.
För att göra syftet med texten och dess innehåll tydligare är det också att
föredra att man byter ut ord som "holistisk" mot enklare synonymer för att
minska risken för missförstånd."
Beslutsunderlag

•
•

Ordf sign

Handläggarens förslag till yttrande
Remiss- Förslag på ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö
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Dnr Ks 2017.749

§ 130

Samråd om bildande av kommunalt naturreservat — Björns skärgård
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att förelägga sakägare att framställa eventuella synpunkter på förslaget till

beslut och skötselplan för naturreservatet Björns skärgård inom 31 dagar
från delgivningsdagen, samt
att lämna tillfälle till övriga att yttra sig senast den 15 november 2017.
Bakgrund

Tierps kommun fattade 2010 beslut (KS 2010/298) om att förvärva del av
fastigheten Björn 1:1 i syfte att bilda ett kommunalt naturreservat.
Upplandsstiftelsen som verkar för att bevara de höga naturvärdena och
utveckla friluftslivet i Björns skärgård förvärvade fastigheten från
kommunen.
Upplandsstiftelsen har genomfört inventeringar av området och tillsammans
med kommunen tagit fram samrådshandlingar som utgörs av förslag till
beslut om bildande av naturreservatet Björns skärgård innehållande
beskrivning av reservatet, syfte och föreskrifter. I förslaget finns även
förslag till skötselplan och kartor som bilagor. Reservatet föreslås få namnet
Naturreservatet Björns skärgård.
Förslaget ska remitteras till berörda statliga, regionala och kommunala
instanser samt aktuella intresseföreningar. Alla markägare och innehavare
av särskild rätt ska föreläggas att framställa eventuella synpunkter. Förslaget
ska ställas ut i kommunhuset och på kommunens webbplats. De delar av ett
naturreservatsbeslut som får rättsverkan är syfte, avgränsning och
föreskrifter. Dessutom ska enligt 3§ förordningen om områdesskydd
(1998:1252) en skötselplan fastställas vid inrättandet av reservatet.
Upplandsstiftelsen ska ansvara för förvaltningen av naturreservatet i
samarbete med Tierps kommun.
Beslutsunderlag

• Handläggarens tjänsteyttrande inklusive bilagor
• Förslag till beslut om bildande av naturreservat Björns skärgård
inklusive bilagor
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Dnr Edp 2016.0436

Antagande av ändring av detaljplan (ÄDP 201) Kyrkbyn
Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsförteckning Ushb006
att godkänna granskningsutlåtande.

Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen
att anta ändring av detaljplan ÄDP 201 - Kyrkbyn, för del av fastigheten
Tierps kyrkby 2:1 i enlighet med Plan- och bygglagen 5 kap. 27 §
(2010:900).
Bakgrund
Den 14 mars 2016 inkom en ansökan om ändring av detaljplan för del av
fastigheten Kyrkbyn 2:1, från Tierps kommunfastigheter AB (TKAB). I
ansökan framgår att sökande önskar att kommunen i en planprocess skall
pröva lämpligheten för anläggandet av en mindre biobaserad
värmeanläggning i anslutning till Kyrkskolan, med syftet att värma skolans
lokaler, samt Tierpsbyggens bostadsfastigheter i anslutning till skolan.

Utskottet samhällsbyggnad beslutade 2016-05-17 § 56 att ge
Samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att påbörja en utredning av ändring av
detaljplan för del av fastigheten Kyrkbyn 2:1.
Planändringen innebär att ett ca 255m2 stort område inom Kyrkbyn 2:1
tillskrivs användningsbestämmelserna E (teknisk anläggning) samt S
(skola), vilket inom byggnadsplan D201 regleras som A (allmänt ändamål)
och nyttjas som skolgård. Syftet med ändringen är att kunna förse skolan,
samt intilliggande bostadsfastigheter, med en biobaserad värmeanläggning.
Planändringen bedöms ligga i linje med kommunens översiktsplan (ÖP
2010-2030).
Efter beslut i Samhällsbyggnadsutskottet 2017-04-25 § 54 hölls samråd
kring planen, mellan 2017-04-28 och 2017-05-19. Sakägarkretsen
översändes under samrådet även en blankett med möjlighet att godkänna att
kommunen använde sig av ett "begränsat planförfarande", dvs. ett
förfarande där granskningssteget i planprocessen utesluts. Då flertalet
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§ 131 forts.
negativa svar inkom ändrade kommunen förfarandet från begränsat
standard. Inkomna synpunkter från samrådet sammanställdes och bemöttes i
en samrådsredogörelse.
Utifrån de synpunkter som inkom under samrådet arbetades planförslaget
om till en granskningshandling och skickades ut på granskning mellan
2017-07-04 och 2017-08-09 i enlighet med Utskottet samhällsbyggnads
beslut 2017-06-30 § 77. De ändringar som föreslogs i
granskningshandlingen var att ES-området för värmeanläggningen placeras
längre österut inom samma fastighet för att på så vis tydligare avskilja den
från den intilliggande villabebyggelsen. ES-områdes försågs även med
bestämmelse om högsta byggnadshöjd. Samtliga inkomna synpunkter under
granskningen har bemötts i ett granskningsutlåtande och därefter har en
antagandehandling tagits fram. Endast mindre justeringar av
planförslaget har genomförts inför antagande.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Plansökande debiteras för kommunens nedlagda arbetstid i enlighet med
undertecknat planavtal.
Beslutsunderlag
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning innehållande genomförandebeskrivning
• Samrådsredogörelse
• Granskningsutlåtande
• Fastighetsförteckning
Beslut skickas till
Sarnhällsbyggnadsenheten
Sökande
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Dnr Edp 2016.0223

Antagande av ersättning av detaljplan (DP 1061) Strömsbergs bruk
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsförteckning Ushb006
att godkänna granskningsutlåtandet.
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta detaljplan DP 1061 — Strömsbergs bruk, för fastigheterna Domarbo
1:4 och 1:12, del av Strömsbergs bruk 2:1 Strömsbergs bruk 2:2-2:19, 2:222:44, 2:46, 2:47, 2:49, 2:50, samt del av Tolfta-Norrby 1:3 i enlighet med
plan- och bygglagen 5 kap 27 § (2010:900).
Bakgrund
Utskottet samhällsbyggnad gav 2016-03-08 § 25 sarnhällsbyggnadsenheten i
uppdrag att påbörja en planutredning för ersättning av detaljplan för
fastigheterna Domarbo 1:4 och 1:12, del av Strömsbergs bruk 2:1
Strömsbergs bruk 2:2-2:19, 2:22-2:44, 2:46, 2:47, 2:49, 2:50, samt del av
Tolfta-Norrby 1:3 i Strömsbergs bruk.
Planen syftar till att se över bestämmelsen om att marklov krävs för
trädfällning av allaräd, träd och större häckar inom planområdet, samt att se
över aktualiteten av övriga planbestämmelser. Planen syftar även till att se
över möjligheterna att utveckla besöks- och turistnäringen i Strömsbergs
bruk. Detaljplanen upprättas i enlighet med Plan- och bygglag 2010:900.
Planprocessen följer ett standardförfarande.
Ett första planförslag arbetades fram (samrådshandling) och godkändes av
Utskottet samhällsbyggnad 2017-03-07 § 29. Samråd hölls mellan perioden
27 mars — 2 maj, 2017. De yttranden som inkom har sammanställts och
bemötts i en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna synpunkter har
planförslaget arbetats om till ett granskningsförslag. Granskning hölls
mellan perioden 6 juli — 12 september 2017. Utifrån inkomna synpunkter
har planförslaget sedan arbetats om till en antagandehandling.
I gällande detaljplan är strandskyddet upphävt inom hela planområdet. Då
ersättande detaljplan upprättas återinträder strandskyddet. Kommunens
Forts.
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§ 132 forts.
avsikt har varit att upphäva strandskyddet även i den nya detaljplanen.
Länsstyrelsen har under samråd och granskning yttrat sig angående detta
och anser inte att de särskilda skäl som kommunen angett för att upphäva
strandskyddet inom allmän platsmark uppfylls. Inför antagande har
planförslaget reviderats i enlighet med Länsstyrelsens yttrande. Det innebär
att strandskyddet även fortsättningsvis kommer vara upphävt inom
kvartersmark, samtidigt som det inträder inom allmän platsmark när planen
vinner laga kraft.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Kommunen står för kostnaden av upprättandet av ersättning av detaljplan.
Planarbetet finansieras genom planavgift tas ut i samband med bygglov.
Beslutsunderlag
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning innehållande genomförandebeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Behovsbedömning, inklusive checklista
Kulturhistorisk bedömning för Strömsbergs bruk.
Beslut skickas till
Undertecknad planhandläggare
Sarnhällsbyggnadsenheten
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Dnr Edp 2016.1557

§ 133

Antagande av ny detaljplan (DP 1064) för fastigheten Tierp 2:74 samt
del av Tierp 2:1 vallskoga förskola
Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsförteckning Ushb006
att godkänna granskningsutlåtandet.

Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta detaljplan DP1064, för Tierp 2:74 samt del av Tierp 2:1 i enlighet
med plan- och bygglagen 5 kap 27 § (2010:900).
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
• Handläggarens förslag till beslut
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning innehållande genomförandebeskrivning
• Samrådsredogörelse
• Granskningsutlåtande
• Behovsbedömning
• Barnchecklista
• Fastighetsförteckning
• Dagvattenutredning
• Geoteknisk utredning
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Planens framtagande har bekostats av den sökande, genom upprättat
planavtal.
Forts.
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§ 133 forts.
Planen genomförande innebär investeringar i en ny förskola med tillhörande
skolgård, parkeringar och andra komplement av erforderlig storlek, för det
kommunala fastighetsbolaget.
Beslut skickas till
Kommunarkitekten
Sökande
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Dnr Edp 2016.0320

Antagande av ändring av detaljplan ÄDP 190 för Trafikplats Tierp
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att godkänna granskningsutlåtandet.
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen att hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta ändring av detaljplan ÄDP 190 Trafikplats Tierp, för fastigheterna
Svanby 2:54 samt del av Svanby 2:50 och Svanby 40:1 i enlighet med 5
kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900).
Bakgrund

Sökanden inkom 2016-02-23 med en ansökan om ändring av DP 190 i syfte
att utöka tillåten markanvändning inom fastigheten Svanby 2:54 till att
tillåta handel, lager och verksamheter utöver dagens tillåtna småindustri och
hantverk (J), trafikantservice, det vill säga bensinstation och restaurang (G)
samt kontor (K). Ett första planförslag i form av en samrådshandling togs
fram och godkändes av utskottet samhällsbyggnad 2016-06-21 § 77. De
ändringar som föreslogs i samrådshandlingen var att tillåta handel (H) inom
den del av planen som är belägen söder om lv 292 samt att ändra
bestämmelsen "småindustri och hantverk" (J) till "verksamheter" (Z).
Utifrån inkomna synpunkter från samråd arbetades planförslaget om till en
granskningshandling. De ändringar som föreslogs i granskningshandlingen
var att användningsbestämmelsen för handel formuleras om till att enbart
medge för sällanköpshandel, det vill säga inte livsmedel (Hl) samt att
bestämmelsen även ska omfatta den del av planområdet beläget på den
nordvästra sidan av 1v292.
I syfte att förbättra trafiksäkerheten har avståndet mellan infarterna justerats
och infarten till det norra området förskjutits i riktning mot Tierps köping.
Eftersom att planen kan anses vara av intresse för allmänheten ändrades
förfarandet till ett utökat förfarande i enlighet med PBL (2010:900). Planförslaget
kungjordes i samband med granskningen. Samtliga inkomna synpunkter
under granskningen har bemötts i ett granskningsutlåtande och därefter har
en antagandehandling tagits fram. Efter granskning har endast mindre
justeringar genomförts av planförslaget.
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Beslutsunderlag
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning innehållande genomförandebeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Behovsbedömning

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Kostnader för planarbetet bekostas av den sökande och regleras i ett
planavtal, baserat på den av kommunfullmäktige antagna Plan- och
bygglovstaxan. Planarbetet innebär inga ekonomiska belastningar för
kommunen.
Beslut skickas till
Sarnhällsbyggnadsenheten
Sökande
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Antagande av ny detaljplan (DP 1054:1) för Kv. Unionen, etapp 1,
Tierps köping
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsförteckning Ushb006
att godkänna granskningsutlåtande (granskning 2) för DP 1054:1 Unionen,
etapp 1.

Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplanen DP 1054:1 Unionen, etapp 1, för del av fastighet Tierp

87:5, samt del av Tierp 2:1 m.fl. i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap.
27 § (2010:900).
Bakgrund

Den 29 december 2015 inkom en ansökan om ersättning av detaljplan för
fastigheten Tierp 87:5 i centrala Tierp med syfte att pröva markens
lämplighet för bostäder och vård. Utskottet för samhällsbyggnad beslutade
2016-01-26 § 7 att ge sökande positivt planbesked samt att uppdra
samhällsbyggnadsenheten att påbörja arbetet med ersättande av detaljplan.
Utöver Tierp 87:5 har också del av den kommunala fastigheten Tierp 2:1
kommit att inkluderas i planområdet för att se över områdets trafikmiljö.
Vidare har fastigheterna Tierp 4:40, 4:41 samt Tierp 87:1, 87:2 och 87:3
med fler kommit att inkluderas i planområdet inför samråd med syfte att
göra en översyn av områdets värdefulla kulturmiljö, se över områdets
gällande planbestämmelser och vid behov aktualisera dessa med syfte att
möjliggöra för förtätning i detta centrala kvarter. Planområdet var
ursprungligen större och innefattade under det inledande samrådsskedet
även fastigheterna Tierp 85:7 och 85:8 med syftet att pröva förtätning av
kvarteret söder om Grevegatan. Efter samrådet har detaljplanen delats och
fastigheterna Tierp 85:7 och 85:8 planläggs fortsättningsvis i detaljplanen
DP 1062 Kv. Köpmannen. Inför granskning (1) har en del av fastigheten
Tierp 90:1 införlivats i planområdet för att göra plats för en ny
transformatorstation vars syfte är att stärka elförsörjningen i området.
Efter granskning (1) har kommunen kompletterat planhandlingarna med
information från den miljötekniska markundersökningen som genomfördes
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§ 135 forts.
under våren 2017. Planområdet delades ännu en gång, i en etapp 1 samt en
etapp 2, och kommunen valde att gå ut på en andra granskning med de nya
planförslagen. Det här är planförslaget för etapp 1.
Planförslaget innebär att bostadsändamål även fortsättningsvis kommer att
medges på västra delen av Tierp 87:5, men planen medger även att bostäder
kan kompletteras med vård och centrumverksamhet. Planförslaget tillåter
högsta taknockshöjd om 15 meter för Tierp 87:5, samt innebär utfartsförbud
mot Norra Esplanaden. Inom fastigheten Tierp 87:5 har markföroreningar
identifierats. För att säkerställa att sanering genomförs förses plankartan
med en bestämmelse om villkor för lov (al). För att skapa en säker
trafikmiljö för fotgängare och samtidigt kunna ha en tillfredsställande bredd
på Nämndemansgatans körbanor föreslås en omdaning av gatan. En del av
fastigheten Tierp 90:1 föreslås få användningen teknisk anläggning (E) för
möjligheten att användas till en ny transformatorstation.
För Tierp 87:2 och Tierp 87:3 medger planförslaget användningen
bostadsändamål (B). Användningen kompletteras med möjlighet till
centrumverksamhet (C). För Tierp 87:2 föreslås en högsta tillåtna
taknockshöjd om 20 meter. För Tierp 87:3 föreslås en högsta tillåtna
taknockshöjd om 11 meter. Den äldre bebyggelsen på Tierp 87:2 förses med
skydds- och varsamhetsbestämmelser (q, k) samt en
utformningsbestämmelse (f). Del av Tierp 87:2 får rivningsförbud (r). För
Tierp 87:1 medger planförslaget bostäder och centrumverksamhet (BC) med
en högsta tillåtna taknockshöjd av 11 meter. Generellt för planområdets
fastigheter reduceras mängden prickmark (begränsning av markens
utnyttjande) till förmån för bestämmelser om utnyttjandegrad (e) och
placeringsbestämmelse (p). En del av planområdet regleras av korsmark,
vilket innebär att marken inte får förses med byggnader med undantag för
komplementbyggnader.
Ytterligare utredning av markföroreningar inom planområdet har
genomförts under våren 2017. Sedan tidigare har kulturmiljö, markmiljö,
geoteknik och buller utretts samt en skugganalys har tagits fram.
Utredningarna biläggs detaljplanen.
Planarbetet har bedrivits efter ett utökat planförfarande, i enlighet med den
lagstiftning som var gällande vid planarbetets påbörjande. Planförslaget
bedöms inte strida mot kommunens gällande översiktsplan (ÖP 2010-2030).
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Planens framtagande bekostas av de sökande, genom upprättat planavtal.
Forts.
Ordf sign
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§ 135 forts.
Ett fullständigt genomförande av planen kan innebära vissa kostnader för
kommunen. I huvudsak är kostnaderna kopplade till den föreslagna
omdaningen av Nämndemansgatan (ombyggnad av gångväg/trottoar samt
utbyggnad av dagvattennät). Föreslagna fastighetsrättsliga åtgärder till följd
av planens genomförande medför vissa kostnader, för inlösen av mark samt
kostnad för lantmäteriförrättning.
Ett förverkligande av planen innebär på sikt ökade skatteintäkter för
kommunen till följd av nya bostäder samt lokaler för vård och
centrumverksamhet.
Beslutsunderlag
• Handläggarens förslag till beslut
• Plankarta med bestämmelser, antagandehandling, 2017-09-26
• Planbeskrivning inkl. genomförandebeskrivning, antagandehandling,
2017-09-26
• Samrådsredogörelse — 2017-03-21
• Granskningsutlåtande (granskning 1) — 2017-07-20
• Granskningsutlåtande (granskning 2) — 2017-09-25
• Behovsbedömning inkl. barnchecklista
• Fastighetsförteckning
• Markteknisk undersökningsrapport (MUR)
• Geoteknisk undersökning (PM)
• Resultat från provtagningar för markföroreningar
• Bullerutredning
• Kulturhistorisk bedömning
• Skuggstudie
• Miljöteknisk markundersökning Dp Unionen (samt bilagor) 201705-31 rev 2017-06-01
Beslut skickas till
Kommunarkitekten
Sökande
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Dnr Edp 2017.1191

Antagande av ny detaljplan (DP 1054:2) för Kv. Unionen, etapp 2,
Tierps köping
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsförteckning Ushb006
att godkänna granskningsutlåtandet (granskning 2) för DP 1054:2 Unionen,

etapp 2.
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplanen DP 1054:2 Unionen, etapp 2, för del av fastighet Tierp

87:5, samt Tierp 4:40 och Tierp 4:41 i enlighet med plan- och bygglagen 5
kap. 27 § (2010:900).
Bakgrund

Den 29 december 2015 inkom en ansökan om ersättning av detaljplan för
fastigheten Tierp 87:5 i centrala Tierp med syfte att pröva markens
lämplighet för bostäder och vård. Utskottet för samhällsbyggnad beslutade
2016-01-26 § 7 att ge sökande positivt planbesked samt att uppdra
samhällsbyggnadsenheten att påbörja arbetet med ersättande av detaljplan.
Utöver Tierp 87:5 har också del av den kommunala fastigheten Tierp 2:1
kommit att inkluderas i planområdet för att se över områdets trafikmiljö.
Vidare har fastigheterna Tierp 4:40, 4:41 samt Tierp 87:1, 87:2 och 87:3
med fler kommit att inkluderas i planområdet inför samråd med syfte att
göra en översyn av områdets värdefulla kulturmiljö, se över områdets
gällande planbestämmelser och vid behov aktualisera dessa med syfte att
möjliggöra för förtätning i detta centrala kvarter. Planområdet var
ursprungligen större och innefattade under det inledande samrådsskedet
även fastigheterna Tierp 85:7 och 85:8 med syftet att pröva förtätning av
kvarteret söder om Grevegatan. Efter samrådet har detaljplanen delats och
fastigheterna Tierp 85:7 och 85:8 planläggs fortsättningsvis i detaljplanen
DP 1062 Kv. Köpmannen. Inför granskning (1) har en del av fastigheten
Tierp 90:1 införlivats i planområdet för att göra plats för en ny
transformatorstation vars syfte är att stärka elförsörjningen i området.
Efter granskning (1) har kommunen kompletterat planhandlingarna med
information från den miljötekniska markundersökningen som genomfördes
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§ 136 forts.
under våren 2017. Planområdet delades ännu en gång, i en etapp 1 samt en
etapp 2, och kommunen valde att gå ut på en andra granskning med de nya
planförslagen. Det här är planförslaget för etapp 2.
Planförslaget innebär att bostadsändamål även fortsättningsvis kommer att
medges på östra delen av Tierp 87:5. Planförslaget tillåter en högsta
taknockshöjd om 15 meter för Tierp 87:5, samt innebär utfartsförbud mot
Åskarbygatan. Inom fastigheten Tierp 87:5 har markföroreningar
identifierats. För att säkerställa att sanering genomförs förses plankartan
med en bestämmelse om villkor för lov (al). För att skapa en säker
trafikmiljö för fotgängare och samtidigt kunna ha en tillfredsställande bredd
på Nämndemansgatans körbanor föreslås en omdaning av gatan. Den äldre
bebyggelsen på Tierp 4:40 och Tierp 4:41 förses med skydds- och
varsamhetsbestämmelser (q, k). Delar av bebyggelsen får även
rivningsförbud (r). En del av Tierp 4:40 och del av Tierp 4:41 förses med en
utformningsbestämmelse (f). Generellt för planområdets fastigheter
reduceras mängden prickmark (begränsning av markens utnyttjande) till
förmån för bestämmelser om utnyttjandegrad (e) och
placeringsbestämmelser (p), samt till viss del utformningsbestämmelser och
egenskapsgränser. En del av planområdet regleras av korsmark, vilket
innebär att marken inte får förses med byggnader med undantag för
komplementbyggnader.
Ytterligare utredning av markföroreningar inom planområdet har
genomförts under våren 2017. Sedan tidigare har kulturmiljö, markmiljö,
geoteknik och buller utretts samt en skugganalys har tagits fram.
Utredningarna biläggs detaljplanen.
Planarbetet har bedrivits efter ett utökat planförfarande, i enlighet med den
lagstiftning som var gällande vid planarbetets påbörjande. Planförslaget
bedöms inte strida mot kommunens gällande översiktsplan (ÖP 2010-2030).
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Planens framtagande bekostas av de sökande, genom upprättat planavtal.
Ett fullständigt genomförande av planen kan innebära vissa kostnader för
kommunen. I huvudsak är kostnaderna kopplade till den föreslagna
omdaningen av Nämndemansgatan (ombyggnad av gångväg/trottoar samt
utbyggnad av dagvattennät). Föreslagna fastighetsrättsliga åtgärder till följd
av planens genomförande medför vissa kostnader, för inlösen av mark samt
kostnad för lantmäteriförrättning.
Forts.
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§ 136 forts.
Ett förverkligande av planen innebär på sikt ökade skatteintäkter för
kommunen till följd av nya bostäder samt lokaler för vård och
centrumverksamhet.
Beslutsunderlag
• Handläggarens förslag till beslut
• Plankarta med bestämmelser, antagandehandling, 2017-09-26
• Planbeskrivning inkl. genomförandebeskrivning, antagandehandling,
2017-09-26
• Samrådsredogörelse — 2017-03-21
• Granskningsutlåtande (granskning 1) — 2017-07-20
• Granskningsutlåtande (granskning 2) — 2017-09-25
• Behovsbedömning
• Barnchecklista
• Fastighetsförteckning
• Markteknisk undersökningsrapport (MUR)
• Geoteknisk undersökning (PM)
• Resultat från provtagningar för markföroreningar
• Bullerutredning
• Kulturhistorisk bedömning
• Skuggstudie
• Miljöteknisk markundersökning Dp Unionen (samt bilagor) 201705-31 rev 2017-06-01
Beslut delges
Kommunarkitekten
Sökande
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Dnr ks 2017.791

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lag om
handel med vissa receptfria läkemedel samt lag om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare år 2018

Beslut
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen,
lag om handel med vissa receptfria läkemedel samt lag om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare, samt
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2018, samt
Bakgrund
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs i
syfte att hålla jämn takt med för verksamheten stigande kostnader. En ny lag
har även antagits 1 juli 2017 angående elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare vilket innebär att taxan har utökats för att täcka in
kostnader i samband med anmälning samt tillsyn enligt denna lag.
Motivering
Avgiften är beräknade med budgeterade kostnader för tillsynen under år
2018 som beräkningsgrund.
Beslutsunderlag
• Handläggarens förslag till beslut
• Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lag
om handel av vissa receptfria läkemedel samt lag om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare 2018
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Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område år 2018
Beslut

Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, samt
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2018, samt
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1030 kr.
Bakgrund

En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med
syfte att möta för verksamheten stigande kostnader. Taxebilagorna
innehåller mindre justeringar för att justera mot lagändringar.
Motivering

Timavgiften är höjd med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2018
som beräkningsgrund. Timavgiften har höjts med motsvarande höjning av
SKL prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Beslutsunderlag

•
•
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Taxa för offentlig kontroll av livsmedel år 2018

Förslag till beslut
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxa för offentlig kontroll av livsmedel,
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2018,
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1030 kr.
Bakgrund
Enligt aktuell lagstiftning ska taxefinansieringsgraden på livsmedelsområdet
vara 100 %. Eftersom lönekostnaderna stiger och taxefinansieringsgraden
sedan tidigare är mycket låg sker en årlig översyn av timavgiften samt
översyn av innehållet i taxan.
Motivering
Timavgiften är höjd med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2018
som beräkningsgrund.
Beslutsunderlag
• Handläggarens förslag till beslut
• Taxa för offentlig kontroll av livsmedel
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Dnr dp 2017.812

§ 140

Taxa för prövning och tillsyn inom strålskyddslagstiftningens område
år 2018

Beslut
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
Kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen, samt
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2018, samt
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1030 kr.
Bakgrund
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med
syfte att möta för verksamheten stigande kostnader.
Motivering
Timavgiften är höjd med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2018
som beräkningsgrund. Timavgiften har höjts med motsvarande höjning av
SKL prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Beslutsunderlag
• Handläggarens förslag till beslut
• Taxa för tillsyn och prövning enligt strålskyddslagen 2018
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