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Tid och plats  10 maj 2022, kl.13:00 - 14:20 i lilla A-salen, Tierp 

Paragrafer § 38 - § 49 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-05-10 Anslaget tas ner: 2022-06-01 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Gunnar Jansson 

 

Beslutande   
 

 

 
Ledamöter Jenny Lundström (MP) ordförande 

Jonas Nyberg (S) vice ordförande 

Yaqub Ahmed (C) 

Gunnar Jansson (S) 

 

 

 

Beslutande ersättare    

 

 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Sven Lokander (M) 

Elisabeth Rosengren (V) 

Ann-Kristin Ringefors (KD) 

 

 

 

Tjänstemän och övriga Evelina Håkansson, utskottssekreterare  

Lars Ingeberg, chef Medborgarservice 

Henrik Jokijärvi, chef Miljö- och hälsoskydd 

Anna Persson, chef Planering och myndighet 

Adam Nyström, kommunarkitekt 

Ludwig Hedberg, alkoholhandläggare §§ 38-39 
   
Underskrifter 

 Sekreterare 
 
    Evelina Håkansson 
 
 
 Ordförande 
 
    Jenny Lundström 

 
 
 Justerande 
 
    Gunnar Jansson 
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Innehållsförteckning  
 

Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 

 Val av justerare   

 

§ 38 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:58  

 

§ 39 Information KS/2022:31  

 

§ 40 Information - Ekonomisk uppföljning 

Medborgarservice 

KS/2022:203  

 

§ 41 Planbesked för ny detaljplan EDP 2022-539  

 

§ 42 Samråd för ändring av detaljplan EDP 2021-777  

 

§ 43 Strandskyddsdispens för 

kabelförläggning samt fällning av träd, 

Strömaren 

EDP 2021-

1754 

 

 

§ 44 Strandskyddsdispens för 

kabelförläggning, Västland 

EDP 2021-

2082 

 

 

§ 45 Yttrande över havsbaserad 

vindkraftpark Olof Skötkonung 

KS/2022:388  

 

§ 46 Svar på remiss - Förslag till 

bevarandeplan för Natura 2000-område 

Rönnfjärdsskogen 

KS/2022:341  

 

§ 47 Yttrande över utökning av Burunge 

solcellspark 

EDP 2022-593  

 

§ 48 Yttrande - Omprövning för moderna 

miljövillkor för Husby kvarns 

vattenkraftverk, Tämnarån, Uppsala län, 

M 593-22 

EDP 2022-433  

 

§ 49 (KS) Fullmakt att föra kommunens 

talan vid omprövning för moderna 

miljövillkor för Husby kvarns 

vattenkraftverk, Tämnarån, Uppsala län, 

M 593-22 

EDP 2022-433  
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§ 38 
Dnr KS/2022:58  

Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut 

Utskottet samhällsbyggnad beslutar  

 

att godkänna föredragningslistan.  
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§ 39 
Dnr KS/2022:31  

Information 
 

Beslut 

Utskottet samhällsbyggnad beslutar  

 

att godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Anna Persson, chef Planering och myndighet, informerar om: 

- Mötet på Karlholm strand med markägare, byggentreprenörer och 

kommunen  

- Deponin på Karlholm strand  

- Beslut från Länsstyrelsen om att upphäva utskottet beslut gällande 

strandskyddsdispens för fritidshus. 
 

Henrik Jokijärvi, chef Miljö och hälsoskyddsenheten, informerar om: 

- Fastigheterna i Tobo 

- Båten i Karlholm. 

 

Ludwig Hedberg, alkoholhandläggare, informerar om:  

- Pågående ärenden inom serveringstillstånd. 

 

Taija Lindfors, kommunekolog, informerar om:  

- Beslut från Länsstyrelsen om dispens från biotopskyddet. 

 

Lars Ingeberg, verksamhetschef Medborgarservice och Näringslivschef, 

formerar om:  

- Nöjd kundindex. 
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§ 40 
Dnr KS/2022:203  

Information - Ekonomisk uppföljning Medborgarservice 
 

Beslut 

Utskottet samhällsbyggnad beslutar 

 

att godkänna informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Utskottet samhällsbyggnad behöver ta del av de ekonomiska 

förutsättningarna inom verksamheten Medborgarservice. Information ges 

om ekonomisk uppföljning per 2022-03-31 och möjliga åtgärder för att nå 

budget i balans diskuteras. Det ligger i linje med det som anges i Riktlinjer 

för ekonomisk styrning.  

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  

 Ekonomisk uppföljning Medborgarservice per 2022-03-31 
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§ 45 
Dnr KS/2022:388  

Yttrande över havsbaserad vindkraftpark Olof Skötkonung 
 

Beslut 

Utskottet samhällsbyggnad beslutar 

 

att anta remissvaret och skicka det till Deep Wind Offshore. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Deep Wind Offshore inbjuder kommunen till samråd avseende den 

havsbaserade vindkraftparken Olof Skötkonung. Samrådet utgör ett 

avgränsningssamråd inom ramen för bolagets miljöbedömning inför 

kommande ansökningar om tillstånd för uppförande och drift av 

vindkraftparken med tillhörande verksamheter, anläggningar och kablar. 

 

Bolaget vill undersöka förutsättningarna att söka tillstånd för en havsbaserad 

vindkraftpark benämnd som Olof Skötkonung, lokaliserad i svensk 

ekonomisk zon utanför Uppsala län. Området rymmer upp till 88 

vindkraftverk på en yta om cirka 370 km2. Verksamheten avser en 

gruppstation för vindkraft med en totalhöjd om 350-370 m och beräknas 

kunna bära en installerad effekt av ca 1600-1800 MW med en ungefärlig 

årsproduktion på 7,5 TWh. 

 

För att vindkraftparken med tillhörande exportkablar ska kunna 

genomföras krävs tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges 

ekonomiska zon (SEZ), lagen (1966:314) om kontinentalsockeln (KSL), 

miljöbalken (MB) och ellagen. Regeringen prövar tillstånd enligt SEZ och 

KSL. Tillstånd enligt 7 kap. 28a § MB prövas av länsstyrelsen. 

 

För exportkablar krävs tillstånd för vattenverksamhet enligt MB från mark- 

och miljödomstol och tillstånd enligt ellagen (koncession) från 

Energimarknadsinspektionen. Bolaget anser att exportkablarna är en 

följdverksamhet till vindkraftparken och att de ska prövas efter att 

vindkraftparken erhållit tillstånd.  

 

Bolaget anser även att de anläggningar som kommer behöva byggas på land 

för lagring av komponenter, montering av vindkraftverk och annan 

utrustning samt bogsering av verken till projektområdet och som kräver 

tillstånd enligt MB, PBL eller annan tillämplig lagstiftning inte heller ska 

ingå i samrådet. 
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Planerad verksamhet antas kunna medföra betydande miljöpåverkan och 

därför genomförs ett så kallat avgränsningssamråd enligt 6 kap MB. 

Avsikten med samrådet är att informera och inhämta andra parters 

synpunkter och kunskaper för att den miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) som tas fram ska få en inriktning på de aspekter som är viktigast för 

den kommande prövningen. 

 

Kommunen bereds därför tillfälle att lämna synpunkter om MKB-

utformning och information om förhållanden i övrigt. 

 

Barnrättskonsekvenser 

Barn och unga bedöms inte påverkas direkt av beslutet, men kan anses 

påverkas indirekt eftersom en hållbar energiproduktion har en avgörande 

betydelse för framtiden. Vid etablering av vindkraftparken behöver det dock 

säkerställas att den inte orsakar skada på omistliga ekosystem och 

upplevelsevärden för kommande generationer. 

 

Mål och uppdrag 

Anläggande av en stor havsbaserad vindkraftpark bidrar till att uppnå de 

globala Agenda 2030 målen ”mål 7 Hållbar energi för alla” samt ”mål 13 

Att bekämpa klimatförändringen”. 

 

I länet finns ett mål om 100 procent förnybar elproduktion vilket kräver 

utbyggd vindkraft och utbyggd elproduktion från kraftvärme och solceller. 

Tierps lokala Agenda 2030 mål handlar mer om småskaliga anläggningar. 

 

Anläggandet av vindkraftparken får samtidigt inte inverka negativt på 

Agenda 2030 målet ”mål 14 Hav och marina resurser”, eller minska 

möjligheten att uppnå miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och 

skärgård”. 

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Handläggarens remissvar 

 Samrådshandlingar 

 

Beslutet skickas till 

 Deep Wind Offshore  
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§ 46 
Dnr KS/2022:341  

Svar på remiss - Förslag till bevarandeplan för Natura 2000-
område Rönnfjärdsskogen 
 

Beslut 

Utskottet samhällsbyggnad beslutar 

 

att anta remissvaret och skicka det till Länsstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen i Uppsala län har tagit fram förslag till bevarandeplan för 

Natura 2000-området Rönnfjärdsskogen på östra Hållnäshalvön.  

 

Rönnfjärdsskogen är en av de artrikaste barrskogarna i länet. Området består 

av en kalkrik barrskog med intressanta arter av växter och svampar och 

godkändes som Natura 2000-område 2021. Som viktiga bevarandeåtgärder 

nämns bland annat skogsbete och urglesning av skogen för att gynna 

guckusko, samt åtgärder för att begränsa angrepp av skadeinsekter.  

 

Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet. 

 

Mål och uppdrag 

Bevarandeplanen för Natura 2000-området bidrar till att uppnå det globala 

och lokala Agenda 2030 målet ”mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald” 

samt miljökvalitetsmålen ”Myllrande våtmarker”, ”Levande skogar” samt 

”Ett rikt växt- och djurliv”. Åtgärderna bidrar också till uppfyllandet av 

kommunens hållbarhetslöften för biologisk mångfald. 

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Handläggarens remissvar 

 Samrådshandlingar 

 

Beslutet skickas till 

 Länsstyrelsen i Uppsala län 
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§ 47 
Dnr   

EDP 2022-593 

Yttrande över utökning av Burunge solcellspark 
 

Beslut 

Utskottet samhällsbyggnad beslutar 

 

att anta remissvaret och skicka det Länsstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har fått in ett samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken och  

Tierps kommun har beretts tillfälle att yttra sig. Ärendet gäller utökning  

av solcellspark i Burunge, söder om Vendel. Utökningen avser 12 ha 

skogsmark i anslutning till tidigare beviljad men ännu ej anlagd 

solcellspark.  

 

Barnrättskonsekvenser 

Barn och unga bedöms inte påverkas direkt av beslutet, men kan anses 

påverkas indirekt eftersom en hållbar energiproduktion har en avgörande 

betydelse för framtiden. Vid etablering av solcellsparker behöver det dock 

säkerställas att de inte orsakar skada på livsmedelsproduktionen, 

ekosystemen och möjligheten till friluftsliv, då även detta är avgörande eller 

av stor betydelse för kommande generationer. 

 

Mål och uppdrag 

Anläggande av en stor solcellspark bidrar till att uppnå de globala Agenda 

2030 målen ”Mål 7 Hållbar energi för alla” samt ”Mål 13 Att bekämpa 

klimatförändringen”. 

 

I länet finns ett mål om 100 procent förnybar elproduktion vilket kräver 

utbyggd vindkraft och utbyggd elproduktion från kraftvärme och solceller. 

Tierps lokala Agenda 2030 mål handlar mer om småskaliga anläggningar. 

 

Anläggandet av solcellsparker får samtidigt inte inverka negativt på Agenda 

2030 målen ”Mål 2 Ingen hunger” eller ” Mål 15 Ekosystem och biologisk 

mångfald”. Anläggandet får ej heller minska möjligheten att uppnå 

miljömålen kopplade till odlingslandskap, skogar, våtmarker, vattendrag 

samt ett rikt växt- och djurliv.  
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Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Handläggarens remissvar 

 Samrådshandlingar 

 

Beslutet skickas till 

 Länsstyrelsen via e-tjänst 
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§ 48 
Dnr   

EDP 2022-433 

Yttrande - Omprövning för moderna miljövillkor för Husby 
kvarns vattenkraftverk, Tämnarån, Uppsala län, M 593-22 
 

Beslut 

Utskottet samhällsbyggnad beslutar 

 

att anta yttrandet och skicka det till Mark- och miljödomstolen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

MP Kraft har ansökt om omprövning för moderna miljövillkor för Husby 

kvarns vattenkraftverk i Tämnarån. Omprövningen sker i enlighet med den 

nationella planen för omprövning av vattenkraft (NAP). Kraftverken i 

Tämnarån ingår i prövningsgruppen som ska ha lämnat in sin ansökan 

senast 1 februari 2022. 

 

Mark- och miljödomstolen har givit kommunen möjlighet att lämna 

synpunkter på inlämnad ansökan, miljöbedömning och teknisk beskrivning. 

Kraftverksägaren avser anlägga fiskvandringsmöjlighet för både upp- och 

nedströmspassage förbi kraftverket. Uppströmspassage föreslås anordnas 

genom naturlik fiskväg i två etapper och nedströmspassage genom ett 

låglutande fingaller med flyktöppning och flyktränna som mynnar i den 

nedre fiskvandringsvägen. Planerade åtgärder ska enligt ansökan möjliggöra 

uppströmsvandring för samtliga förekommande fiskarter. En del 

förtydliganden behöver dock göras för att säkerställa att anordningarna 

kommer att fungera för svagsimmande arter samt för de riktigt stora 

fiskarna, så investeringarna inte blir förgäves. 
 

Barnrättskonsekvenser 

Barn och unga bedöms på längre sikt påverkas endast positivt, i synnerhet 

barn och unga som växer upp i våra orter längs Tämnarån, eftersom 

åtgärderna möjliggör en hållbar energiproduktion i fungerande ekosystem 

med fria vandringsmöjligheter för fisk.  

 

Mål och uppdrag 

Anläggande av fiskvandringsmöjlighet förbi Husby kvarns kraftverk bidrar 

till att uppnå de globala och lokala Agenda 2030 målen ”mål 6 Rent vatten 

och sanitet” samt ”mål 14 Hav och marina resurser”. Åtgärderna bidrar 

också till uppfyllandet av kommunens hållbarhetslöften för biologisk 

mångfald. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet samhällsbyggnad 

2022-05-10 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

    

16 

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Handläggarens yttrande 

 Samrådshandlingar 

 

Beslutet skickas till 

 Medborgarkansliet för vidare expediering till Mark- och 

miljödomstolen via e-post till mmd.nacka.avdelning3@dom.se 

senast 2022-05-10. Ange målnr M 593-22. 

 

  

mailto:mmd.nacka.avdelning3@dom.se
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§ 49 
Dnr   

EDP 2022-433 

Fullmakt att föra kommunens talan vid omprövning för moderna 
miljövillkor för Husby kvarns vattenkraftverk, Tämnarån, 
Uppsala län, M 593-22 
 

Beslut 

Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  

 

att ge fullmakt till kommunekolog, Taija Lindfors, att föra kommunens talan 

i rubricerat mål. 

 

Sammanfattning av ärendet 

MP Kraft har ansökt om omprövning för moderna miljövillkor för Husby 

kvarns vattenkraftverk i Tämnarån. Omprövningen sker i enlighet med den 

nationella planen för omprövning av vattenkraft (NAP). Kraftverken i 

Tämnarån ingår i prövningsgruppen som ska ha lämnat in sin ansökan 

senast 1 februari 2022. 

 

Kraftverksägaren avser anlägga fiskvandringsmöjlighet för både upp- och 

nedströmspassage förbi kraftverket. Uppströmspassage föreslås anordnas 

genom naturlik fiskväg i två etapper och nedströmspassage genom ett 

låglutande fingaller med flyktöppning och flyktränna som mynnar i den 

nedre fiskvandringsvägen. Planerade åtgärder ska enligt ansökan möjliggöra 

uppströmsvandring för samtliga förekommande fiskarter.  

 

Kommunekologen har vid de flesta tidigare mål som rör vattenverksamhet 

som prövats i Mark- och miljödomstolen haft fullmakt att föra kommunens 

talan, då kommunekologen är den tjänsteperson som har den mest 

omfattande sakkunskapen i dessa mål.  

 

Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet.  

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 

Beslutet skickas till 

 Kommunekolog 
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