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INLEDNING 

Bakgrund och syfte 
Gällande detaljplan tillåter idag bostäder, centrum och verksamheter för ungefär halva ytan av 
fastigheten Tierp 74:9, för den del där fabriksbyggnaden återfinns tillåts däremot inte 
bostadsändamål. Ändring av detaljplan syftar till att möjliggöra för bostadsändamål inom hela 
fastigheten Tierp 74:9. Eftersom gällande detaljplan endast tillåter centrum (C) och 
verksamheter (Z) för aktuellt markområde föranleder det ändring av detaljplan. Ändringen 
innebär att även bostäder (B) tillåts inom hela fastigheten Tierp 74:9, utöver redan befintliga 
planbestämmelser. Det är endast fastigheten Tierp 74:9 som berörs av den aktuella ändringen. 
För övriga fastigheter inom detaljplanen gäller fortsatt samma planbestämmelser.  
 
Denna planbeskrivning innefattar endast vad som berör ändring av detaljplan. Bortsett ifrån 
detta gäller den ursprungliga planbeskrivningen.  
 
Ändring av detaljplan 
En ändring av detaljplan innebär förändring, borttagande eller införande av nya bestämmelser 
inom redan detaljplanelagt område. Förfarandet kan användas för att anpassa planen efter nya 
förhållanden utan att genomföra hela den lämplighetsprövning som görs vid upprättandet av 
en ny plan. I det här fallet prövas alltså endast att ändra markanvändning till att även tillåta 
bostäder. Det kan bara finnas en detaljplan för ett geografiskt område vilket betyder att 
ändringar görs i den ursprungliga planen vid en ändring av detaljplan.  

Denna ändring innefattar införande av ny användningsbestämmelse inom fastigheten Tierp 
74:9, bostäder (B).  

 
Figur 1. Vänstra bilden visar ursprunglig plankarta. Högra bilden visar plankarta enligt ändring av detaljplan. 
Ändringen innefattar införande av planbestämmelsen bostäder (B) inom rödstreckad linje och 
utformningsbestämmelserna f2, f3 samt borttagande av placeringsbestämmelsen p.  
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Huvuddrag 
Ändring av detaljplanen innefattar att;  

• Användningsbestämmelsen bostäder (B) läggs till och anges som tillåten 
markanvändning inom fastigheten Tierp 74:9.  

• Egenskapsbestämmelser om lägenhetsutformning (f2, f3) med hänsyn till buller ifrån 
järnväg läggs till i plankarta inom fastigheten Tierp 74:9.  

• Egenskapsbestämmelsen p (byggnad skall placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. 
Komplementbyggnad i högst en våning får dock placeras minst 1 meter från 
fastighetsgräns) tas bort inom hela fastigheten Tierp 74:9.  

• Planavgift gäller för samtliga fastigheter utom Tierp 74:9.  

Läsanvisning 
Detaljplanen är kommunens verktyg för att styra användningen av mark- och vattenområden 
inom kommunen. Bestämmelserna i detaljplanen utgör ramar för prövning av framtida bygg- 
eller marklovsärenden.  

Plankarta 

Plankartan är ett juridiskt bindande dokument och den handling som främst utgör grunden för 
kommande bygglovsprövning.  

Planbeskrivning 

Planbeskrivningens syfte är att beskriva platsens förutsättningar och de förändringar som 
detaljplanen möjliggör. Planbeskrivningen ska även verka som ett stöd i tolkning av plankarta 
samt förtydliga vilka konsekvenser och eventuell påverkan som detaljplanens genomförenade 
innebär. Beskrivningens genomförandedel har som funktion att förenkla och säkerställa 
planens genomförande. På så sätt verka som stöd vid eventuell fastighetsbildning, 
kostnadsfördelning mellan berörda parter m.m. efter det att detaljplanen har fått laga kraft. 

Planprocessen 

Planarbetet handläggs efter standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). 
Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanens intentioner och antas inte medföra 
någon negativ miljöpåverkan. Planen bedöms därtill begränsad i sin omfattning vilket stödjer 
val av förfarande (figur 1). 

 
Figur 2. Planprocessen för standardförfarande, Tierps kommun. 
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PLANOMRÅDET 

Geografiskt läge 

 
Figur 3. Röd cirkel visar planområdets geografiska läge i förhållande till Tierps köping.  

Areal 
Planområdet är beläget centralt i Tierps köping, intill järnvägsstationen. Befintligt planområde 
omfattar en yta av ca 3 hektar. Planändringen avser en del av gällande detaljplaneområde, 
inom fastigheten Tierp 74:9.   

Markägoförhållanden 
Fastigheten Tierp 74:9 är det markområde som berörs av ändring av detaljplan. Fastigheten är 
i privat ägo.  

Markanvändning 
Detaljplanen tillåter för aktuell fastighet centrum (C) och verksamheter (Z). På platsen står en 
gammal fabriksbyggnad, vilken ofta nämns som Borstfabriken, med tillhörande byggnader. 
Verksamheten i byggnaden bedrivs inte längre.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Vision 
Detaljplanen bedöms inte strida emot visionen för Tierps kommun (2015).  

Översiktsplan 
Gällande detaljplan anses bidra till förverkligande av översiktsplanens vision om fortsatt 
utveckling av köpingens centrum. Även ändrad markanvändning till bostäder enligt ändring 
av detaljplan bedöms förenlig med översiktsplanens intentioner.  

Detaljplan 
Marken inom planområdet omfattas av detaljplan DP 1051 – Norra stationsområdet ifrån 
2016. Genomförandetiden har löpt ut. För ungefär halva fastighetens area anges 
användningsbestämmelserna bostäder (B), centrum (C) och verksamheter (Z). För den del 
som ligger närmast järnvägen, vid Grevegatan med fabriksbyggnaden inräknat anges endast 
centrum (C) och verksamheter (Z).  

 
Figur 4. Röd heldragen linje visar fastigheten Tierp 74:9, rödstreckad linje symboliserar användningsgräns. 
Norra ytan tillåter idag bostäder medan ytan närmast Grevegatan endast tillåter centrum (C) och verksamheter 
(Z).  
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Planprogram 
Något planprogram har inte upprättats inom ramen för planarbetet.  

 

MILJÖPÅVERKAN 

Avvägning mot miljöbalken 
Planförslaget strider inte mot miljöbalkens allmänna mål, hänsynsregler eller dess 
grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vatten. Planen bedöms vara 
förenlig med miljöbalkens lokaliseringsprincip enligt 2 kap 6 §.  

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Undersökningen är enligt 6 kap. 5-6 §§ miljöbalken den process som ska komma fram till om 
ett förslag till en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller 
inte. Om undersökningen kommer fram till att ett genomförande av planen kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan krävs en strategisk miljöbedömning. I den strategiska 
miljöbedömningen ingår att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning.  

Undersökningen består av två moment. Kommunen ska identifiera omständigheter som talar 
för eller emot en betydande miljöpåverkan. Utifrån det ska kommunen genomföra 
undersökningssamråd om frågan med länsstyrelsen. Undersökningssamråd behöver inte ske 
om kommunen kommer fram till att en strategisk miljöbedömning behöver göras. 
Undersökningen kan genomföras i samband med plansamrådet. 

Kommunens ställningstagande 

Utifrån genomförd undersökning har kommunen bedömt att ändring av detaljplanen inte kan 
antas medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11§ miljöbalken. 
Ändring av detaljplanen bedöms kunna hantera dessa frågor, någon 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas därmed inte i samband med detaljplanen. Marken som 
tas i anspråk ligger i direkt anslutning till redan befintlig bostadsbebyggelse med mycket goda 
kommunikationsmöjligheter, vilket bedöms bidra till effektiv och lämplig markanvändning. 
Ändring av detaljplanen är begränsad i sin omfattning.  

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Bebyggelse 
Fabriksbyggnaden inom fastigheten Tierp 74:9 är kulturhistoriskt värdefull och omfattas i 
gällande detaljplan av skyddsbestämmelse, varsamhetsbestämmelser och 
utformningsbestämmelse. Bestämmelserna syftar till att skydda byggnadens kulturhistoriska 
värden vilket även i fortsättningen måste beaktas. Dessa planbestämmelser blir oförändrade 
och påverkas inte av ändringen av detaljplan.  
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Eftersom fabriksbyggnaden ligger dikt an mot fastighetsgräns och gatan tas 
planbestämmelsen om p - byggnad skall placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. 
Komplementbyggnad i högst en våning får dock placeras minst 1 meter från fastighetsgräns 
bort ifrån plankartan för hela fastigheten Tierp 74:9. Detta för att eventuell nytillkommande 
bebyggelse i framtiden ska ha möjlighet att harmonisera med bebyggelsestrukturen utan att 
hindras av planbestämmelsen.  

Risk 

I gällande detaljplan hänvisas till riskutredning genomförd 2013 som indikerar att 
markanvändning som uppmanar till stadigvarande vistelse inte bör utformas inom 20 meter 
från Ostkustbanan. Enligt utlåtande från konsulter på WSP 2022-04-04 är utredningen 
fortfarande att betrakta som aktuell. I det avseendet bedöms fabriksbyggnaden inom Tierp 
74:9 hålla tillräckligt avstånd då den ligger cirka 60 meter ifrån järnväg. 

Buller 

Ändring av detaljplan innebär att bostäder möjliggörs inom fastigheten Tierp 74:9. 
Bullerpåverkan sker främst ifrån järnvägen. Avstånd från järnvägsspår till husfasad är cirka 
60 meter.  

I samband med tidigare separat planarbete finns en framtagen bullerutredning ifrån 
Akustikbyrån, 2010-04-20. Bullerutredningen togs fram i samband med DP 1031 – Ersättning 
av detaljplan för Tierp 19:1 och 19:2. Byggnaderna inom DP 1031 ligger på nästintill 
identiskt lika avstånd, möjligen något kortare, som fabriksbyggnaden inom denna plan vilket 
gör att bullerutredningen bedöms kunna återanvändas. Beräkningarna från bullerutredningen 
implementeras därmed för att hantera bullersituationen.  

 
Figur 5. Rödstreckad linje visar ungefärligt avstånd från husfasad till järnvägsspår. Linje i norr visar aktuellt 
planområde och linje i söder visar tidigare framtagen detaljplan, DP 1031. 



10(12) 
ÄDP 1051 – Norra stationsområdet  DNR: EDP 2021.777 
PLANBESKRIVNING - SAMRÅDSHANDLING  STANDARDFÖRFARANDE 
 

 Tillväxt- och samhällsbyggnad  

Resultatet av bullerutredningen visar att den maximala ljudnivån beräknas uppgå till 83 dBA 
(inom Dp 1031) och överstiger därmed riktvärden på maximal ljudnivå om 70 dBA vid fasad, 
vilket innebär att uteplatser eller balkonger inte kan anläggas mot bullerutsatt sida. Därmed 
föreslås planbestämmelsen f2 – Balkonger eller uteplatser får ej ordnas mot bullerutsatt sida. 

Beräkningarna visar att dygnekvivalenta ljudnivåer som mest når 65 dBA (inom Dp 1031) 
och överstiger dagens riktvärden på ekvivalent ljudnivå om 60 dBA vid fasad, vilket medför 
att inga enkelsidiga lägenheter kan förläggas. Enligt förordningen om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader 3 § gäller däremot för en bostad om högst 35 kvm att bullret inte bör 
överskriva 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Därmed föreslås 
planbestämmelsen f3 - Enkelsidiga lägenheter mot bullerutsatt sida ska vara mindre är 35 
kvm.  

Sociala aspekter 
Tillgänglighet och jämställdhet 

1 kap. 1 § PBL slår fast att syftet med bestämmelserna är att främja en ”… samhällsutveckling 
med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar 
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer”. Bebyggelsens 
tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga 
utgör ett av de allmänna intressena i 2 kap. PBL som ska följas vid detaljplanering. 
Planläggningen ska främja en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och 
användbar för alla samhällsgrupper (2 kap. 3 § PBL). 

Planområdet är anslutet till det allmänna vägnätet och terrängen inom planområdet är i 
huvudsak flack. I närheten finns skola, kollektivtrafik, dagligvaruhandel och annan 
samhällsservice vilket gör att tillgängligheten bedöms vara god. Krav på tillgänglighet ställs 
på tillkommande bebyggelse. Byggherren ansvarar för att tillgänglighetskraven uppfylls och 
kommunen granskar att kraven uppfylls i samband med bygglovsansökan.  

Barnkonsekvenser 

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun, antagen av kommunfullmäktige § 15/2011: 

”Alla beslut och allt arbete i Tierps kommun ska utgå från och göras i enlighet med FN:s 
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och gällande svensk lagstiftning. 
Kommunerna har genom sitt planmonopol ansvar för att införliva barnkonventionen i den 
fysiska planeringen.” 

Detaljplanen möjliggör för bostäder i redan befintlig bostadsbebyggelse. I nära anslutning till 
planområdet finns bland annat en rekreationsyta för bollspel och grönområde invid 
hembygdsgården vilket motiverar till god livsmiljö för barn- och ungdomar.  
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PLANBESTÄMMELSER 

Användningsbestämmelser för kvartersmark 
Bestämmelse Formulering Motivering 
B Bostäder Bestämmelsen bostäder (B) tillåter 

bebyggelse för bostäder av varaktig 
karaktär. Även gruppbostäder och liknande 
typer av boenden får förekomma, så länge 
som vårdinslaget inte är för stort. Inom 
användningen tillåts även 
bostadskomplement av olika slag, till 
exempel garage eller parkering. 
Bestämmelsen är inte preciserad. 
Bestämmelsen anger i och med detta att 
bostäder får förekomma men specificerar 
inte vilken typ av bebyggelse som tillåts, till 
exempel flerbostadshus.  

 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 
Bestämmelse Formulering Beskrivning 
f2 Uteplatser eller balkonger 

får ej ordnas  
Med hänsyn till buller från järnväg. 

f3 Enkelsidiga lägenheter 
mot bullerutsatt sida ska 
vara mindre är 35 kvm.  

Med hänsyn till buller från järnväg.  

 

Administrativa bestämmelser 
Bestämmelse Formulering Beskrivning 
Genomförande-
tid 

Genomförandetiden är 5 
år från den dag då planen 
vinner laga kraft. 

Genomförandetiden är den tidsrymd som 
inom vilken detaljplanen är tänkt att 
förverkligas. 

 

 

PLANENS GENOMFÖRANDE 

Nollalternativ 
Nollalternativet utgör en framskrivning av dagens markanvändning. Det innebär att 
användningen för del av fastigheten Tierp 74:9 fortsatt i detaljplan kommer regleras som 
centrum (C) och verksamheter (Z).  



12(12) 
ÄDP 1051 – Norra stationsområdet  DNR: EDP 2021.777 
PLANBESKRIVNING - SAMRÅDSHANDLING  STANDARDFÖRFARANDE 
 

 Tillväxt- och samhällsbyggnad  

Organisatoriska frågor 
Genomförandetid 

Genomförandetiden är den tidsrymd inom vilken detaljplanen är tänkt att förverkligas. Under 
genomförandetiden får planen i regel inte ändras, upphävas eller ersättas om berörd 
fastighetsägare motsätter sig det. Undantag får göras om en förändring är nödvändig på grund 
av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunde förutses vid tidpunkten för 
planläggning eller för införandet av bestämmelser om fastighetsindelning (plan- och 
bygglagen 4 kap. 39 §). Om detaljplanen ändras, upphävs eller ersätts under 
genomförandetiden har fastighetsägaren rätt till ersättning från kommunen för den skada det 
medför (plan- och bygglagen 14 kap. 9 §). Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen att 
gälla till dess att planen ändras, upphävs eller ersätts. 

Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från och med den dag som planen vinner laga 
kraft. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Inga förändringar sker i den ursprungliga planbeskrivningen i samband med ändring av 
detaljplan. Se planbeskrivning i DP 1051 – Norra stationsområdet.  

Tekniska frågor 
Inga förändringar sker i den ursprungliga planbeskrivningen i samband med ändring av 
detaljplan. Se planbeskrivning i DP 1051 – Norra stationsområdet.  

Ekonomiska frågor 
Planekonomi 

Framtagande av detaljplanen bekostas av sökande. 

Planavgift 

Planavgift gäller för samtliga fastigheter utom Tierp 74:9.  

Tidplan 
Tidsplanen är preliminär och kan revideras under planarbetet. Kommunen bedömer för 
närvarande följande tidsplan för resterande del av planprocessen: 

Samråd………………………………........... 
 

Andra kvartalet 2022 

Granskning…………………………………. Tredje kvartalet 2022 
 
Antagande KS……………………………… 

 
Första kvartalet 2023 

 
Laga kraft…………………………………... 

 
Första kvartalet 2023 
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