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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Upprop 

 
  

 Val av justerare 
 

  

§ 23 Godkännande av föredragningslistan 
 

2021/42  

§ 24 Information 
 

2021/43  

§ 25 Information om pågående planarbeten 
 

2021/46  

§ 26 Anmälan av ordförandebeslut 
 

2021/44  

§ 27 Yttrande över utställningsförslag till 
fördjupad översiktsplan för de sydöstra 
stadsdelarna inklusive Bergsbrunna, 
Uppsala kommun 
 

2020/260  

§ 28 Bygglov för nybyggnad av padelhall 
 

EDP 2021-50 
 

 

§ 29 Bygglov för nybyggnad av radiomast 
för bredband 
 

EDP 2020-1427 
 

 

§ 30 Bygglov för nybyggnad av radiomast 
för bredband 
 

EDP 2020-1408 
 

 

§ 31 Strandskyddsdispens för ersättande av 
gäststuga 
 

EDP 2021-172 
 

 

§ 32 Strandskyddsdispens för fördjupning av 
båtränna och upplägg av muddermassor 
 

EDP 2021-31 
 
 

 

§ 33 Yttrande över samråd enligt 12 kap. 6 § 
miljöbalken för två stycken 
solcellsparker 
 

EDP 2021-248 
 

 

§ 34 Svar på remiss - Förslag till vision för 
Mälarens vattenvårdsförbunds 
verksamhet 2022-2027 
 

2021/224  
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§ 23 
Dnr 2021/42    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan. 
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§ 24 
Dnr 2021/43    
 
Information  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anna Persson, chef Planering och myndighet informerar om: 

- Vattenremisser på kommande utskottsmöte 
- Beslut från Länsstyrelsen - Dispens från föreskrifter i 

Färnebofjärdens nationalpark i Uppsala län, för bekämpning av 
översvämningsmyggor 

- Dom från Nacka tingsrätt gällande ansökan om strandskyddsdispens  
- Beslut från Länsstyrelsen – Prövning av kommunalt beslut om 

strandskyddsdispens för mast  
- Beslut från Länsstyrelsen - Beslut att upphäva strandskyddsdispens 
- Dom från Nacka tingsrätt gällande bygglov för ändring av parkering.  

 
Henrik Jokijärvi, chef Miljö och hälsoskyddsenheten informerar om: 

- Burungeärendet 
- Vattentäkten i Månkarbo  
- Tankbilen som välte i Tolfta 
- Coronauppdatering – Miljö- och hälsoskydd. 

 
Lars Ingeberg, chef Medborgarservice informerar om:  

- Exploateringsförfrågningar  
- Ambassadörsnätverket. 
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§ 25 
Dnr 2021/46    
 
Information om pågående planarbeten  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kristoffer Blomfeldt, planarkitekt, informerar om status i pågående 
planarbeten. 
 
Beslutsunderlag  

 Presentation - 2021-03-09 - Information om pågående planarbeten 
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§ 26 
Dnr 2021/44    
 
Anmälan av ordförandebeslut  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad beslutar  
 
att ta anmälan av ordförandebeslut till protokollet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande ordförandebeslut har fattats av utskottet samhällsbyggnads 
ordförande med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt U005; 
 

- Dnr EDP 2020-1016, Svar på remiss – Ansökan om tillstånd enligt 9 
kap. miljöbalken till bergtäkt i Griggebo, Hållnäs 3:2 i Tierps 
kommun. 

 
Beslutsunderlag  

 Ordförandebeslut enligt ovan 
 
Beslutet skickas till 

 Medborgarkansliet för registrering 

6



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2021-03-09  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 27 
Dnr 2020/260    
 
Yttrande över utställningsförslag till fördjupad översiktsplan för 
de sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna, Uppsala 
kommun  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad beslutar  
 
att anta yttrandet och skicka det till Uppsala kommun.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Uppsala kommun arbetar med framtagandet av en ny fördjupad 
översiktsplan. Förslaget till fördjupad översiktsplan hålls utställd för 
allmänhet, myndigheter och grannkommuner att inkomma med synpunkter 
på förslaget till ny översiktsplan. 
 
Tierps kommun bedöms inte påverkas på något negativt vis av förslaget till 
översiktsplan. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Yttrande över utställningsförslag till fördjupad översiktsplan för de 

sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna, Uppsala kommun 
 Utställningshandlingar för förslag till fördjupad översiktsplan för de 

sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna 
 
Beslutet skickas till 

 Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen 
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§ 33 
Dnr EDP 2021-248    
 
Yttrande över samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för två 
stycken solcellsparker  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att anta yttrandet och skicka det till länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har av länsstyrelsen beretts tillfälle att yttra sig över två 
samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för anläggande av solcellsparker. 
Internremiss skickades till bygglovshandläggare och miljöinspektör. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Fossilfri energi är av stor vikt i omställningen till ett hållbart samhälle. 
Framtida generationer är beroende av att vi idag gör val som minskar vårt 
fossilberoende. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Yttrande – Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för 2 

solcellsparker 
 Yttrande från bygglovshandläggare 
 Yttrade från miljöinspektör 
 Anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för övriga 

verksamheter 
 
Beslutet skickas till 

 Medborgarkansliet för expediering till Uppsala länsstyrelse 
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§ 34 
Dnr 2021/224    
 
Svar på remiss - Förslag till vision för Mälarens 
vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta remissvaret och skicka det till Mälarens vattenvårdsförbund. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) har tagit fram ett förslag till vision 
för förbundets verksamhet under perioden 2022-2027 samt ett förslag till 
organisation och medfinansiering av verksamheten från och med 2022.  
Tierps kommun har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter senast 31 
mars 2021. 
 
I underlaget ingår även en utvärdering av projektet Mälaren – en sjö för 
miljoner (MER) som avslutas i år. Utvärderingen visar att det finns behov 
av en stödfunktion avseende kommunikation, samverkan, nätverkande och 
kunskapsutbyte. 
MVVF/MER har varit initiativtagare till EU-projektet LIFE IP Rich Waters 
som har resulterat i olika åtgärdsprojekt, konferenser och utbildningar och 
som genomförs i samverkan med länsstyrelsen i Västmanland. LIFE IP Rich 
Waters fortsätter t.o.m. 2024. 
 
Enligt visionen ska MVVF bedriva miljöövervakning i Mälaren och 
kommunicera Mälarens värde. MVVF önskar även fortsättningsvis fungera 
som en mötesplats för samverkan, kunskapscentrum och motpart till 
myndigheter vid projektansökningar mm. 
Tierps kommun är idag varken medlem i MVVF eller i MER. Kommunens 
tjänstemän har i viss mån haft möjlighet att delta i seminarier som ordnats 
inom projekten. 
Enligt förslaget ska verksamheten finansieras med medlemsavgifter och 
sökta projektmedel. Tierps kommun kategoriseras som ’Granne med 
strandnära kommun’ och förväntas betala en årlig medlemsavgift på 25000 
kr. 
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Sammanfattningsvis anser Tierps kommun att MVVF:s uppdrag bör 
förtydligas och avgränsas vad gäller miljöövervakning av Mälaren och 
tillrinningsområdet. Vad gäller utformningen av kunskapscentrum och 
samverkansplattform inom distriktet bör MVVF:s roll förtydligas gentemot 
vattenmyndigheten i distriktet/länsstyrelsen i Västmanlands 
ansvarsområden. 
Det är tveksamt om ett ytterligare medlemskap i MVVF kommer att bidra 
till bättre miljöövervakning eller flera åtgärder och projekt i Tierps 
kommun. Kommunen behöver säkerställa att de resurser som kommunen 
avsätter resulterar i åtgärder inom kommunens gränser. 
Tierps kommun tar i detta yttrande inte ställning till ett eventuellt 
medlemskap. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Miljöövervakningen gällande Mälarens vattenkvalitet och genomförande av 
åtgärder för att bevara en av distriktets viktigaste ytvattenförekomster för 
dricksvatten kommer att påverka framtida generationer och därmed dagens 
barn. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Förslaget till medlemskap och medfinansiering innebär en årlig kostnad på 
25 000 kr för Tierps kommun. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remissvar -  Förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbunds 

verksamhet 2022-2027  
 Remiss - Förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbunds 

verksamhet 2022-2027 
 Förslag organisation och finansiering MVVF från 2022  

 
Beslutet skickas till 

 Mälarens vattenvårdsförbund 
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