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107-129

Anslaget sätts upp: 2021-10-06 Anslaget tas ner: 2021-10-28 

Protokollets förvaringsplats Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Yaqub Ahmed 

Beslutande 
Ledamöter Jenny Lundström (MP) 

ordförande, §§ 107-122, 124-129 
Yaqub Ahmed (C) 
Gunnar Jansson (S) 

Beslutande ersättare  Sven Lokander (M), § 123 

Övriga närvarande 
Ersättare Sven Lokander (M), §§ 107-122, 

124-129

Tjänstemän och övriga Maria Ekstrand, utskottssekreterare  
Lars Ingeberg, chef Medborgarservice, §§ 107-121, 129 
Thomas Kihlström, chef Tillväxt och samhällsbyggnad 
Henrik Jokijärvi, chef Miljö- och hälsoskydd 
Anna Persson, chef Planering och myndighet 
Adam Nyström, kommunarkitekt 
Kristoffer Blomfeldt, planarkitekt 
Maria Berg, Naturvårdshandläggare, § 111 

Underskrifter 

Sekreterare 

Maria Ekstrand 

Ordförande 

Jenny Lundström, §§ 107-122, 124-129        Gunnar Jansson, § 123 

Justerande 

Yaqub Ahmed 
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Upprop 

 
  

 Val av justerare, Yaqub Ahmed 
 

  

§ 107 Godkännande av föredragningslistan 
 

2021/42  

§ 108 Information 
 

2021/43  

§ 109 Information om dagvattenfrågor 
 

2021/821  

§ 110 Information om pågående planarbeten 
 

2021/46  

§ 111 Information om strandskyddsärenden 
och kommunens dialog med 
Länsstyrelsen Uppsala län 
 

2021/793  

§ 112 Uppföljning av tillsynsplaner 2021 - 
miljöbalken, livsmedelslagen, 
alkohollagen, tobakslagen samt 
läkemedelslagen 
 

2021/564  

§ 113 Bygglov för ändrad användning från 
industribyggnad till bostäder, om- och 
tillbyggnad 
 

EDP 2021-
516 
 

 

§ 114 Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus med garage 
 

EDP 2021-
1042 
 

 

§ 115 Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus med garage 
 

EDP 2021-
987 
 

 

§ 116 Strandskyddsdispens för nedläggande 
av fiberkabel 
 

EDP TK-
2021-1189 
 

 

§ 117 Svar på remiss - Bildande av 
naturreservatet Gårdskärskusten 
 

EDP TK- 
2021-1528 
 

 

§ 118 Sammanträdesplan år 2022 
 

2021/773  

§ 119 Svar på remiss - Avfallskoder för 
litiumjonbatterier samt klassning av 
alkaliska batterier som farligt avfall 
 

2021/643  
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§ 120 Remiss - Kartläggning av den 
biologiska mångfalden 
 

2021/738  

§ 121 Gallring av pappershandlingar och 
digitala originalakter för ärenden inom 
enheten Tillväxt- och samhällsbyggnad 
 

2021/674  

§ 122 Svar på remiss - Skydd av arter - vårt 
gemensamma ansvar 
 

2021/641  

§ 123 Svar på remiss - Stadgar för 
Upplandsstiftelsen 
 

2021/739  

§ 124 Förfrågan om huvudmannaskap för 
utredningar vid Västlands bruk, Tierps 
kommun, dnr 577-4402-2021 
 

2021/559  

§ 125 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 
och dricksvatten 2022 
 

2021/810  

§ 126 Taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen, lag om tobak och 
liknande produkter samt lag om handel 
av vissa receptfria läkemedel - 2022 
 

2021/811  

§ 127 Taxa för grävtillstånd 2022 
 

2021/822  

§ 128 Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 
 

2021/824  

§ 129 Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- 
och mättaxa 2022 
 

2021/827  
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§ 107 
Dnr 2021/42    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan.  
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§ 108 
Dnr 2021/43    
 
Information  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad beslutar  
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Thomas Kihlström, chef Tillväxt och samhällsbyggnad, informerar om:  

- Beslut från Länsstyrelsen gällande begäran om godkännande och 
intyg avseende av dammbekämpningsåtgärder 

 
Anna Persson, chef Planering och myndighet, informerar om: 

- Två beslut från Länsstyrelsen gällande överklagande av 
kommunstyrelsens i Tierps kommun beslut avseende markarbeten 
för att lägga ner telestolpar i marken samt markarbeten för transport 
av telestolparna till platsen 

- Inbjudan till strandsskyddsutbildning  
 

Henrik Jokijärvi, chef Miljö och hälsoskyddsenheten informerar om: 
- Nationella föreningen VA- i tiden – Bedömning av enskilda avlopp  
- Två beslut från Länsstyrelsen gällande överklagan av 

kommunstyrelsen beslut om att ta ut tillsynsavgift   
- Inspektion på fastigheter i Tobo med problem med inomhusmiljön 

 
Lars Ingeberg, chef Medborgarservice & Näringslivschef informerar om:  

- Svenskt näringslivs företagsklimatrakning över Sveriges kommuner  
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§ 109 
Dnr 2021/821    
 
Information om dagvattenfrågor  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad beslutar  
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunarkitekt Adam Nyström informerar om vad dagvatten är, varför det 
kan vara problematiskt och hur man kan arbeta med att hantera dagvatten i 
samhällsplaneringen. 
 
Beslutsunderlag  

 Presentation: 2021-10-05 - Information om dagvatten 
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§ 110 
Dnr 2021/46    
 
Information om pågående planarbeten  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad beslutar  
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Planarkitekt, Kristoffer Blomfeldt, informerar om statusen i pågående 
planarbeten.  
 
Beslutsunderlag  

 Presentation: 2021-10-05 - Information om pågående planarbeten 
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§ 111 
Dnr 2021/793    
 
Information om strandskyddsärenden och kommunens dialog 
med Länsstyrelsen Uppsala län  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Naturvårdshandläggare Maria Berg informerar om naturkontorets samarbete 
och dialog med Länsstyrelsen gällande handläggning av tillstånd och tillsyn 
enligt strandskyddsbestämmelserna. Informationen kommer ge kännedom 
om hur många av kommunens beslut om strandskyddsdispens som 
Länsstyrelsen beslutat överpröva respektive upphäva. Informationen 
kommer även ge kännedom om hur dialoger och upphävda beslut bidrar till 
kompetensutveckling i kommande bedömningar och motiveringar.  
 
Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Information om upphävda strandskyddsdispenser  
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§ 112
Dnr 2021/564 

Uppföljning av tillsynsplaner 2021 - miljöbalken, 
livsmedelslagen, alkohollagen, tobakslagen samt 
läkemedelslagen  

Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 

att lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt tidigare beslut ska tillsynsplanerna för miljöbalken, livsmedelslagen, 
alkohollagen, tobakslagen och läkemedelslagen följas upp. Detta ska göras 
tertialsvis i utskottet samhällsbyggnad samt jävsnämnden. 

Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande
 Uppföljning av tillsynsplaner tertial 2 - 2021 - miljöbalken,

livsmedelslagen, alkohollagen, tobakslagen samt läkemedelslagen

Beslutet skickas till 
 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten
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§ 117 
Dnr      
 
Svar på remiss - Bildande av naturreservatet Gårdskärskusten  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att anta remissvaret och skicka det till Länsstyrelsen i Uppsala län.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har av länsstyrelsen beretts tillfälle att yttra sig över 
bildandet av naturreservatet Gårdskärskusten (enligt 25 § Förordningen om 
områdesskydd enligt miljöbalken). Syftet med naturreservatet är att skydda 
höga naturvärden på land och i vatten samt att säkerställa tillgången på mark 
för friluftslivet. Endast en liten del av reservatet ligger i Tierps kommun och 
majoriteten ligger i Älvkarleby kommun. Tierps kommun har tidigare yttrat 
sig i ärendet i det samråd som länsstyrelsen höll.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Våra barn har rätt till en aktiv fritid och i och med bildandet av 
naturreservatet Gårdskärskusten säkerställs områden för friluftslivet. Detta 
bedöms på sikt även förbättra den fysiska och psykiska folkhälsan. Genom 
att bevara naturområden med hög biologisk mångfald ökar även möjligheten 
för framtida generationer att uppleva olika arter och livsmiljöer. Att bevara 
och utveckla biologisk mångfald ökar även ekosystemens motståndskraft 
mot klimatförändringarna. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remissvar 
 Remiss: Bildande av naturreservatet Gårdskärskusten. 
 Synpunkter från tidigt samråd 

 
Beslutet skickas till 

 Länsstyrelsen i Uppsala län 

14



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2021-10-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 118 
Dnr 2021/773    
 
Sammanträdesplan för utskottet samhällsbyggnad år 2022  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att godkänna följande sammanträdesdagar för utskottet samhällsbyggnad år 
2022: 
 
1 februari, klockan 13:00 
9 mars, klockan 13:00 
5 april, klockan 13:00 
10 maj, klockan 13:00 
13 juni, klockan 13:00 
25 augusti, klockan 13:00 
12 oktober, klockan 13:00 
23 november, klockan 13:00 
13 december, klockan 13:00, samt 
 
att beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige godkänner förslag till sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige år 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för  
kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år  
2022. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum  
för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning.  
Förslaget har tagits fram i samråd med kommunalråd och ekonomienheten  
och med hänsyn till Tierps kommuns styrprocess som reglerar ekonomiska  
rapporter. Vidare har även förslaget tagit hänsyn till skolornas sport-, påsk  
och höstlov och inte föreslagit några sammanträdesdatum under dessa  
veckor.  
 
Enligt kommunallag (2017:725) 5 kap. 12 § ska kommunfullmäktige  
besluta om när ordinarie sammanträden för kommunfullmäktige ska hållas.  
Beslutet för år 2022 ska fastställas av kommunfullmäktige den 10 november  
2021 och de kommer då att offentliggöras på Tierps kommuns hemsida 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
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Beslutet skickas till 
 Webbansvarig ledningsstöd 
 Alla chefer  
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§ 119 
Dnr 2021/643    
 
Svar på remiss - Avfallskoder för litiumjonbatterier samt 
klassning av alkaliska batterier som farligt avfall  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta remissvaret och skicka det till Miljödepartementet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljödepartementet har remitterat Naturvårdsverkets skrivelse 
’Avfallskoder för litium-jonbatterier samt klassning av alkaliska batterier 
som farligt avfall’ till Tierps kommun för yttrande. Sista svarsdatum är 29 
oktober 2021. 
 
I avvaktan på en ny batteriförordning föreslår Naturvårdsverket att ett antal 
nationella avfallskoder gällande litiuminnehållande batterier och övriga 
batterier med farliga egenskaper tillförs den svenska avfallsförteckningen i 
bilaga 3 till avfallsförordningen (2020:614). 
 
Klassificeringen av avfall är avgörande för hela hanteringskedjan, från 
generering till slutbehandling. En klassificering som farligt avfall innebär 
skyldigheter såsom rapportering och tillståndskrav vid nationell 
avfallstransport. 
 
De nya avfallskoderna föreslås införas parallellt för kapitel 16 (övrigt avfall) 
och kapitel 20 (kommunalt avfall). Förslaget motiveras med att litium-
jonbatterier och övriga litiuminnehållande batterier är en växande 
avfallsström som idag saknar en tydlig klassning avseende farliga 
egenskaper och riskerar att hanteras fel. Utsortering av kasserade litium-
jonbatterier förbättrar förutsättningen för cirkularitet och återvinning av 
strategiska mineral och grundämnen. Dessutom ökar en specifik avfallskod 
spårbarheten.  
 
Förslaget gäller en så kallad speglad avfallskod för litiumbaserade och 
litiuminnehållande batterier utan farliga egenskaper och en likalydande kod 
för litiuminnehållande batterier med farliga egenskaper som då ska klassas 
som farligt avfall. Spegelingångar definieras som två eller flera relaterade 
sexsiffriga avfallskoder varav en kod gäller för avfall som efter utvärdering 
är farligt avfall och den andra utgörs av en kod som är icke-farligt avfall. 
Kasserade litium-jonbatterier klassas idag som farligt gods enligt de 
internationella reglerna men inte som farligt avfall. Att förbättra 
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samstämmighet mellan närliggande regelverk minskar risken för att 
batteriavfallet hanteras felaktigt. Dessutom gör Naturvårdsverket 
avgränsningen att inte utreda alkaliska batterier (16 06 04) för farliga 
egenskaper. Naturvårdsverket bedömer att den svarta massan, black mass, 
som kommer från återvinning av alkaliska batterier (kapitel 16) och kan ha 
farliga egenskaper ska klassas utifrån kapitel 19 (avfall från 
avfallshanteringsanläggningar, fragmentering av metallhaltigt avfall). 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Handläggarens yttrande 
 Missiv Miljödepartement inklusive Naturvårdsverkets skrivelse 

’Avfallskoder för litium-jonbatterier samt klassning av alkaliska 
batterier som farligt avfall’. 

 
 
Beslutet skickas till 

 Miljödepartementet   
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§ 120 
Dnr 2021/738    
 
Remiss - Kartläggning av den biologiska mångfalden  
 
Beslut  
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att kommunen avstår från att lämna yttrande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Svenska institutet för standarder har tagit fram ett förslag på uppdaterad 
standard för naturvärdesinventeringar som ska ersätta den tidigare 
standarden SS 199000 och dess komplement SIS/TR 199001 från 2014. 
 
Naturvärdesinventering, NVI, avser fältinventering av arter, biotoper samt 
landskap och där resultatet redovisas som geografiska områden indelade i 
olika naturvärdesklasser. 
 
Standarden omfattar krav, principer och vägledning för inventering och 
värdering av ekosystem, arter och livsmiljöer samt hur inventeringsresultat 
ska redovisas och levereras. Standarden har setts över i sin helhet för att få 
en tydligare och mer logisk struktur där de krav som ställs blir tydligare. 
Orienteringsavsnittet har utökats för att bättre förklara i vilket sammanhang 
och på vilket sätt dokumentet ska användas och förstås.  
 
Beslutsmotivering  
Naturvärdesinventeringar är viktiga underlag i kommunens planarbete. Att 
de genomförs efter en utarbetad standard är en förutsättning för att de ska 
vara jämförbara och möjliga att följa upp. Kommunen anser därför att det är 
mycket viktigt att standarden finns samt att det är värdefullt att den 
uppdateras.  
 
Det nya förslaget till standard är dock mycket omfattande och det skulle ta 
enormt med arbetstid i anspråk att sätta sig in i alla detaljer kring 
ändringarna. Standarden är inte bindande för kommunerna utan utgör bara 
en vägledning för ett planeringsunderlag. Remissen har gått ut till ett stort 
antal kommuner och övriga berörda, Tierps kommun kan känna sig trygg 
med att standarden för NVI även i fortsättningen kommer att utgöra ett bra 
ramverk för naturvärdesinventeringar och avstår därför från att sätta sig in i 
alla detaljerna. 
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Samrådshandlingar 

 
Beslutet skickas till 

 SIS 
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§ 121 
Dnr 2021/674    
 
Gallring av pappershandlingar och digitala originalakter för 
ärenden inom enheten Tillväxt- och samhällsbyggnad  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att alla inkomna pappershandlingar som scannats och kontrollerats så att de 
stämmer  överens med de ursprungliga handlingarna kan gallras 1 månad 
efter ankomstdatum (med undantag enligt bilaga 1),  
 
att anse digitala akter för verksamhetens ärenden som originalakter (vid 
arkivering överförs de digitala handlingarna till förvaltningens e-arkiv 
Comprima och konverteras till arkivbeständigt filformat enligt Riksarkivets 
föreskrifter), 
 
att ändringarna gäller från och med 2021-10-20, samt 
 
att uppdatera ”informationshanteringsplan avseende verksamhet inom 
samhällsbyggnad, skog och mark, geodata, infrastruktur, trafik och 
parkering” och ”informationshanteringsplan avseende verksamhet inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet inklusive naturvård” med besluten ovan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens 
verksamhet. Varje myndighet beslutar normalt om bevarande respektive 
gallring av sina handlingar, i enlighet med det ansvar som anges i arkivlagen 
(1991:782).  
 
Handlingar inkommer till enheten för Tillväxt- och samhällsbyggnad både i 
pappersform och i digital form. När pappershandlingar inkommer, scannas 
dessa in och den scannade bilden kontrolleras så att den överensstämmer 
med ursprungshandlingen. Pappershandlingen gallras en (1) månad efter 
ankomstdatum, med undantag av egenhändigt undertecknade dokument, där 
namnteckning är ett formkrav.  
 
När handlingar inkommer digitalt betraktas de som originalhandlingar.  
Digitala akter för verksamhetens ärenden betraktas därav som originalakter. 
Vid arkivering överförs de digitala handlingarna till förvaltningens e-arkiv 
Comprima, och konverteras till arkivbeständigt filformat enligt Riksarkivets 
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föreskrifter (RA-FS 2009:1, 2009:2 och 2021:1), samt enligt Riksarkivet 
vägledning Gallring av pappershandlingar efter skanning 2021-04-21 
 
Enligt arkivförfattningarna finns inget hinder mot att upprättade 
pappershandlingar bevaras digitalt -med undantag av handlingar som kräver 
ett egenhändigt undertecknande (formkrav). Hanteringen av digitala 
handlingar regleras i Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2009:1, 2009:2 och 
2021:1), samt enligt Riksarkivet vägledning Gallring av pappershandlingar 
efter skanning 2021-04-21. 

Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga i bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Att hantera både papper och digitala filer blir ineffektivt och dyrt för 
verksamheten. Med digital hantering av ärenden frigörs resurser från både 
handläggare och administratörer. Behovet av lokalyta för ett pappersarkiv 
minimeras. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Tjänsteyttrande inklusive bilagor 

 
Beslutet skickas till 

 Enhetschef, enheten för Tillväxt- och samhällsbyggnad 
 Kansliet, enheten för Tillväxt –och samhällsbyggnad 
 Informationsstrateg 
 Sekretariatet  
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§ 122 
Dnr 2021/641    
 
Svar på remiss - Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att anta remissvaret och skicka det till Miljödepartementet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med utredningen är att se över lagstiftningen kring fridlysta arter samt 
att förbättra förutsättningarna för arbetet med utrotningshotade arter. 
Ersättningsmöjligheterna för privata markägare ska även utökas och 
förtydligas.  
 
Hela kapitel 8 i miljöbalken, som handlar om av biologiskt mångfald, ska 
skrivas om. Fridlysningsreglerna som idag står i artskyddsförordningen förs 
in i kapitel 8 endast med mindre förändringar. EU:s fågeldirektiv och 
livsmiljödirektiv hanteras i separata lagparagrafer och ytterligare paragrafer 
införs för att Sveriges nationella lagstiftning ska stämma bättre överens med 
EU-lagstiftningen. Bland annat så förbjuds insamling och innehav av 
fågelägg (undantag för exempelvis hönsägg och museisamlingar finns 
medskrivna). Dessutom ska ett system för övervakning av oavsiktlig fångst 
och dödande av djur införas, till vilket verksamhetsutövare och markägare 
med flera blir skyldiga att rapportera till. 
 
Länsstyrelsen har fortsatt ansvar för artskyddsreglernas dispensprövning 
men skogsstyrelsen tar över dispensprövningen som är direkt kopplad till 
skogsbruksåtgärder. Detta för att förenkla processen för privata markägare. 
Miljöorganisationers möjlighet att överklaga beslut om dispens tydliggörs 
också. Länsstyrelserna får även möjlighet att upphäva inaktuella regionala 
fridlysningar, vilket fanns i tidigare lagstiftning men som försvunnit på 
vägen. 
 
Utredningen föreslår att länsstyrelserna ska tar fram så kallade 
livsmiljöunderlag. Dessa ska innefatta information om alla arter som är 
fridlysta, hotade enligt rödlistan eller regionalt prioriterade, samt 
information om arternas livsmiljöer. Uppdatering av dessa ska ske vart 5:e 
år och ska då kompletteras med rapporter om oavsiktlig fångst eller dödande 
av djur samt vilka åtgärder som utförts och vilken effekt de fått eller 
förväntas att få. Livsmiljöunderlagen upprättas länsvis och berörda 
kommuner kommer att remitteras innan dessa beslutas. 
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Då det på senare år har skett en tydlig ökning av artskyddsbrott och handel 
med utrotningshotade arter föreslås nya brottsrubriceringar för att 
kriminalisera dessa handlingar. Alla steg från införskaffande och innehav 
till transport, handel och förvaring förbjuds. Dessutom får tullverket utökade 
befogenhet att kontrollera misstänkta varor vid inresa i Sverige. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Utredningen syftar till att stärka skyddet av biologisk mångfald. Detta bidrar 
till att säkerställa att hotade arter finns kvar i framtiden för kommande 
generationer.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Förslaget innebär ingen direkt ekonomisk kostnad för kommunen men då 
livsmiljöunderlagen ska remitteras till bland annat kommuner så kommer 
resurser i form av tjänstepersoners tid att behöva läggas på handläggningen 
av dessa.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remissvar 
 Remiss: Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar 

 
Beslutet skickas till 

 Miljödepartementet  
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§ 123 
Dnr 2021/739    
 
Svar på remiss - Stadgar för Upplandsstiftelsen  
 
Anmälan av jäv  
Jenny Lundström (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen och 
beslutet i ärendet. 
 
Beslut  
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta remissvaret och skicka det till Upplandsstiftelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Upplandsstiftelsen har berett kommunen tillfälle att inkomma med 
synpunkter på reviderade stadgar för stiftelsen. Anledningen till översynen 
av stadgarna är bland annat behovet av att införa två ordinarie stämmor samt 
för att lyfta fram folkhälsoarbetet på ett tydligare sätt.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bör påverkas positivt av beslutet då större tonvikt läggs på 
folkhälsoaspekterna i den uppdaterade beskrivningen av Upplandsstiftelsens 
syfte. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Kommunen är medlem i Upplandsstiftelsen. Ändringen av stadgarna 
innebär att det ska genomföras två ordinarie stämmor istället för en. 
Ändringarna innebär också att medlen som avsatts i naturvårdsfonden får 
tydligare ändamål istället för att som tidigare enbart generera högsta möjliga 
avkastning. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remissvar 
 Samrådshandlingar 

 
Beslutet skickas till 

 Upplandsstiftelsen  
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§ 124
Dnr 2021/559 

Förfrågan om huvudmannaskap för utredningar vid Västlands 
bruk, Tierps kommun, dnr 577-4402-2021  

Beslut  
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna huvudmannaskapet för utredningar vid Västlands bruk. 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har skickat förfrågan till Tierps kommun om att anta 
huvudmannaskap för utredningar av förorenad mark vid Västlands bruk. 

Huvudmannaskapet för Västlands bruk innebär att genomföra huvudstudie  
samt efterbehandlingsprojekt som finansieras med statliga bidrag. 

Huvudmannen är den juridiska person som ansvarar för arbetet i projektets 
olika skeden däribland upphandling, genomförande, uppföljning och 
finansiellt ansvar.  

Tierps kommuns tjänsteorganisation avser använda den befintliga process, 
inom kommunen, för huvudstudie och efterbehandling av förorenad mark. 

Barnrättskonsekvenser 
Hälsorisk i form av akuta effekter har bedömts finnas inom industriområdet, 
vid de bostäder som finns i området bedöms hälsorisken avseende arsenik 
vara liten.  

Effekter av hälsorisk för närliggande grävd brunn behöver utredas vidare. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Den kommun eller myndighet som tar på sig huvudmannaskapet behöver i 
normalfallet inte bekosta någon egeninsats. Bidrag kan lämnas upp till 100 
procent av kostnaderna för en utredning av ett förorenat område under 
förutsättning att inte ansvar kan utkrävas. 

Däremot ska huvudmannen stå för sina egna arbetskostnader kopplade till 
deltagande i styrgrupper, ekonomihantering, administration och 
fastighetsfrågor.  

De egna arbetskostnaderna bedöms till 75 000 kr totalt, för projektets 
huvudstudie samt genomförande. 
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Beslutsunderlag  

 Förfrågan om huvudmannaskap för utredningar vid Västlands bruk 
 Huvudman – efterbehandling av förorenade områden 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Samhällsbyggnad 
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§ 125 
Dnr 2021/810    
 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2022  
 
Beslut  
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten och 

 
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022, samt 
 
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1110 kr. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt aktuell lagstiftning ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll 
inom 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. Vissa formuleringar har 
även anpassats för att möta ny kontrollförordning från EU och även omfattar 
taxan nu import- och exportkontroll. 
 
Beslutsmotivering  
Timavgiften är höjd för att täcka budgeterade kostnader för kontrollen och 
handläggningen för år 2021 som beräkningsgrund. Enligt aktuell lagstiftning 
ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
vara 100 %. Det sker en årlig översyn av timavgiften samt översyn av 
innehållet i taxan. Taxan justeras utifrån Konsumentprisindex. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
  
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom 
rubricerade områden för Tierps kommun. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2022 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten

28



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2021-10-05  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 126 
Dnr 2021/811    
 
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak 
och liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria 
läkemedel - 2022  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och 
liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 2022 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2022, samt  
 
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska vara 
1110 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med 
syfte att hålla jämn takt med för verksamheten stigande kostnader. Taxan 
har fasta avgifter baserade på tidsbedömningar för respektive område där vi 
inom rubricerade lagstiftningar utför tillstånds- eller tillsynsärenden. 
Timtaxan är justerad efter konsumentprisindex samt avrundad till jämna 10-
kr. Timtiden för tillståndsärenden för tobakstillstånd är höjd till 7 timmar.  
 
Beslutsmotivering  
Avgiften är beräknad med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2021 
som beräkningsgrund. Taxorna ska täcka kostnader för att utföra 
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun. 
Timavgiften och avgiftsnivåerna har justerats för att samtliga taxor för 
myndighetsutövningen för Miljö- och hälsoskyddsenheten baseras på 
samma timavgift. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för 
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps kommun. 
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Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och 

liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria läkemedel 
– 2022 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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§ 127 
Dnr 2021/822    
 
Taxa för grävtillstånd 2022  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för grävtillstånd 2022,  
 
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022, samt  
 
att uppdra till Samhällsbyggnad att genomföra en översyn av taxan under 
2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
För att gräva, schakta, sponta (stöd mur) eller göra liknande ingrepp i 
kommunens mark krävs ett särskilt så kallat grävtillstånd från kommunen. 
Tierps kommun har en befintlig taxa för detta ändamål som gäller till och 
med 31 december 2021. Förslaget till beslut är att förlänga den innevarande 
taxan samt att uppdra till Samhällsbyggnad att genomföra en översyn av 
taxan under 2022. Syftet med översynen är att en gång per mandatperiod se 
över taxan och ta fram ett förslag på taxa som ska gälla i fyra år framåt men 
som justeras årligen med konsumentprisindex (KPI). 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för grävtillstånd 2022 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Samhällsbyggnadsenheten 
 Chef Förvaltning & Genomförande 
 Bredbandsamordnare 
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§ 128 
Dnr 2021/824    
 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen  
 
Beslut  
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2022,  

 
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022, samt  
 
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1110 kr. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med 
syfte att möta för verksamheten stigande kostnader. Detta för att 
komplicerade ärenden ska avgifter utöver grundavgift kunna tas ut. 
Timavgiften har indexjusterats. Ärenden för tillståndsprocess för 
strandskydd samt värmepumpärenden har ändrats för att kunna ta ut mer 
avgift i komplicerade ärenden. Taxan har i övrigt ändrats i ett antal punkter 
utifrån att den har aktualiserats där det antagits nya lagstiftningar. 
 
Beslutsmotivering  
Timavgiften är höjd med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2021 
som beräkningsgrund. Timavgiften har höjts med motsvarande höjning av 
konsumentprisindex, med avrundning för jämt antal kronor vilket 
underlättar vid debitering.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra tillstånds- och tillsynsdelen av 
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun. 
 
Beslutsunderlag  

 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2022 
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Beslutet skickas till 
 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten  
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§ 129 
Dnr 2021/827    
 
Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 2022  
 
Beslut  
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2022, 

 
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022 
 
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1150 kr. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få 
täckning för sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras 
via avgifter. 
 
Förändrade avgiftsnivåer 
Tierp kommuns plan- och bygglovstaxa är uppbyggd utefter Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR) riktlinjer och bygger på antalet timmar 
som läggs ner vid handläggning av bygglov i olika ärendetyper.  
En översyn har genomförts av taxa gällande ärenden om lov-, anmälan 
enligt PBL och förhandsbesked. I översynen har Tierp kommuns taxa för år 
2021 jämförts med PBL-taxa i kommunerna Gävle, Uppsala, Älvkarleby, 
Östhammar, Heby och Knivsta. Även dessa gällande för år 2021. 
Översyn har även genomförts utifrån den jämförelse av tidsuppskattningar 
som SKR tagit fram i slutet av 2019. Jämförelsen av tidsuppskattningar 
bygger på uppgifter från ca 15 kommuner och ger ett medelvärde av antal 
timmar för tidsåtgång vid handläggning av olika ärendetyper. 
 
Det nuvarande upplägget för Tierps PBL-taxa arbetades fram under 2018. 
Flera av våra närliggande kommuner har också gått över till SKR:s riktlinjer 
om taxautformning vilket ger ett bättre underlag för en lättare och mer 
likvärdig jämförelse mellan olika kommuners avgift för samma åtgärd.  
Utifrån översynen kan konstateras att Tierp kommuns PBL-taxa har lägre 
avgiftsnivåer än flertalet närliggande kommuner. Tierp ligger även lågt i 
förhållande till beräknad tidsåtgång jämfört med underlag från SKR.  
De stora skillnaderna i avgifter finns främst vid åtgärder som gäller ny- eller 
tillbyggnad samt ändring av byggnader som inte är en-eller tvåbostadshus. 
Tillväxten i Tierps kommun har bidragit till mer erfarenhet av att handlägga 
betydligt fler större och komplexare byggnader. Vi ser att den tidsåtgång 
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som tidigare uppskattats för denna typ av ärenden är missvisande. Även 
jämförelse med andra kommuner bekräftar detta. En höjning av avgifter 
behövs för att täcka den tid som läggs ned vid handläggning. 
 
Underlaget från SKR, som togs fram under 2019, ger ett medelvärde i 
antalet timmar som läggs ned för handläggning av olika ärendetyper. Sedan 
2019 har mycket utvecklats inom den digitala hanteringen och 
handläggningen av ärenden. I det nya förslaget till taxa föreslår vi beräkning 
utifrån ett något lägre antal timmar än SKR:s underlag. Detta med stöd av 
att digitaliseringen förenklar och förkortar handläggningstiden i de flesta 
ärenden. 
 
Handläggningskostnad 
PBL-taxan bygger på att det antal timmar som läggs ned vid handläggning 
multipliceras med handläggningskostnaden per timme. För vissa 
ärendetyper är det inte lämpligt att sätta en generell avgift, i de 
ärendetyperna tillämpas istället timdebitering.  
Vid översyn och jämförelse med andra kommuner samt SKR, med 
indexreglering och de ökande lönekostnaderna som grund, föreslås timtaxan 
höjas från 1080 kr till 1150 kr för år 2022.  
 
Nya kategorier 
Vid jämförelsen med andra kommuners PBL-taxor tar vi till oss av goda 
idéer och andra förslag på kategorier. Detta har resulterat i att vi föreslår tre 
nya kategorier i taxan inför 2022. 
Den första gäller möjligheten att få en reducerad bygglovavgift i ärenden 
där det finns ett gällande beviljat förhandsbesked, där bygglovsansökan 
följer de villkor som anges i förhandsbeskedet. Vid ett gällande 
förhandsbesked krävs, i bygglovskedet, inte den fullskaliga 
lokaliseringsprövningen och remisshanteringen som annars skulle ha krävts 
om det inte fanns ett förhandsbesked. Vi ser därför möjlighet att reducera 
avgiften vid denna typ av ärende. 
 
Det andra förslaget ger möjlighet till reducering av avgift per styck för 
nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus, utöver det första, då 
bygglov för fler bostadshus söks i samma ansökan. Om en ansökan gäller 
flera byggnader med likartad utformning och i direkt närhet av varandra 
bedöms granskning och handläggning av byggnaderna inte behöva göras 
lika utförligt för samtliga byggnader, vi ser därför möjlighet till reducering 
av avgiften för byggnader utöver den första. 
 
Det tredje förslaget till ny kategori gäller förlängning av tidsbegränsat lov 
vid oförändrade förutsättningar. I nuläget tas full avgift ut, för aktuell 
ärendetyp, vid förlängning av tidsbegränsat lov men den nya kategorin ger 
möjlighet till en eventuell lägre avgift som bättre återspeglar den 
handläggningstid som läggs ned.  
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Beslutsmotivering  
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 11 kap. 5 § 
kommunallagen (2017-725). Enligt självkostnadsprincipen får kommuner 
inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster de 
tillhandhåller, 11 kap 6 § KL. Även 12 kap 8-10 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900) ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter. 
 
Det nya förslaget till plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, har 
justerats gällande bygglovsavgifter i ”Tabell A – Plan- och bygglovstaxa 
samt anmälan mm”. Detta för att bättre överensstämma med det antal 
timmar som läggs ned vid handläggning av ärendetyper enligt tabellen.  
Förslaget innebär även tre nya kategorier i taxan. Kategorierna möjliggör en 
mer rättvis återspegling av den handläggningstid som läggs ned i de aktuella 
ärendetyperna. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Taxorna ska stämma överens med de tjänster kommunen tillhandhåller inom 
området och täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom 
rubricerade områden. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2022 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Planering och Myndighet 
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
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