
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet samhällsbyggnad 

 2021-05-11  

 

Tid och plats 11 maj 2021, kl. 13:00 – 13:55 i Kommunhuset, Lilla A-salen, Tierp/digitalt 
sammanträde 

Paragrafer 49-63 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2021-05-11 Anslaget tas ner: 2021-06-02 

Protokollets förvaringsplats Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Gunnar Jansson 

Beslutande   
 
 
 Ledamöter 

 
Jenny Lundström (MP) 
ordförande §§ 49-57, 59-63 
Jonas Nyberg (S) vice ordförande 
Gunnar Jansson (S) 
 

  

Beslutande ersättare Sven Lokander (M)  
Ann-Kristin Ringefors (KD) § 58 
 

 
 
 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Ann-Kristin Ringefors (KD) §§ 
49-57, 59-63 
 

 
 

Tjänstemän och övriga Evelina Håkansson, utskottssekreterare  
Lars Ingeberg, chef Medborgarservice 
Thomas Kihlström, chef Tillväxt och samhällsbyggnad 
Henrik Jokijärvi, chef Miljö- och hälsoskydd 
Anna Persson, chef Planering och myndighet 
Adam Nyström, kommunarkitekt 
Kristoffer Blomfeldt, planarkitekt 

   
Underskrifter  
 

Sekreterare 

Evelina Håkansson 
 

Ordförande 

Jenny Lundström §§ 49-57, 59-63                 Jonas Nyberg § 58 
 

Justerande  

Gunnar Jansson 
 
 
 
 
  

1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet samhällsbyggnad 

 2021-05-11  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Upprop 

 
  

 Val av justerare 
 

  

§ 49 Godkännande av föredragningslistan 
 

2021/42  

§ 50 Information 
 

2021/43  

§ 51 Information om pågående planarbeten 
 

2021/46  

§ 52 Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus samt två 
komplementbyggnader 
 

EDP 2021-294 
 

 

§ 53 Förhandsbesked för tre nya 
enbostadshus med garage 
 

EDP 2021-154 
 

 

§ 54 Bygglov för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
 

EDP 2021-219 
 

 

§ 55 Bygglov för nybyggnad av fritidshus 
 

EDP 2021-305 
 

 

§ 56 Strandskyddsdispens för nedläggning 
fiberkabel, Strömarån 
 

EDP 2021-407 
 

 

§ 57 Strandskyddsdispens för nedläggning 
fiberkabel, Strömsberg/Västland 
 

EDP 2020-1895 
 

 

§ 58 Strandskyddsdispens för toalett, bryggor 
och rastplats 
 

EDP 2021-606 
 

 

§ 59 Strandskyddsdispens för uppförande av 
nätstation samt nedläggning av 
markkabel 
 

EDP 2021-443 
 

 

§ 60 Förbud av anmäld verksamhet om 
återanvändning av massor eller avfall 
för anläggningsändamål - 
skogsplantering 
 

EDP 2021-393 
 

 

§ 61 Förbud av anmäld verksamhet om 
återanvändning av massor eller avfall 
för anläggningsändamål - skogsväg 

EDP 2021-395 
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§ 62 Remiss - Förslag till beslut och 

skötselplan för Iggelbo naturreservat 
 

EDP 2020-1238 
 

 

§ 63 Svar på remiss - Biosfärområde 
Älvlandskapet Nedre Dalälvens 10-
årsutvärdering 
 

2021/376  
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§ 49 
Dnr 2021/42    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan.  
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§ 50 
Dnr 2021/43    
 
Information  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anna Persson, chef Planering och myndighet, informerar om: 

- Delbeslut och föreläggande från Länsstyrelsen gällande förbud enligt 
miljöbalken för uppförande av stagad mobilmast om 72 meter och 
två teknikbodar 

- Beslut från Mark- och miljööverdomstolen gällande fråga om 
prövningstillstånd för bygglov för ändring av parkering 

- Beslut från Länsstyrelsen gällande att pröva Tierps kommuns beslut 
den 14 april 2021 i ärende EDP 2021-163 om strandskyddsdispens 
för uppförande av garage om 80 kvm, gäststuga om 30 kvm samt 
anlägga parkering om ca 60 kvm 

- Överklagat bygglov, Fågelsundet.  
 
Lars Ingeberg, chef Medborgarservice, informerar om:  

- Resultatet från den senaste NKI-undersökningen avseende år 2020.  
 
Thomas Kihlström, chef Tillväxt och samhällsbyggnad, informerar om:  

- Aktuell information gällande byggnationer av förskolor. 
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§ 51 
Dnr 2021/46    
 
Information om pågående planarbeten  
 
Beslut  
Utskottet samhällsbyggnad beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Planarkitekt, Kristoffer Blomfeldt, informerar om statusen i pågående 
planarbeten.  
 
Beslutsunderlag  

 Presentation: 2021-05-11 - Information om pågående planarbeten 
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§ 62 
Dnr EDP 2020-1238    
 
Remiss - Förslag till beslut och skötselplan för Iggelbo 
naturreservat  
 
Beslut  
Utskottet Samhällsbyggnad beslutar 
 
att skicka följande handlingar på remiss enligt sändlista: 
 

 1. Förslag till nytt beslut för naturreservatet Iggelbo 
 2. Förslag till ny skötselplan för naturreservatet Iggelbo 
 Kartor 

o A. Beslutskarta, skala 1:10 000 
o B. Översiktskarta, skala 1:100 000 
o C. Skötselområdeskarta  
o D. Karta över friluftsanordningar 

 
att sista dag att yttra sig över bifogade handlingar bestämts till 2021-06-28. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har utarbetat ett förslag till nytt beslut och ny skötselplan för 
naturreservatet Iggelbo, utanför Månkarbo vid Tämnaren. Förslaget går ut på 
remiss till berörda för kännedom och eventuellt yttrande. Anledningen till detta 
är att reservatets tidigare beslut från år 1992 behövs uppdateras för att områdets 
naturvärden och arter ska kunna bevaras för framtida generationer. I dagsläget 
råder fri utveckling i området, vilket har lett till att granar växer upp och hotar 
områdets naturvärden kopplade till lövrik skog.   
 
Beslutsmotivering  
För att bevara områdets höga naturvärden kopplade till lövrik skog behöver 
beslutsdokumenten revideras. Iggelbo ligger inom en utpekad värdetrakt för 
lövrika skogar, som ingår i bevarandearbetet med den akut hotade arten 
vitryggig hackspett. Innan de nya besluthandlingarna tas upp för beslut ska 
dessa skickas på remiss till berörda parter. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Naturreservat är en viktig del av friluftslivet och barn som vistas mycket i 
naturen mår bättre både psykiskt och fysiskt. Därför är det viktigt att 
tillgodose behovet av områden med stigar, grillplatser och rastplatser. 
Naturen är dessutom gratis vilket gör att fler barn kan delta. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Remissen i sig leder inte till några kostnader, förutom tjänstepersoners 
arbetstid, men när det nya reservatsbeslutet vunnit laga kraft finns det ett 
stort behov av skötsel i området. Delar av den skötsel som behöver ske i 
närtid är finansierad via ett LONA-projekt som kommunen sökt tillsammans 
med en lokal förening. Reservatet behöver dock löpande skötsel för att 
områdets frilufts- och naturvärden ska bevaras. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Bilaga 1. Förslag till nytt beslut för naturreservatet Iggelbo 
 Bilaga 2. Förslag till ny skötselplan för naturreservatet Iggelbo 
 Kartor 

o A. Beslutskarta, skala 1:10 000 
o B. Översiktskarta, skala 1:100 000 
o C. Skötselområdeskarta  
o D. Karta över friluftsanordningar 

 
Beslutet skickas till  

 Medborgakansliet för expediering enligt sändlista 
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§ 63 
Dnr 2021/376    
 
Svar på remiss - Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälvens 
10-årsutvärdering  
 
Beslut  
Utskottet Samhällsbyggnad beslutar 
 
att anta det ifyllda svarsformuläret och skicka det till biosfärkontoret för 
Biosfärområde Nedre Dalälven. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nedre Dalälvens Intresseförening, som huvudman för Biosfärområde 
Älvlandskapet Nedre Dalälven, har berett kommunen tillfälle att inkomma 
med synpunkter på biosfärområdets 10-årsutvärdering innan den skickas till 
Unesco. 
 
Vart tionde år lämnar biosfärområden en utvärdering av verksamheten till 
Unesco. Ett viktigt inslag i arbetet med utvärderingen är att låta 
myndigheter, kommuner, organisationer, företag och allmänhet yttra sig om 
innehållet. Syftet är att den färdiga sammanställningen ska ge en så riktig 
bild som möjligt av vårt biosfärområde. Utvärderingen är gjord utifrån den 
mall som Unesco tillhandahåller och texten är skriven utifrån att det är 
Unesco som är mottagare. 
 
Utvärderingen är mycket fyllig och redogör för den omfattande verksamhet 
och utveckling som skett under biosfärområdets första decennium. 
Kommunen har inga invändningar och endast ett fåtal synpunkter på tillägg 
och förtydliganden. 
 
Synpunkterna ska lämnas i ett särskilt svarsformulär som ska skickas till 
biosfärkontoret. 
 
I handläggningen har följande tjänstemän deltagit: 
Taija Lindfors, Kommunekolog 
Maria Berg, Naturvårshandläggare 
Lena Wänkkö, Koordinator näringsliv och turism 
Petra Kessler, Näringslivsutvecklare 
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Ifyllt svarsformulär 
 Remiss- Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven 10-

årsutvärdering enligt Unesco 2011-2020.  
 
Beslutet skickas till 

 Biosfärkontoret via e-post till elias@nedredalalven.se  
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