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Anna Trankell
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§ 50
Ändring av föredragningslistan
Beslut

Följande ärende dras ur föredragningslistan:


Antagande av ny detaljplan (DP 432) Söderfors företagspark
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§ 51
Information
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Ordförande Jonas Nyberg (S) informerar om att utskottet kommer att kalla
till ett extra sammanträde den 29 maj för att hantera ärendet “Antagande av
ny detaljplan (DP 1036) för Siggbo Trädgårdsstad”. Kommunarkitekt Adam
Nyström informerar i samband med detta om hur arbetet med detaljplanen
framskrider.
Lars Ingeberg, chef Medborgarservice och näringsliv, Thomas Kihlström
chef samhällsbyggnad, Anna Persson chef Planering och myndighet och
Henrik Jokijärvi chef Miljö- och hälsoskyddsenheten informerar om nuläget
inom respektive verksamhet.
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§ 52
Dnr 2018/425

Remissvar - Dispensansökan vattenskyddsområde
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att godkänna remissvaret och skicka det till Länsstyrelsen Uppsala län.
Sammanfattning av ärendet

En remiss har inkommit från Länsstyrelsen Uppsala län med önskemål om
att Tierps kommun ska inkomma med synpunkter rörande en
dispensansökan. Ansökan avser dispens från skyddsföreskrifter inom
vattenskyddsområde för markarbeten utmed järnväg.
Tierps kommun har inget att erinra utan anser att åtgärderna ger ett bättre
skydd för grundvattnet. Ansökan tillstyrks därmed.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Remiss - Dispensansökan vattenskyddsområde, dnr 521-2430-18
Beslutet skickas till

Länsstyrelsen Uppsala län
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§ 53
Dnr EDP. 2018.887
Planbesked för detaljplan (DP 629) Skärplinge
Beslut

Utskottet för samhällsbyggnad beslutar
att lämna ett positivt planbesked till den sökande och
att uppdra Samhällsbyggnadsenheten att inleda planarbetet för upprättande
av detaljplan för del av fastigheten Skärplinge 1:74 i enlighet med Plan- och
bygglagen (PBL 2010:900) 5 kap 2 - 5 §§ PBL.
Sammanfattning av ärendet

Tierps kommun har under de senaste åren sett ett ökat intresse för
verksamhetsmark i Skärplinge tätort. Längs med väg 76 är kommunen
markägare till en fastighet intill ortens drivmedelsstation och i närheten av
reningsverket. Områdets geografiska läge gör det attraktivt för att bedriva
verksamheter och till följd av intilliggande bensinstation, bilverkstad och
genomfartsväg är landskapet redan påverkat av liknande verksamheter och
utbyggnad på fastigheten blir en organisk utveckling av ortens
bebyggelsestruktur. Vid en eventuell planläggning av området kommer
flertalet faktorer att behöva utredas ingående, exempelvis blir
dagvattenhantering, geotekniska förutsättningar och eventuell påverkan på
intilliggande vattendrag viktiga frågor.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kommunen är själv sökande till planbeskedet. Vid ett eventuellt framtida
planarbete kommer kommunen själv stå för planläggnings- och
utredningskostnader. För att kommunen skall få ersättning för dessa
kostnader kommer planavgift att tas ut i samband med bygglov. Kommunen
kommer även att kunna sälja den planlagda marken för en framtida intäkt.
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag

Underlag för planbesked
Beslutet skickas till

Administratör Samhällsbyggnad

Ordf sign

Justerandes sign

8

Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2018-05-15

§ 54
Dnr EDP 2018-583

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att ge ett förhandsbesked om att nybyggnad av ett enbostadshus, kan tillåtas
på den avsedda platsen med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen och
att beslutet gäller med följande villkor enligt 9 kap. 39 § plan- och
bygglagen:
- Byggnaden ska utformas och ges en kulör som ansluter till omgivande
natur och närliggande befintlig bebyggelse och
att avgift tas ut med 6 825 kronor enligt fullmäktiges taxa.
Beslutets giltighetstid

Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år
från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft (9 kap. 18 § plan- och
bygglagen).
Beslutsmotivering

Beslutet omfattar granskning enligt 2 och 9 kap Plan- och bygglagen –
lokalisering och användningssätt. Platsen bedöms som lämplig för ett nytt
enbostadshus.
Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller ansökan om förhandsbesked för uppförande av ett
enbostadshus på angiven plats enligt kartbilaga. Byggnaden föreslås bli ca:
160 m² i byggnadsarea. Bostadshuset avses anslutas till enskilt VA.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande inklusive bilagor
Bilaga till beslut

1. Förhandsbeskedsbilaga med besvärshänvisning
2. Naturvårdshandläggarens yttrande
Beslutet skickas till

Medborgarkansliet för expediering
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§ 55
Dnr EDP 2018-146

Bygglov för tillbyggnad och ändring av ett fritidshus till ett
enbostadshus
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att bygglov för tillbyggnad och ändring av ett fritidshus till ett enbostadshus
beviljas enligt ansökan med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen och
att avgift tas ut med 14 788 kronor enligt fullmäktiges taxa och
att Andreas Grundin är kontrollansvarig.
Beslutets giltighetstid

Om inte annat följer av 9 eller 33 §, upphör ett bygglov, rivningslov eller
marklov att gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (9 kap.
43 § plan- och bygglagen).
Beslutsmotivering

Lovet omfattar granskning enligt 2, 8 och 9 kap Plan- och bygglagen –
lokalisering, placering, utformning, användningssätt och tillgänglighet. Den
föreslagna tillbyggnaden uppfyller kraven för ett enbostadshus och kan som
sådant accepteras på platsen.
Sammanfattning av ärendet

Ärendet gäller ansökan om bygglov för en tillbyggnad av ett befintligt
fritidshus på den avstyckade småhusfastigheten. Fasaden föreslås få stående
faluröd träpanel och smälter väl in mot befintliga byggnader.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande inklusive bilagor
Bilaga till beslut

1. Bygglovsbilaga med besvärshänvisning
2. Försvarsmaktens yttrande
Beslutet skickas till

Medborgarkansliet för expediering
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§ 56
Dnr EDP TK-2018-456

Bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation
Beslut

Utskottet för samhällsbyggnad beslutar
att bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk/nätstation ej beviljas och
att avgift tas ut med 1137 kr enligt fullmäktiges taxa.
Beslutets giltighetstid

Om inte annat följer av 9 eller 33 §, upphör ett bygglov, rivningslov eller
marklov att gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (9 kap.
43 § plan- och bygglagen).
Beslutsmotivering

30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar
löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5,
6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket 3, 6, 7, 9-11
§§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.
Den aktuella åtgärden uppfyller inte kraven för att beviljas bygglov enligt 9
kap 30§ PBL.
Sammanfattning av ärendet

Vattenfall eldistribution AB har sökt bygglov för en ny transformatorstation
på fastigheten Snatra S6 vid snatra sjöbodar. I detaljplanen finns det en plats
som är avsedd för ändamålet. Vattenfall eldistribution AB önskade själva
den platsen i framtagandet av detaljplanen. Nu söker dem bygglov för en
transformatorstation med en annan placering än den som är avsatt i
detaljplanen för ändamålet.
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Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande inklusive bilagor
Bilaga till beslut

1. Bygglovsbilaga.
Beslutet skickas till

Medborgarkansliet för expediering

Ordf sign

Justerandes sign

12

Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2018-05-15

§ 57
Dnr EDP TK-2018-276

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, verkstad och stall
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att bevilja bygglov för enbostadshus med garage, stall och verkstad enligt
ansökan, i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap 18 och 31 §§
och
att avgift tas ut med 29575 kronor enligt fullmäktiges taxa. 2016-11-01
§113 och
att Johan Eriksson är kontrollansvarig för åtgärden.
Beslutets giltighetstid

Om inte annat följer av 9 eller 33 §, upphör ett bygglov, rivningslov eller
marklov att gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (9 kap.
43 § plan- och bygglagen).
Beslutsmotivering

Bygglov ska beviljas om ansökan som överensstämmer med givet positivt
förhandsbesked inkommer inom två år i enlighet med Plan- och bygglagen
(2010:900) 9 kap 18§. Det sökta bygglovet överensstämmer till utseende
plats och funktion med det positiva förhandsbeskedet och avviker endast
avseende ytorna vilket inte kan antas ha någon påverkan på omgivningen.
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig inför bygglovet och endast en
granne har framfört invändning mot ansökan. Invändningen har besvarats av
kommunen där det förtydligas att de invändningar som framförts inte kan
ses såsom hinder för att bevilja bygglov.
Bygglov ska beviljas enligt Plan- och bygglagen (2010:9009) 9 kap 31 §
Då den sökta åtgärden:
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3,
6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har
prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900).
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Sammanfattning av ärendet

För platsen beviljades förhandsbesked för mindre gård 2017-11-21 § 146.
Detta förhandsbesked medger byggnad av mindre gård om bostadshus med
garage och två uthus avseende stall och verkstad. Då det endast rörde sig om
förhandsbesked så fanns endast uppskattade ytor för de tänkta byggnaderna
och tomtplatsen, även då den nya ansökan avser justerade areor som avviker
från förhandsbeskedet så är plats och utformning den samma.
Sökanden önskar uppför ett enbostadshus med garage i ett plan om 399 m2
samt två komplementbyggnader varav ett stall med loft om 304 m2 och en
verkstad med loft om 304 m2. Tomtplatsen kommer att uppta ca 6000m2.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Ansökan
Situationsplan, plan- och fasadritningar
Beviljat förhandsbesked 2017-11-21 § 146. Edp TK-2017-1521
Kommunicering med kända sakägare
Svarsbrev till klagande
Bilaga till beslut

Bygglovsbilaga med besvärshänvisning
Beslutet skickas till

Medborgarkansliet för expediering
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§ 58
Dnr 2018/339

Strandskyddsdispens för upprustning av bruksmiljö
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna, med stöd av 7 kap 18
b § miljöbalken, i enlighet med beslutskartan, ansökan samt inkomna
kompletteringar, för utbyggnad av fritidshus och uppförande av
bastubyggnad på fastigheten Snatra 1:59,
att tomtplatsen bestäms till 1000 kvm och är markerad på bilaga 1
Beslutskarta,
att dispensen förenas med följande villkor,
1. Bygget ska utföras under sådan period och på sådant sätt att fåglars
och reproduktion inte störs.
2. Att tomtplatsen tydligt avgränsas i alla väderstreck, ex. med staket.
3. Inga privatiserande föremål får placeras mellan den markerade
tomtplatsen och båtplatsen.
att prövningsavgiften utgör 8 240 kr.
Giltighetstid

Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom
två år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga
kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken).
Beslutsmotivering

Särskilda skäl för beviljande av strandskyddsdispens kan anses föreligga då
utbyggnaden och uppförandet av bastun sker inom redan ianspråktaget
område. Dessutom placeras utbyggnaden på baksidan, så byggnaden
kommer inte längre ner mot närmaste strandlinje. Bastun placeras där det
tidigare stod en lekstuga. Detta tillsammans med villkoret om en tydlig
tomtplatsavgränsning förhindrar att hemfridszonen utökas. Anledningen till
att en av byggnaderna ligger utanför tomtplatsen och fastighetsgränsen är att
kartorna är något förskjutna.
Sökanden önskade i ansökan att tomtplatsen skulle gå ända ner till
båtplatsen, men detta är inte möjligt då fri passage för allmänheten ska vara
möjlig längs strandlinjen. Därför är det viktigt att dispensen förenas med
Ordf sign
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villkoret om att inga privatiserande föremål får placeras mellan den
markerade tomtplatsen och båtplatsen. Med privatiserande föremål menas
exempelvis blomurnor och utemöbler. Då Lövstabukten enligt Uppsala läns
naturvårdsprogram beskrivs som ett område intressant för båtturismen är det
även viktigt att hemfridszonen inte sträcker sig ut i vattnet, utan stannar på
land. Detta för att kanotister och båtfolk ska våga passera på vattnet utanför
fastigheten.
Genom att byggnadssättet och perioden anpassas efter fridlysta och
rödlistade fågelarter kommer dessa inte att påverkas väsentligt. Om
villkoren följs bedöms den sökta åtgärden inte medföra någon väsentlig
påverkan på växt- och djurlivet eller någon inskränkning av det rörliga
friluftslivet och är således även förenlig med strandskyddets syfte.
Avgiften för prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna ska betalas i form av en fast avgift om 8 240 kr,
motsvarande 8 timmars handläggningstid à 1 030 kr (taxa enligt
kommunfullmäktiges beslut § 125/2017).
Sammanfattning av ärendet

Sökanden vill bygga ut ett fritidshus samt uppföra en bastubyggnad på
fastigheten Snatra 1:59, belägen på ön Stegelharen i Lövstabukten.
Utbyggnaden (ca 12 kvm) placeras bort från närmaste strandslinje och
bastubyggnaden (ca 15 kvm) placeras bredvid en befintlig gäststuga. I
ansökan anges att området redan är ianspråktaget (inom befintlig tomtplats)
som särskilt skäl att bevilja dispens. I Lövstabukten har flera rödlistade och
fridlysta fågelarter rapporterats in, och fastigheten ligger inom ett område
som i Uppsala Läns Naturvårdsprogram är klassat som klass 2 – mycket
högt naturvärde. I Lövstabukten gäller 300 meter strandskydd på land och i
vatten enligt 7 kap.13-14 §§ miljöbalken.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Kommunfullmäktiges beslut § 125/2017 angående taxa
Ansökan om strandskyddsdispens (KS 2018.1486) samt inkomna
kompletteringar
Bilagor

1. Beslutskarta
Beslutet skickas till

Medborgarkansliet för expediering

Ordf sign

Justerandes sign

16

Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2018-05-15

§ 59
Dnr 2018/329

Strandskyddsdispens för utbyggnad av fritidshus
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna, med stöd av 7 kap 18
b § miljöbalken, i enlighet med beslutskartan och ansökan, för
grundförstärkande åtgärder och anläggande av arbetsväg samt förberedelser
för dessa på fastigheten Strömsbergs bruk 2:47,
att den yta som åtgärderna få ta i anspråk bestäms till bruksbyggnadernas
storlek och arbetsvägens sträckning.
att dispensen förenas med följande villkor,
1. Ån ska återställas som den var innan åtgärderna påbörjades.
2. Arbetet ska primärt genomföras under lågflödesperioden (ca 15 juni
till september)
att prövningsavgiften utgör 8 240 kr.
Giltighetstid

Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom
två år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga
kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken).
Beslutsmotivering

Särskilda skäl för beviljande av strandskyddsdispens anses föreligga då
bevarandet av bruksmiljön kan ses som ett angeläget allmänt intresse.
Sökanden påpekade att åtgärderna antagligen kommer att behöva utföras
under perioden då åfåran är isfri, bland annat för att säkra arbetsmiljön för
entreprenören. Arbetet kommer att påverka livsmiljön för växt- och djurliv,
men den bedöms bli väldigt lokal och därför inte väsentlig. Detta då det går
två strömfåror genom Strömsberg, och det endast är den ena som berörs av
åtgärderna, samt att upprustningen sker under en begränsad period. Den
begränsade påverkansperioden säkerställs av de ställda villkoren.
Det finns flera rödlistade och/eller fridlysta arter runt omkring Strömsbergs
bruk, bland annat forsärla, havsörn, större agatsnäcka, flat dammussla och
pilblad. Stor naturvårdshänsyn ska visas, och om fridlysta arter riskerar att
påverkas negativt av åtgärderna ska dispens från artskyddsförordningen
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sökas hos Länsstyrelsen. Då fastigheten ligger inom yttre
vattenskyddsområde får inte markarbeten ske till en lägre nivå än 1 meter
över högsta naturliga grundvattennivå. Frångås detta krävs dispens hos
Länsstyrelsen.
Om villkoret följs bedöms den sökta åtgärden inte medföra någon väsentlig
påverkan på växt- och djurlivet eller någon inskränkning av det rörliga
friluftslivet och är således även förenlig med strandskyddets syften, samt
med andra bestämmelser i området.
Avgiften för prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna ska betalas i form av en fast avgift om 8 240 kr,
motsvarande 8 timmars handläggningstid à 1 030 kr (taxa enligt
kommunfullmäktiges beslut § 125/2017).
Sammanfattning av ärendet

Sökanden vill rusta upp Strömsbergs bruk genom att förstärka grunden på
kvarnen och smedjan, på fastigheten Strömsbergs bruk 2:47. För att arbetet
ska kunna utföras behöver en arbetsväg anläggas ner i ån. I ansökan anges
att åtgärden tillgodoser ett mycket angeläget allmänt intresse som särskilt
skäl att bevilja dispens. I närområdet har flera rödlistade och fridlysta arter
rapporterats in. Fastigheten ligger inom bevarandeområde för
odlingslandskapet, riksintresse för kulturmiljön och yttre
vattenskyddsområde. Längs Tämnarån gäller 100 meter strandskydd enligt 7
kap.13-14 §§ miljöbalken.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Kommunfullmäktiges beslut § 125/2017 angående taxa
Ansökan om strandskyddsdispens (KS 2018.1073)
Bilagor

1. Beslutskarta
Beslutet skickas till

Medborgarkansliet för expediering
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§ 60
Dnr 2017/1021

Delgivning
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Följande handlingar redovisas:
Handlingsid KS 2018.1466
Handlingsid KS 2018.1555
Handlingsid KS 2018.1680
Handlingsid KS 2018.1742
Handlingsid KS 2018.1770
Handlingsid KS 2018.1774
Handlingsid KS 2018.1896
Handlingsid KS 2018.1905
Handlingsid KS 2018.1938
Handlingsid KS 2018.1939
Handlingsid KS 2018.1964
Handlingsid KS 2018.1689
Handlingsid KS 2018.1553
Handlingsid KS 2018.1550
Handlingsid KS 2018.1699
Handlingsid KS 2018.1662
Handlingsid KS 2018.1913
Handlingsid KS 2018.1763
Handlingsid KS 2018.1910
Handlingsid KS 2018.2061
Handlingsid KS 2018.2130
Handlingsid KS 2018.2021
Handlingsid KS 2018.2020
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§ 61
Dnr 2018/14

Lantmäteriförrättningar
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Följande handlingar redovisas:
Ärendenummer KS 2018/14
Handlingsid KS 2018.1434
Handlingsid KS 2018.1359
Handlingsid KS 2018.1382
Handlingsid KS 2018.1383
Handlingsid KS 2018.1384
Handlingsid KS 2018.1504
Handlingsid KS 2018.1576
Handlingsid KS 2018.1687
Handlingsid KS 2018.1714
Handlingsid KS 2018.1773
Handlingsid KS 2018.1900
Handlingsid KS 2018.2067
Handlingsid KS 2018.2090
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§ 62
Dnr 2018/251

Meddelanden
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Följande handlingar redovisas:
Diarienummer : KS 2018/1
Handlingsid: KS 2018.1503
Handlingsid: KS 2018.1737
Handlingsid: KS 2018.1895
Handlingsid: KS 2018.1904
Handlingsid: KS 2018.777
Handlingsid: KS 2018.2080
Diarienummer : KS 2018/127
Handlingsid: KS 2018.1722
Diarienummer : KS 2016/87
Handlingsid: KS 2018.966
Diarienummer : KS 2017/1108
Handlingsid: KS 2018.1088
Diarienummer : KS 2018/369
Handlingsid: KS 2018.1599
Diarienummer : KS 2018/446
Handlingsid: KS 2018.2110
Handlingsid: KS 2018.2112
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§ 63
Dnr 2018/406

Remissvar - samråd kring förslag till översiktsplan för
Älvkarleby kommun år 2050
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna yttrandet och skicka det till Älvkarleby kommun.
Sammanfattning av ärendet

Tierps kommun har mottagit en remiss från Älvkarleby kommun med
begäran om yttrande över förslag till ny översiktsplan för Älvkarleby
kommun år 2050. Tierps kommun bedöms utifrån en övergripande
genomgång av förslag till översiktsplan inte komma att negativt påverkas av
föreslagen markanvändning.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande och förslag till remissvar
Kungörelse - Förslag till Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050,
Uppsala län inklusive bilagor, dnr 2016/524
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§ 64
Dnr 2017/749

Bildande av kommunalt naturreservat - Björns skärgård
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklara Björns skärgård
som naturreservat med avgränsning enligt ”Beslutskarta Björns skärgård”,
att reservatet får namnet Naturreservatet Björns skärgård,
att med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken ska föreskrifter angivna i
”Beslut om bildande av Naturreservatet Björns skärgård” gälla för
naturreservatet för att säkerställa syftet med reservatet,
att ordningsföreskrifter utfärdade med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken ska
gälla omedelbart, även om de överklagas,
att med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken, meddela bestämmelser för förvaltningen av reservatet genom
att fastställa den till beslutet bifogade skötselplanen, ”Skötselplan
Naturreservatet Björns skärgård”,
att Upplandsstiftelsen ska vara förvaltare av reservatet, samt
att kungöra beslutet i Tierps kommuns författningssamling samt i
ortstidningarna Upsala Nya Tidning, Arbetarbladet och Lokaltidningen
Norra Uppland.
Sammanfattning av ärendet

Upplandsstiftelsen har i flera år utrett förutsättningarna att bevara de höga
naturvärdena och utveckla friluftslivet i Björns skärgård. Då
Fortifikationsverket år 2010 avsåg avyttra fastigheten Björn 1:1 fattade
Tierps kommun beslut (KS 2010/298 § 109) om att förvärva del av
fastigheten i syfte att bilda ett kommunalt naturreservat. Upplandsstiftelsen
förvärvade sedan fastigheten från kommunen, liksom merparten av
resterande delar av det blivande reservatet av Bergvik Skog AB.
Kommunstyrelsens utskott för samhällsbyggnad beslutade 2017-10-03 §
130 att förelägga sakägare att framställa eventuella synpunkter på förslaget
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till beslut och skötselplan för naturreservatet Björns skärgård inom 31 dagar
från delgivningsdagen, samt att lämna tillfälle till övriga att yttra sig senast
den 15 november 2017. Förslaget till beslut och skötselplan ställdes även ut
i kommunhuset och på kommunens webbplats.
Några yttranden har föranlett att kommunen valt att precisera föreskrifterna
mer. De preciseringar som har gjorts innebär förtydliganden och i något fall
en mildring av naturreservatsföreskrifterna. Inkomna yttranden har också
lett till vissa redaktionella ändringar i beslutstexter, skötselplan och kartor.
Justeringarna innebär inte någon ytterligare inskränkning som drabbar
sakägare, nytt samråd bedöms inte behöva genomföras.
Upplandsstiftelsen ska ansvara för förvaltningen av naturreservatet i
samarbete med Tierps kommun.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Bilaga 1 Beslut om bildande av Naturreservatet Björns skärgård
Bilaga 2 Skötselplan Naturreservatet Björns skärgård
Bilaga 3 Samrådsredogörelse
Karta A Beslutskarta Björns skärgård
Karta B Översiktskarta Björns skärgård
Karta C Karta över friluftsanordningar Björns skärgård
Karta D Skötselområdeskarta Björns skärgård
Karta E Huvudsaklig förvaltningsinriktning Björns skärgård
Kommunstyrelsens beslut 2010-10-19 § 109, KS 2010/298
Besvärshänvisning

Beslut om bildande av naturreservat samt beslut om skötselplan kan
överklagas hos Länsstyrelsen av den som beslutet angår och om det gått
honom eller henne emot. Överklagandetiden är tre veckor från den dag då
klaganden fick del av beslutet, dvs den dag då mottagningsbevis
undertecknats eller då beslutet kungjorts i ortstidning. Överklagan behöver
vara daterad och signerad och ska skickas eller lämnas till Tierps kommun.
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§ 65
Dnr EDP 2016.1873

Antagande av ändring av detaljplan (ÄDP 215) Månkarbo
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att godkänna granskningsutlåtande, samt
att föreslå kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan ÄDP 215 – Månkarbo för fastigheten Månkarbo 11:1 i
enlighet med Plan- och bygglagen 5 kap 27 § (2010:900).
Beslutsmotivering

Efter samråd har en miljöteknisk undersökning genomförts av den
markföreorening som identifierats inom planområdet. Undersökningen visar
på föroreningshalter som överstiger riktvärdena, vilket behöver åtgärdas
innan exploatering kan ske. Med bakgrund av detta har plankartan inför
granskning kompletterats med bestämmelse om villkor för lov (a1) i syfte att
säkerställa att föroreningen åtgärdas och godkänns av tillsynsmyndighet
innan startbesked för byggnation får utfärdas. Inför antagande har
utnyttjandegraden för huvudbyggnad utökats från högst 22 % av
fastighetsarean till 25 % av fastighetsarean. Eftersom det inte bedöms utgöra
en väsentlig ändring kan planförslaget justeras inför antagande.
Gällande översiktsplans (ÖP 2010-2030) generella rekommendationer anger
att ny bebyggelse i första hand ska lokaliseras i anslutning till befintlig
bebyggelse och samhällsservice. När det gäller Månkarbo anger
översiktsplanen bland annat att planeringen ska verka för en ökning av
ortens befolkning. Planförslaget möjliggör för en markanvändning i enlighet
med dessa rekommendationer och bedöms som helhet ligga i linje med
gällande översiktsplan.
Eftersom att de förändringar som planförslaget möjliggör för inte bedöms
vara av sådan omfattning som är av intresse för allmänheten bedrivs
planarbetet efter ett standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen
2010:900.
Sammanfattning av ärendet

Den 8 december 2016 inkom en ansökan om planläggning för fastigheten
Månkarbo 11:1 till Tierps kommun. Sökande för åtgärden är AB
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Tierpsbyggen. I ansökan framgår att sökanden önskar att bebygga
fastigheten Månkarbo 11:1 med bostadsbebyggelse i två våningar.
Fastigheten regleras i dagsläget av byggnadsplan D215 som tillåter bostäder
och handel i högst en våning.
Med bakgrund av detta beslutade Utskottet samhällsbyggnad 2017-01-31 §
5 att uppdra Samhällsbyggnadsenheten att inleda planarbete för ändring av
detaljplan för fastigheten Månkarbo 11:1. Syftet med planändringen är att
pröva möjligheten att utöka högsta antalet tillåtna våningar från en till två.
Ett första planförslag arbetades fram (samrådshandling) och godkändes av
Utskottet samhällsbyggnad 2017-10-03 § 118. Samråd hölls mellan 201710-14 och 2017-11-14. Inkomna yttranden har sammanställts och bemötts i
en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna synpunkter under samråd arbetades
planförslaget om till en granskningshandling och ställdes ut på granskning
mellan 2018-04-12 och 2018-05-03 i enlighet med Utskottet
samhällsbyggnads beslut 2018-04-10 § 40. Samtliga inkomna synpunkter
under granskning har bemötts i ett granskningsutlåtande och därefter har en
antagandehandling tagits fram. Mindre justeringar av planförslaget har
genomförts inför antagande i form av ökad utnyttjandedrag för
huvudbyggnad.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kostnader för planarbetet bekostas av den sökande och regleras i ett
planavtal, baserat på den av Kommunfullmäktige antagna Plan- och
bygglovstaxan. Planarbetet innebär inga ekonomiska belastningar för
kommunen.
Beslutsunderlag












Handläggarens tjänsteutlåtande
Plankarta med planbestämmelser
Planbeskrivning innehållande genomförandebeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Barnchecklista
Dagvattenutredning
Trafikbuller-PM
Miljöteknisk undersökning
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§ 66
Dnr EDP 2017.1013
Antagande av ny detaljplan (DP 432) Söderfors företagspark
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att godkänna granskningsutlåtande, samt
att föreslå kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige besluta
att anta ny detaljplan DP 432 – Söderfors företagspark, för del av
fastigheten Söderfors bruk 1:67 i enlighet med Plan- och bygglagen 5 kap
27 § (2010:900).
Beslutsmotivering

Planförslaget syftar till att möjliggöra för verksamheter i form av kontor,
handel, lager och industri på del av fastigheten Söderfors bruk 1:67.
Planförslaget syftar även till att möjliggöra för en återvinningscentral. Inoch utfart anordnas från väg 760 som angränsar till planområdet. Vidare
möjliggör planförslaget för en utbyggnad av gång- och cykelväg längs med
del av väg 760 och in till den tilltänkta bebyggelsen i området.
Gällande översiktsplan (ÖP 2010-2030) framhåller delar av planområdet
som ett utpekat utbyggnadsområde. Översiktsplanens generella
rekommendationer för Söderfors anger att ortens industrier och andra
verksamheter ska ges möjlighet att verka och utvecklas. Planförslaget
möjliggör för en markanvändning i enlighet med denna rekommendation
och bedöms som helhet ligga i linje med gällande översiktsplan.
Eftersom att de förändringar som planförslaget möjliggör för bedöms vara
av sådan omfattning som är av intresse för allmänheten bedrivs planarbetet
efter ett utökat förfarande i enlighet med plan- och bygglagen 2010:900.
Sammanfattning av ärendet

Under 2017 har kommunen uppmärksammat en ökad efterfrågan på
planlagd mark för verksamheter i Söderfors. Ett flertal små och mellanstora
företag baserade i Söderfors har uttryckt ett behov av mark för att etablera
och expandera sina verksamheter. Med bakgrund av denna efterfrågan
beslutade Utskottet samhällsbyggnad den 30 juni 2017 § 75 att ge
Samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att påbörja en utredning för ny
detaljplan för del av fastigheten Söderfors bruk 1:67. Den berörda
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fastigheten är i kommunal ägo, utgörs främst av skogsmark och angränsar
till befintligt industriområde. Ett första planförslag arbetades fram
(samrådshandling) och godkändes av Utskottet samhällsbyggnad 2018-0130 § 6. Samråd hölls mellan 2018-02-06 och 2018-03-07. Inkomna
yttranden har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse. Utifrån
inkomna synpunkter under samråd arbetades planförslaget om till en
granskningshandling och ställdes ut på granskning mellan 2018-04-18 och
2018-05-09 i enlighet med Utskottet samhällsbyggnads beslut 2018-04-10 §
41. Samtliga inkomna synpunkter under granskning har bemötts i ett
granskningsutlåtande och därefter har en antagandehandling tagits fram.
Efter granskning har endast mindre justeringar av planförslaget genomförts.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kommunen står för kostnaden för upprättandet av detaljplanen. Planarbetet
finansieras genom att planavgift tas ut i samband med bygglovsansökan.
Kommunen är huvudman för allmänna platser inom planområdet och
ansvarar därmed för anläggande, skötsel och underhåll av gator och andra
allmänna platser som kommunen är huvudman för. Kommunen ansvarar
även för utbyggnad av vatten och avlopp. I övrigt regleras
ansvarsfördelningen vid genomförande av detaljplanen av
exploateringsavtal som tecknas mellan kommunen och byggherren.
Planförslaget gör det möjligt för företag att etablera och expandera sina
verksamheter i Tierps kommun, vilket skapar goda förutsättningar för nya
arbetstillfällen och utökad service. I förlängningen kan planförslaget
medföra intäkter för kommunen i form av ökade skatteintäkter.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande (2018-05-10)
Plankarta med bestämmelser (2018-05-10)
Planbeskrivning innehållande genomförandebeskrivning (2018-05-10)
Samrådsredogörelse (2018-03-23)
Granskningsutlåtande (2018-05-10)
Fastighetsförteckning (2017-12-19, uppdaterad 2018-05-07)
Behovsbedömning (2017-10-02)
Barnchecklista (2017-10-02)
Dagvattenutredning (Ramböll, 2018-01-08)
Markteknisk undersökningsrapport (Ramböll, 2017-12-11)
PM Geoteknik (Ramböll, 2017-12-11)
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§ 67
Dnr 2018/464

Plan- och bygglovstaxa Tierps kommun
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta Plan- och bygglovtaxa Tierps kommun, inklusive kart- och mättaxa.
Beslutsmotivering

Det nya förslaget till plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, har
justerats för att avgifterna ska ge täckning för kommunens nedlagda tid- och
arbetskostnader.
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.
Sammanfattning av ärendet

Under våren 2018 har ett nytt förslag till plan- och bygglovtaxa inklusive
kart- och mättaxa arbetats fram. Taxan har justerats med avseende på
upplägg, rimlighet samt självkostnads- och likställighetsprincipen.
Utredningen har bedrivits av två studenter från samhällsplanerar
programmet i Gävle och målet har varit att ta fram ett nytt förslag på taxa
som avspeglar kommunens situation samt ge täckning för nedlagda tids- och
arbetskostnader.
Utredning visar att den gällande plan- och bygglovtaxan i Tierps kommun
har utrymme för flertalet förbättringar. Den nuvarande taxan är mycket låg
både vad gäller tidsuppskattningen och i jämförelse med andra kommuners
taxor. Detta ger en hänvisning om att kommunen inte får sina omkostnader
tillgodosedda genom gällande avgifter.
Förslaget för den nya taxan har utformats med hjälp av SKL:s underlag för
taxekonstruktion. Det nya taxaförslaget ska ge en tydligare koppling till
kommunens handläggning och arbetsinsats för olika typ av ärenden.
Upplägget på taxan ska vara tydligare att förstå och utläsa för både
beslutsfattare, sökande och förvaltning. Taxaförslaget främjar för både
sociala- och ekonomiska hållbarhetsaspekter och får en tydligare koppling
till Plan- och bygglagen.
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Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Plan- och bygglovtaxa i Tierps kommun - Rapport gällande utvärdering om
nytt förslag till taxa
Ny taxa tabeller
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