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Tid och plats  9 mars 2022, kl.13:00 - 14:30, digitalt sammanträde 
Paragrafer § 17 - § 25 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-03-09 Anslaget tas ner: 2022-03-31 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Jonas Nyberg 
 

Beslutande   
 
 
 Ledamöter Jenny Lundström (MP) ordförande 

Jonas Nyberg (S) vice ordförande 
Gunnar Jansson (S) 
 

 
 

Beslutande ersättare Sven Lokander (M) 
 

 
 
 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Elisabeth Rosengren (V) 
Ann-Kristin Ringefors (KD) 
 

 
 

Tjänstemän och övriga Evelina Håkansson, utskottssekreterare  
Anna Persson, chef Planering och myndighet 
Henrik Jokijärvi, chef Miljö- och hälsoskydd 
Adam Nyström, kommunarkitekt 
Taija Lindfors, kommunekolog 
Kent Bingström, bygglovshandläggare 
Catrin Alvinder, samhällsplanerare infrastruktur §§ 17-19 

   
Underskrifter 
 Sekreterare 
 
    Evelina Håkansson 
 
 
 Ordförande 
 
    Jenny Lundström 
 
 
 Justerande 
 
    Jonas Nyberg 
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§ 17 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:58  
 
§ 18 Information KS/2022:31  
 
§ 19 Information - Överenskommelse 

avseende utveckling av cykelbarhet och 
hållbara kombinationsresor Tierp -
Tierps Kyrkby 

KS/2021:1032  

 
§ 20 Information - Ekonomi 

samhällsbyggnad 
KS/2022:203  

 
§ 21 Information om pågående planarbeten KS/2022:25  
 
§ 22 Strandskyddsdispens för 

komplementbyggnader 
EDP 2021-28  

 
§ 23 Svar på remiss  - Vägledning för 

förklarande av kraftigt modifierade 
ytvattenförekomster och bedömning av 
annat sätt 

KS/2021:1039  

 
§ 24 Svar på samråd - Havsbaserad 

Vindkraftpark Fyrskeppet 
KS/2022:131  

 
§ 25 Yttrande på förslag till ny översiktsplan 

för Östhammars kommun 
KS/2022:168  
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§ 17 
Dnr KS/2022:58  
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan.  
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§ 18 
Dnr KS/2022:31  
 
Information 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar  
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anna Persson, chef Planering och myndighet, informerar om: 

- Protokoll från lantmäteriet gällande ärendet om 
anläggningsförrättning för vatten och avlopp i Fågelsundet 

- Hemställan om jäv 
- Nya förskolan i Skärplinge 
- Jerol – Önskan om att köpa mer mark och utöka bebyggelsen  

 
Henrik Jokijärvi, chef Miljö och hälsoskyddsenheten, informerar om: 

- Lägesrapport gällande fastigheterna i Tobo 
- Båten utanför Karlholm Strand  
- Beslut från länsstyrelsen om förbud och föreläggande med vite 

avseende hantering av avfall 
 
Taija Lindfors, kommunekolog, informerar om:  

- Dom från Mark- och miljödomstolen - Mark- och miljödomstolen 
avslår överklagandet gällande markarbeten för att lägga ner 
telestolpar i marken m.m. 

- Beslut från länsstyrelsen om att pröva Tierps kommuns beslut om 
strandskyddsdispens för enbostadshus och övernattningsstuga 

- Beslut från länsstyrelsens om att upphäva strandskyddsdispens för 
uppförande av garage och gäststuga 

- Enkäten Sveriges bivänligaste kommun 
 
Kent Bingström, bygglovshandläggare, informerar om:  

- Dom från Mark- och miljödomstolen gällande beslut om rivningslov 
och bygglov 
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§ 19 
Dnr KS/2021:1032  
 
Information - Överenskommelse avseende utveckling av 
cykelbarhet och hållbara kombinationsresor Tierp -Tierps 
Kyrkby 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket har ett pågående vägplanearbete för att bygga en gång- och 
cykelväg längs väg 600 och väg 742 mellan Tierp och Tierps kyrkby. 
Åtgärden syftar till att förbättra trafiksäkerheten för gång- och 
cykeltrafikanter samt förbättra möjligheterna till hållbara kombinationsresor 
med kollektivtrafiken. Investeringen finansieras genom den regionala 
länsplanen.  
 
För att maximera nyttan av infrastruktursatsningen är det lämpligt att Tierps 
kommun tillsammans med Region Uppsala upprättar en överenskommelse 
avseende utveckling av cykelbarhet och hållbara kombinationsresor Tierp -
Tierps Kyrkby. Syftet med att upprätta en överenskommelse är att 
tydliggöra ansvarsfördelning och finansiering, det skapar ett strukturerat 
samarbete och arbetet blir prioriterat hos båda parter. Överenskommelsen 
reglerar parternas ansvar och åtagande avseende de aktiviteter som krävs för 
att utveckla och främja för kollektivtrafiken och infrastrukturen. Detta 
innebär bland annat infrastrukturåtgärder, mobilitetsåtgärder och 
kommunikationsinsatser. 
 
Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Presentation - Överenskommelse avseende utveckling av 

cykelbarhet och hållbara kombinationsresor Tierp -Tierps Kyrkby 
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§ 20 
Dnr KS/2022:203  
 
Information - Ekonomi samhällsbyggnad 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utskottet samhällsbyggnad behöver ta del av de ekonomiska 
förutsättningarna inom verksamheten samhällsbyggnad. Både gällande 
årsredovisning men även uppföljningsrapporter under året. Det ligger i linje 
med det som anges i Riktlinjer för ekonomisk styrning.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
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§ 21 
Dnr KS/2022:25  
 
Information om pågående planarbeten 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Adam Nyström, planarkitekt, informerar om arbetet med pågående 
planarbeten. I dagsläget arbetas det med borstfabriken och planändringen 
för Karlholm Strand. Båda planerna har statusen Inför samråd.    
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§ 23 
Dnr KS/2021:1039  
 
Svar på remiss  - Vägledning för förklarande av kraftigt 
modifierade ytvattenförekomster och bedömning av annat sätt 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att anta det ifyllda svarsformuläret och skicka det till Havs- och 
vattenmyndigheten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Havs- och vattenmyndigheten har berett kommunen tillfälle att inkomma 
med synpunkter på förslag till vägledning för förklarande av kraftigt 
modifierade ytvattenförekomster (KMV) och bedömning av annat sätt.  
 
Vägledningens syfte är att uppnå en enhetlig och systematisk arbetsgång, att 
de ytvattenförekomster som förklaras som KMV uppfyller de krav som 
följer av lagstiftningen, att det är tydligt på vilka grunder som KMV har 
förklarats, att dokumentationen sker på rätt sätt samt att tillämpningen av 
KMV sker på ett likvärdigt sätt över hela landet.  
 
Remissen är uppdelad i två vägledningar eftersom den delen som benämns 
”Vägledning för bedömning av annat sätt” även är en delbedömning vid 
beslut om mindre stränga kvalitetskrav enligt 4 kap. 10 § VFF. 
 
Vägledningarnas huvudsakliga målgrupp är vattenmyndigheterna som 
förklarar KMV samt länsstyrelsernas beredningssekretariat som tar fram 
underlagen till besluten. Även kommuner kan dock ha användning av 
vägledningarna eftersom KMV ska ligga till grund för planering samt vid 
prövning och tillsyn av enskilda verksamheter. 
 
Synpunkterna ska lämnas i ett särskilt svarsformulär. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Ifyllt svarformulär  
• Remiss - Vägledning för förklarande av kraftigt modifierade 

ytvattenförekomster och bedömning av annat sätt, dnr 04542-2021 
 
Beslutet skickas till 

• Ifyllt svarsformulär i excelformat skickas till Havs- och 
vattenmyndigheten via e-post till havochvatten@havochvatten.se 
senast 2022-03-10. 

  

mailto:havochvatten@havochvatten.se
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§ 24 
Dnr KS/2022:131  
 
Svar på samråd - Havsbaserad Vindkraftpark Fyrskeppet 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att anta yttrandet och skicka det till Fyrskeppet Offshore AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fyrskeppet Offshore AB inbjuder kommunen till samråd avseende den 
havsbaserade vindkraftparken Fyrskeppet. Samrådet utgör ett 
avgränsningssamråd inom ramen för bolagets miljöbedömning inför 
kommande ansökningar om tillstånd för uppförande och drift av 
vindkraftparken med tillhörande verksamheter, anläggningar och kablar. 
 
Bolaget vill undersöka förutsättningarna att söka tillstånd för en havsbaserad 
vindkraftpark benämnd som Fyrskeppet, lokaliserad i svensk ekonomisk zon 
utanför Uppsala län. Området rymmer upp till 215 vindkraftverk och är 
cirka 534 km2 stort. Verksamheten avser en gruppstation för vindkraft med 
en totalhöjd om 350 m. 
 
För att vindkraftparken med tillhörande exportkablar ska kunna 
genomföras krävs tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges 
ekonomiska zon (SEZ), lagen (1966:314) om kontinentalsockeln (KSL), 
miljöbalken (MB) och ellagen. Regeringen prövar tillstånd enligt SEZ och 
KSL. Tillstånd enligt 7 kap. 28a § MB prövas av länsstyrelsen. 
 
För exportkablar krävs tillstånd för vattenverksamhet enligt MB från mark- 
och miljödomstol och tillstånd enligt ellagen (koncession) från 
Energimarknadsinspektionen. Exportkablarna är en följdverksamhet 
till vindkraftparken och kommer att prövas i särskild ordning, efter att 
vindkraftparken erhållit tillstånd. 
 
Planerad verksamhet antas kunna medföra betydande miljöpåverkan och 
därför genomförs ett så kallat avgränsningssamråd enligt 6 kap MB. 
Avsikten med samrådet är att informera och inhämta andra parters 
synpunkter och kunskaper för att den miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) som tas fram ska få en inriktning på de aspekter som är viktigast för 
den kommande prövningen. 
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Kommunen bereds därför tillfälle att lämna synpunkter om MKB-
utformning och information om förhållanden i övrigt. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas direkt av beslutet, men kan anses 
påverkas indirekt eftersom en hållbar energiproduktion har en avgörande 
betydelse för framtiden. Vid etablering av vindkraftparken behöver det dock 
säkerställas att den inte orsakar skada på omistliga ekosystem och 
upplevelsevärden för kommande generationer. 
 
Mål och uppdrag 
Anläggande av en stor havsbaserad vindkraftpark bidrar till att uppnå de 
globala Agenda 2030 målen ”mål 7 Hållbar energi för alla” samt ”mål 13 
Att bekämpa klimatförändringen”. 
 
I länet finns ett mål om 100 procent förnybar elproduktion vilket kräver 
utbyggd vindkraft och utbyggd elproduktion från kraftvärme och solceller. 
Tierps lokala Agenda 2030 mål handlar mer om småskaliga anläggningar. 
 
Anläggandet av vindkraftparken får samtidigt inte inverka negativt på 
Agenda 2030 målet ”mål 14 Hav och marina resurser”, eller minska 
möjligheten att uppnå miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och 
skärgård”. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Handläggarens remissvar 
• Samrådshandlingar 

 
Beslutet skickas till 

• Fyrskeppet Offshore AB via e-post fyrskeppetsamrad@wpd.se 
senast 2022-03-11 

  

mailto:fyrskeppetsamrad@wpd.se
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§ 25 
Dnr KS/2022:168  
 
Yttrande på förslag till ny översiktsplan för Östhammars 
kommun 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna yttrandet och skicka det till Östhammars kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Östhammar kommun arbetar med framtagandet av en ny översiktsplan. 
2022-02-14 inleddes samråd för planförslaget. Tierps kommun har givits 
möjlighet att lämna yttrande på planförslaget. 
 
Beslutsmotivering 
Tierps kommun bedöms utifrån genomgång av förslaget till översiktsplan 
inte komma att negativt påverkas av föreslagen markanvändning. De 
ställningstaganden och avväganden som görs i planförslaget delas av Tierps 
kommun. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Yttrande på förslag till ny översiktsplan för Östhammars kommun 

 
Beslutet skickas till 

• Östhammars kommun 
 
 
 


