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Rådrummet, kl. 13:00 — 14:00

Plats och tid

Se förteckning sid 2
Beslutande

Övriga närvarande

Se förteckning sid 2

Utses att Justera

Sylvia Lundholm
Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Paragrafer 1-79-48-1—
y
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/ Ar

Sekreterare

Vidimerande

Ordförande

Jonas Nyberg
holm

Justerande

BEVIS OM ANSLAG

Justering av utskottet samhällsbyggnads protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Utskottet samhällsbyggnad
Organ
Sammanträdesdatum

2017-01-31

Datum då anslaget sätts upp

2017-02-01

Datum då anslaget tas ned

2017-02-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Paragrafer

179 - 181

Underskrift

Anna Trankell/Annika Höök
Utdragsbestyrkande
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Jonas Nyberg (S)
Anna Ahlin (C)
Gunnar Jansson (S)
Sylvia Lundholm (MP)

Närvarande tjänstgörande ersättare

Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Urban Blomster (V)
Jim Blomstedt (M)
Oskar Jonsson (MP)

Övriga närvarande

Lars Ingeberg, chef Medborgarservice
Henrik Jokijärvi, chef Miljö- och hälsoskyddsenheten
Thomas Khilström, chef Sarnhällsbyggnadsenheten
Adam Nyström, kommunarkitekt
Anna TrankelllAnnika Höök, utskottssekreterare
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Dnr Ks 2014.153

Förslag till yttrande för förnyad koncession för befintlig 130 kV ledning
mellan Station Söderfors och Station Söderfors Södra i Tierps kommun, Uppsala län
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt U004
att anta föreliggande yttrande som sitt eget, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Bakgrund

Kommunarkitektens yttrande
"2016-12-19 mottog Tierps kommun handlingar för samråd gällande förnyad
koncession för befintlig 130 kV ledning mellan Station Söderfors och Station
Söderfors Södra i Tierps kommun, Uppsala län. Bakom samrådet står
FI I EVIO.
I samrådshandlingen presenterar ELLEVIO tre separata alternativ för ledningen, fortsatt luftledning enligt befintlig sträckning, markförlagd kabel samt
ett nollalternativ. ELLEVIO förespråkar att fortsatt använda luftledning enligt
nuvarande utsträckning. Detta motiveras utifrån en ekonomisk aspekt samt att
man menar att luftledningar är enklare att felsöka vid eventuella avbrott.
Kommunens uppfattning är den att flera alternativ än de tre som presenteras i
samrådshandlingen bör utredas. Stora delar av den befintliga ledningen ligger
inom ett område som är utpekat som riksintresse för kulturmiljö, friluftslivet
och rörligt friluftsliv. Detta är riksintresseområden vars utpekade värden står i
nära relation till det visuella intrycket av landskapet, något som ledningen i
sin nuvarande utförande påverkar negativt. Vidare anser kommunen en luftledning i aktuellt läge kontraproduktivt mot de projekt och åtgärder för att
höja det estetiska intrycket av Söderfors som de senaste åren har genomförts."
Beslutsunderlag
• Samrådshandling för förnyad koncession för befintlig 130 kV ledning
mellan Station Söderfors och Station Söderfors Södra i Tierps kommun, Uppsala län (2016-12-16)
Forts.
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Yttrande för förnyad koncession för befintlig 130 kV ledning mellan
Station Söderfors och Station Söderfors Södra i Tierps kommun, Uppsala län (2017-01-16)

Beslut skickas till
Sweco
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Dnr Ks 2016.1014
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Förslag till yttrande för förnyad koncession för befintlig 130 kV ledning
mellan Skedvi i Säters kommun i Dalarna län och Söderfors i Tierps
kommun i Uppsala län

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt U004
att anta föreliggande yttrande som sitt eget, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Bakgrund
Kommunarkitektens yttrande
"2016-12-23 mottog Tierps kommun handlingar för samråd gällande förnyad
koncession för befintlig 130 kV ledning mellan Skedvi i Säters kommun och
Söderfors i Tierps kommun. Ledningen passerar även genom Hedemora
kommun, Hofors kommun, Avesta kommun samt Sandvikens kommun. Av
ledningens totalt 80 km återfinns 4,5 km inom Tierps kommun. Bakom samrådet står ELLEVIO.
I samrådshandlingen presenterar ELLEVIO fyra separata alternativ för ledningen, fortsatt luftledning enligt befintlig sträckning, markförlagd kabel alternativ 1, markförlagd kabel alternativ 2 samt ett nollalternativ. ELLEVIO
förespråkar fortsatt att använda luftledning enligt nuvarande utsträckning.
Detta motiveras utifrån en ekonomisk aspekt samt att man menar att luftledningar är enklare att felsöka vid eventuella avbrott.
Kommunens uppfattning är den att flera alternativ än de fyra som presenteras
i samrådshandlingen bör utredas. Exempelvis möjligheterna att använda sig
av sjökabel eller kombinationer av alternativ. Kommunen saknar också resonemang kring elektromagnetiska fält.
Stora delar av den befintliga ledningen ligger inom ett område som är utpekat
som riksintresse för kulturmiljö, friluftslivet, rörligt friluftsliv samt naturvård.
Detta är riksintresseområden vars utpekade värden står i nära relation till det
visuella intrycket av landskapet, något som ledningen i sin nuvarande utförande påverkar negativt."
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Beslutsunderlag
• Samrådshandling för förnyad koncession för befintlig 130 kV ledning
mellan Skedvi i Säters kommun i Dalarna län och Söderfors i Tierps
kommun i Uppsala län (2016-12-21)
• Yttrande för förnyad koncession för befintlig 130 kV ledning mellan
förnyad koncession för befintlig 130 kV ledning mellan Skedvi i Säters kommun i Dalarna län och Söderfors i Tierps kommun i Uppsala
län (2017-01-16)
Beslut skickas till
Sweco
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Dnr Ks 2016.1018

Remiss angående reglering av skogsbruksåtgärder inom och kring
Natura 2000-området Romsmaren

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt U004
att anta föreliggande yttrande som sitt eget, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Bakgrund
Kommunekologens yttrande:
"Länsstyrelsen har skickat en förfrågan till kommunen huruvida gällande
planbestämmelser i detaljplanen för Romsmaren (D 712) reglerar skogsbruksåtgärder i planområdet.
Efter utredning görs bedömningen att planbestämmelserna inte kan anses reglera skogsbruksåtgärder i planområdet, om inte skogslagstiftningen på
samma sätt som miljöbalken kan reglera hur åtgärder kan tillåtas för att vara
förenliga med gällande detaljplan.
Utredningsredogörelse
Området som är avverkningsanmält utgörs av parkmark i detaljplanen. Parkmark är allmän plats-mark men eftersom planen antogs 1972 och bestämmelsen om huvudmannaskap infördes 1987 är inte kommunen huvudman för
parkmarken.
I planbeskrivningen och fastställelsebeslutet betonas skogens betydelse som
strövområde, och i det område som nu är aktuellt för avverkning kring sjön
Romsmaren ansågs värdena så höga att sex föreslagna tomter togs bort. Sjön
och dess omgivningar ansågs vara av betydande intresse från den vetenskapliga naturvårdens synpunkt och nuvarande (dåvarande) förhållanden borde så
långt möjligt bevaras.
I beskrivningen, tillhörande planförslaget, uppges att en samfällighet ska bildas för allmänna platser i enlighet med exploateringsavtalet samt att kommunen bör ingå i samfälligheten för att säkerställa allmänt tillträde till stränder
och parkområden. Strandskyddsbestämmelserna gäller inte inom planområdet.
Forts.
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I exploateringsavtalet kan utläsas att allmänna platser ska övertas av samfällighet, att gemensamhetsanläggning (GA) ska bildas som ska sköta och underhålla dessa. Vi lantmäteriförrättning 1975 bilda tre GA. GA:1 för utfartsväg till allmän väg, GA:2 för vägar och vändplaner inom planområdet samt
GA:3 för vattenförsörjningsanläggning, småbåtshamn och grönområden.
Kommunen hade del endast i GA:l.
Sammanfattningsvis har skogen och området kring sjön Romsmaren höga natur- och rekreationsvärden som lyfts fram i planbeskrivningen men kommunen har ingen möjlighet att påverka skötseln av skogen då vi inte ingår i GA:3
eller har huvudmannaskap. Länsstyrelsen bör kontrollera med Skogsstyrelsen
om skogslagstiftningen på liknande sätt som miljöbalkens 2:6 § kan reglera
att åtgärder inte kan tillåtas i strid med gällande detaljplan, eller om detaljplanens beskrivning av områdets värde kan föranleda ändrat utförande av de planerade skogsbruksåtgärderna."
I ärendets handläggning har deltagit kommunekolog Taija Lindfors samt
plantekniker Kenneth Ottosson.
Beslut skickas till
Länsstyrelsen
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