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Plats och tid

Kommunhuset, Rådrummet, Tierps Köping,
Kl. 13.00 — 14.30

Beslutande och övriga närvarande

enligt sida 2
Paragrafer

Utses att justera

Gunnar Jansson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Tierps köping

Underskrifter
Sekreterare

KRrC-5- - \4---y-n,,tA5N1/7)
Kerstin Jonass' n

Ordförande
Jonas N

erg

Justerande
Unnar Jansson

BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Utskottet Samhällsbyggnad

Sammanträdesdatum

2017-03-07

Datum då anslaget sätts upp

2017-03-07

Datum då anslaget tas ned

2017-03-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Tierps köping

Paragrafer

22 - 23

Underskrift

^\C5 -n \,L .WC615141
Kerstin Jonasson
Utdragsbestyrkande

22 - 23
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Beslutande

Jonas Nyberg (S)
Anna Ahlin (C)
Gunnar Jansson (S)
Oskar Jonsson (MP)

Närvarande
tjänstgörande
ersättare

Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Urban Blomster (V)
Jim Blomstedt (M)
Sylvia Lundholm (MP)

Övriga
närvarande

Lars Ingeberg, chef Medborgarservice
Thomas Kihlström, chef
Samhällsbyggnadsenheten
Henrik Jokijärvi, chef Miljö- och
hälsoskyddsenheten
Erika Holmström, planhandläggare
Kerstin Jonasson, utskottssekreterare
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§ 22

Dm- Ks 2017.139

Remiss - åtgärdsprogram för vitryggig hackspett

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:
"Tierps kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslag till
åtgärdsprogram för vitryggig hackspett 2017-2021.
Tierps kommun anser att åtgärderna som föreslås i programmet är relevanta
och ändamålsenliga. Kommunen berörs av två av de fem nationellt
prioriterade värdetrakterna. I kommunens översiktsplan anger vi att vi ska
stödja arbetet med vitryggslandskapet genom att verka för att andelen
lövträd ökar i värdetrakterna. I länsplanen för värdefulla lövskogsmiljöer,
som skogsstyrelsen tagit fram, finns det även lövrika områden mellan dessa
värdetrakter som kan ha stor betydelse för spridningen av hotade arter.
En intressekonflikt som inte nämns i åtgärdsprogrammet är den som kan
uppstå i tätortsnära rekreationsskogar. Kommunen äger främst tätortsnära
skog och flera av de lövrika miljöerna som identifierats i länsplanen är
tätortsnära. För rekreation och upplevelsevärden behövs en varierad skog
med både barrträd och lövträd. Vissa partier kan naturligtvis bestå av ren
lövskog, men att hugga ur all gran i stora tätortsnära områden kan bli en
konflikt med målen för folkhälsa och vardagliga naturupplevelser. Detta bör
belysas i åtgärdsprogrammet."
Beslut skickas till
Naturvårdsverket
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§ 23

Dnr Ks 2017.114

Remiss — förslag till bevarandeplan för 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:
"Tierps kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslag till
bevarandeplan för Natura 2000-området Romsmaren.
Länsstyrelsen bör överväga att lägga till ökad kunskap om
populationsstorlek som en åtgärd i bevarandeplanen, då kunskapsbrist råder
för flera av de utpekade arterna. I övrigt har kommunen inga synpunkter på
förslaget till bevarandeplan. Bevarandeplanen kan anses vara förenlig med
detaljplanen för området som lyfter fram sjön och dess omgivningars
betydelse för den vetenskapliga naturvården."
Beslut skickas till

Länsstyrelsen
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