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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet Samhällsbyggnad

TIERPS
KOMMUN

Beslutande

2017-03-07

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, §§ 24-31,38-42
Henrik Jokijärvi, chef Miljö- och
hälsoskyddsenheten
Erika Holmström, planhandläggare
Anna Persson, bygglovhandläggare,
§§ 32, 34
Kerstin Jonasson, utskottssekreterare
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2017-03-07

§ 24
Information
Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Henrik Jokijärvi, Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten informerar om
helårsuppföljning 2016 avseende tillsynsplan miljöbalken och livsmedelskontroll, samt om tillsyn för tillståndsgivning.
Ordföranden tackade för informationen.
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§ 25
Underrättelser om lantmäteriförrättningar
Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att lägga underrättelserna till handlingarna.
Bakgrund
Lantmäteriet i Uppsala har översänt följande underrättelser om
lantmäteriförrättningar:

Ks 2017.42
Handl nr 678
Underrättelse om avslutad förrättning C15816, Fastighetsreglering
berörande Libbbarbo 2:5 och 8:1 samt fastighetsbestämning berörande
Libbarbo 2:5 m.fl.
Ks 2017.42
Handl nr 572
Underrättelse om beslut i förrättning C16376, Avstyckning från Karlholm
1:53.
Ks 2017.42
Handl nr 844
Underrättelse om avslutad förrättning C16193, Fastighetsreglering
berörande Västlands-Åkerby 3:1, Gällbo 5:20 och Juvastbo 1:2.
Ks 2017.42
Handl nr 360
Underrättelse avslutad förrättning C15727, Fastighetsreglering berörande
Gryttby 2:19 och 30:3, avstyckning från Gryttby 30;3 samt anslutning enligt
42a § AL.
Ks 2017.65
Handl nr 355
Nya fastighetsbildningsärenden 2016-12-01 — 2017-01-13.
Forts.
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§ 25 forts.
Handl nr 989
Ks 2017.42
Underrättelse om avslutad förrättning C16186, Fastighetsreglering
berörande Tierp 1:1 och 1:112.
Handl nr 1102
Ks 2017.42
Underrättelse om begärd förrättning C16623, Avstyckning från Tierp 2:1.
Handl nr 1160
Ks 2017.42
Kallelse - Ledningsrätt för kommunala Vatten- och avloppsanläggningar
och bredband från Tierp till flygfältet (Tierp Arena) och Arvidsbo.
Handl nr 1168
Ks 2017.42
Meddelande om kungörelsedelgivning avseende delägare i samfälld mark Ledningsrätt för kommunala Vatten- och avloppsanläggningar och bredband
från Tierp till flygfältet (Tierp Arena) och Arvidsbo.
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§ 26
Delgivning

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Utskottet samhällsbyggnad delges:
Handl nr 884
2015.711
Underrättelse Nacka Tingsrätt M 3055-15 Aktbil 114 - Angående
tillstånd till dammsäkerhetshöjande åtgärder m.m. vid Untra Kraftverk,
Tierps kommun. Ny tid för domens tillgänglighet på domstolens kansli
satt till 17 februari 2017.
2017.1
Handl nr 835
Informations PM Naturvårdsverket/Skogsstyrelsen - Redovisning av
regeringsuppdrag om Värdefulla skogar.
2017.1
Handl nr 798
påförd
timavgift
Överklagan
av
beslut
om
för tillsyn
Beslut Länsstyrelsen
enligt miljöbalken.
2016.493
Handl nr 669
Beslut Länsstyrelsen - Överklagande av beslut angående ansvarsutredning
fastighet Halls 1:19. Överklagandet avslås.
2017.45
Beslut Länsstyrelsen - Om betydande miljöpåverkan.

Handl nr 462

2017.45
Beslut Länsstyrelsen - Om betydande miljöpåverkan.

Handl nr 435

2017.45
Beslut Länsstyrelsen - Om betydande miljöpåverkan.

Handl nr 346

Forts.
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§ 26 forts.
2017.1
Handl nr 434
Beslut Länsstyrelsen - Föreläggande enligt miljöbalken och samråd enligt
kulturmiljölagen för underhåll längs befintlig kraftledning ÄlvkarlebyKarlholm, Älvkarleby och Tierps kommun.
2016.758
Handl nr 400
Beslut Länsstyrelsen - prövar inte Kommunens beslut om
strandskyddsdispens, ärendet avslutas.
2016.524
Handl nr 931
Meddelande om processen kring utkastet för Bottniska viken samt
KOMPIS-projekten 2016 och 2017.
2015.507
Handl nr 1222
Tjänsteyttrande — Komplettering inför Länsstyrelsens prövning av beslutad
strandskyddsdispens för anläggande av väg, Rämsön S:1 och Söderfors 2:1.
2017.1
Handl nr 997
Beslut Länsstyrelsen - Tillstånd till reparation av rötskadad stomme på
Hållnäs kyrka, Tierps pastorat, Tierps kommun.
2017.1
Handl nr 1111
Beslut Länsstyrelsen — Auktorisation av bilskrotare enligt
bilskrotsförordningen, (2007:186) Nord Upplands bildemontering och
allskrot.
2015.711
Handl nr 1112
Deldom Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen — Tillstånd enligt 11
kap. 9 § miljöbalken att utföra dammsäkerhetshöjande åtgärder m.m. vid
Untra Kraftverk i Dalälven, Tierps kommun och Uppsala län.
2015.711
Handl nr 1113
Protokoll Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen — Tillstånd till
dammsäkerhetshöjande åtgärder.
2017.45
Handl nr 453
Naturvårdsverkets hemställan till regeringen, ansökan om bekämpning av
larver av översvämningsmygg vid Nedre Dalälven.
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§ 27
Meddelanden

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.
Bakgrund
Handlingar inkomna från:
Länsstyrelsen Uppsala län
Ks 2017.1
Handl.nr 2017.964
Avslag på ansökan om dispens för att uppföra byggnad inom Båtfors
naturreservat.
KS 2017.1
Handl.nr 2017.846
Meddelande angående planerad avstyckning av tre tomter från fastigheten
Arvidsbo 2:50 i Tierps kommun.
Ks 2017.1
Handl.nr 2017.837
Meddelande angående uppgörande av maskinhall inom fastigheten
Dorkarby 1:12 i Tierps kommun.
Ks2017.21
Handl.nr 2017.799
Tillstånd till tävling på väg för fordon, Åkerbysprinten.
Ks 2016.890
Handl.nr 2016.7139
Anmälan enligt 11 kap 9 a § miljöbalken (1998:808) angående omgrävning
av dike (sektion C1-D i Svanby-Bäggeby dikningsföretag 1935) på fastighet
Tierp 1:1 i Tierp kommun.
Ks 2017.1
Handl.nr 2017.530
Tillstånd till ingrepp i fornlämningsområde RAÄ 1:1, 4:1, 2:1, 2:2 och 6:1,
Hållnäs socken, fastigheten Hållnäs 3:2, Tierps kommun.
Ks 2016.413
Handl.nr 2017.1114
Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken avseende ombyggnation av 70 kV
ledning ÄLl S1 mellan Älvkarleby — Dannemora.
forts.
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§ 27 forts.
Handl.nr 2017.1101
Ks 2017.170
Bekräftelse av anmälan om transport av farligt avfall och annan hantering av
avfall, B Thuressons Grävtjänst AB.
Ks 2016.605
Ansökan om sänkt hastighet på del av väg 751.

Handl.nr 2017.1176

Länsstyrelsen Stockholm
Handl.nr 2017.525
Ks 2016.968
Tillstånd till kameraövervakning, Riksbyggen Ek Förening.
Handl.nr 2017.929
Ks 2016.972
Geo
Survey
AB.
kameraövervakning,
Norsvecraft
Tillstånd till
Handl.nr 2017.952
Ks 2017.85
Tillstånd till kameraövervakning, Inspecta Sweden AB.
Samordningsförbundet Uppsala län
Ks 2017.1
Inbjudan till medlemsdialog.

Handl.nr 2017.53

Handl.nr 2017.31
Ks 2017.947
Sammanställning över remissvar om slag på reviderad Förbundsordning år
2017.
Naturvådsverket
Handl.nr 2017.893
Ks 2016.377
Förlängning av förhandbesked om bidrag till markåtkomst för det planerade
naturreservatet Björns skärgård i Tierps kommun.
Ks 2017.1
Handl.nr 2017.603
Meddelande om att Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten tar
beslut om ytterligare 142 nya eller reviderade områden för riksintressen för
friluftsliv.
Tierps kommun
Handl.nr 2017.489
Ks 2017.59
Avtal gällande marknadsföringsbidrag för SHK Hockey.
Handl.nr 2017.488
Ks 2017.37
IF.
för
Strömsbergs
gällande
marknadsföringsbidrag
Avtal
forts.
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§ 27 forts.
Handl.nr 2017.1087
Ks 2017.118
Avtal gällande marknadsföringsbidrag för Tierps Ryttarklubb.
Handl.nr 2017.1086
Ks 2017.119
Avtal gällande marknadsföringsbidrag för Tierps IF.
Handl.nr 2017.993
Ks 2017.108
Remissvar angående tillämpning av EU:s varuförordning till Havsvattenmyndigheten.
Handl.nr 2017.992
Ks 2017.83
Remissvar angående tillämpning av EU:s varuförordning till
Naturvårdsverket.
Handl.nr 2017.808
Ks 2016.142
Redovisning av utbetalt stadsbidrag för arbetet med nationella minoriteter
och minoritetsspråk.
Sveriges kommuner och landsting
Handl.nr 2017.491
Ks 2017.1
Meddelande från styrelsen — Handlingsplan för samverkan vid
genomförande av vision e-hälsa 2025.
Handl.nr 2017.456
Ks 2017.1
Meddelande från styrelsen — Överenskommelse om män och jämställdhet.
Handl.nr 2017.1056
Ks 2017.1
Meddelande från styrelsen — Ett rökfritt Sverige 2025.
Övriga
Ks 2016.872

Handl.nr 2017.7176

Landstinget i Uppsala län
Delgivning av beslut LS 2016-12-06 § 307 — Regional samverkansstruktur
inom område hälsa, stöd, vård och omsorg.
Forts.
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§ 27 forts.
Ks 2016.872

Handl.nr 2016.7227

Östhammars kommun
Delgivning av beslut 2016-12-13 § 135 — Gemensam nämnd för
kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård avtal om samverkan, antagande.
Handl.nr 2017.581

Ks 2017.1

Civil rights defenders
Utsatta EU-medborgare — Handlingsplan för kommuner.
Ks 2016.346

Handl.nr 2017.579

Trafikverket
Beslut — Ansökan om förändring till allmän väg av enskilda vägen 13607
mellan Kvarnbo och Klungsten i Tierps kommun.
Handl.nr 2017.602

Ks 2017.1

Jordbruksverket
Bekämpningsplan för jätteloka — hänvisningar till växtskyddsreglerna.
Ks 2017.1

Handl.nr 2017.1194

Riksantikvarieämbetet
Rapport — Räkna med kulturarvet.
Handl.nr 2017.794
Ks 2017.1
Nationalföreningen för Trafiksäkerhetsens Främjande
Kallelse till årsmöte.
Ks 2017.121

Handl.nr 2017.659

Omställningsfonden
Tidig lokal omställning — Medel och anmälan av kontaktperson.
Ks 2016.909

Handl.nr 2016.6662

Stadskontoret
Publikation — Statens styrning av kommunerna.
Handl.nr 2017.666
Ks 2017.1
Kommissionen för jämlik hälsa
Resultatet av enkätundersökningar — Delbetänkandet För en god och jämlik
hälsa, www.kommissionjamlikhalsa.se
Forts.
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§ 27 forts.
Handl.nr 2017.371
Ks 2017.145
Sveriges Tivoliägareförening
En skrivelse som uppmärksammar utamningarna i tivolibranschen och en
uppmaning om att ordna en centralt belägen evenemangsplats.
Ks 2017.130

Handl.nr 2017.783

Telia
Information om att Telia planerar en övergång från kopparbaserade tjänster
till tjänster baserade på främst fiber- och mobilnät i kommunen.
Handl.nr 2017.1217, 1218
Ks 2017.192
Boverket
Ansökan samt beslut enligt förordningen (2016:398) om stöd till utemiljöer
i vissa bostadsområden. Boverket avslår kommunens ansökan.
Ks 2017.1
Handl.nr 2017.1216
Migrationsverket
Information om att Migrationsverket har tagit över Arbetsförmedlingens
ansvar ett anvisa kommuner att ta emot nyanlända enligt bosättningslagen.
Ks 20176.271

Handl.nr 2017.1202, 1203

Socialstyrelsen
Ansökan samt återrapportering av stadsbidrag för 2016 till kommuner och
landsting för att öka kunskapen om hbtq-personers situation.
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§ 28
Anmälan av ordförandebeslut
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att

ta anmälan av ordförandebeslutet till protokollet.

Bakgrund

Ks 2017.137
Ordförande Jonas Nyberg har den 10 februari 2017 fattat ordförandebeslut
om yttrande avseende Naturvårdsverkets hemställan om regeringsprövning
enligt 7 kap 29 § MB för bekämpning av stickmyggor i Nedre Dalälvens
översvämningsvåtmarker. Beslutet är fattat med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt U005.
Tierps kommun anser att bekämpning med VectoBac G är nödvändig när
det riskerar att bli stora myggkläckningar, då den enorma mängden mygg
orsakar lidande för de boende i området och begränsar möjligheterna för
landsbygdsutveckling.
Kommunen instämmer i Naturvårdsverkets bedömning att VectoBac G inte
ska användas som en systematisk förstahandslösning utan som ett
komplement när vattenreglering, ökad hävd och andra alternativa metoder
inte räcker till. Arbetet med de föreslagna alternativa metoderna måste sättas
igång i full skala, där en jämvikt måste hittas mellan största möjliga nytta
för minskning av myggförekomst och förstärkning av den biologiska
mångfalden.
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Dnr Edp 2016.0223

Samråd för ersättande detaljplan (DP 1061) för del av Strömsbergs
bruk
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb005
att godkänna samrådsförslag till ersättande detaljplan (DP 1061) för del av
Strömsbergs bruk (samrådshandling), samt
att uppdra till Samhällsbyggnadsenheten att samråd ska hållas
med PBL 5 kap §§11, 11c, 12-13, 17.

i enlighet

Bakgrund

Utskottet samhällsbyggnad gav 2016-03-08 § 25 Samhällsbyggnadsenheten
i uppdrag att påbörja en utredning för ersättning av detaljplan för
fastigheterna Domarbo 1:4 och 1:12, del av Strömsbergs bruk 2:1,
Strömsbergs bruk 2:2-2:19, 2:22-2:44, 2:46, 2:47, 2:49, 2:50 samt del av
Tolfta-Norrby 1:3. Planområdet berörs av detaljplanerna DP 172 och DP
1013 vilka reglerar det berörda området.
Utskottet Samhällsbyggnad beslutade 2016-12-20 § 172 att återremittera ett
första samrådsförslag för att undersöka möjligheterna att utveckla turismen i
Strömsberg. Ett nytt samrådsförslag har nu arbetats fram vilket har
undersökt möjligheterna att utveckla Strömsbergs möjligheter inom turism.
Planens huvudsakliga syfte är att se över bestämmelsen om att marklov
krävs för trädfällning av all&räd, träd och större häckar inom planområdet. I
samband med detta ses även aktualiteten av övriga planbestämmelser över
samt möjligheterna att utveckla turismen i området.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•

Behovsbedömning, inkl. checklista
Kulturhistorisk bedömning Strömsbergs bruk (2016-11-28)
Planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser
Fastighetsförteckning

Forts.
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§ 29 forts.
Motivering
I detta andra samrådsförslag har möjligheterna att utveckla området inom
turism tillgodosetts genom att ge bredare markanvändning för samtliga
fastigheter. De områden som tidigare reglerades som samlingslokal har nu
fått bestämmelsen centrum. De områden som i det första förslaget
reglerades som bostäder har kompletterats med en bestämmelse som
möjliggör för småskalig centrumverksamhet, där högst en femtedel av
byggnadsarean får användas till ändamålet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Kommunen står för kostnaden av upprättandet av ersättning av detaljplan.
Planarbetet finansieras genom planavgift tas ut i samband med bygglov.
Tidsplan
Samråd
Granskning
Antagande KS
Laga kraft

mars 2017
maj 2017
september 2017
oktober 2017

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsenhetens administratör
Undertecknad planhandläggare
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Dnr Edp 2016.1827-12

§ 30

Förhandsbesked — nybyggnad av 2 st enbostadshus på fastigheten
Torkelsbo 1:10
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb010
att ge ett förhandsbesked om att nybyggnad av 2 st. enbostadshus kan
tillåtas på den avsedda platsen. Beslutet gäller med följande villkor;
enbostadshusens placering ska ordnas så att krav på riktvärden för
vägtrafikbuller vid fasad och uteplats kan uppnås, samt
att avgift tas ut med 6 645 kronor enligt fullmäktiges taxa
Bakgrund
Sökanden önskar uppföra två stycken enbostadshus med en planerad
byggnadsarea om ca 120 m2 för det ena och 180 m2 för det andra. Tomter
ska avstyckas och tilltänkt avstyckning är ca 3000 m2 vardera.
Vattenförsörjning planeras med egen brunn. För avlopp planeras
minireningsverk med utsläpp till dike.
Längs fastighetens södra gräns finns den statligt ägda vägen 714. Vid
fastighetens västra gräns finns en enskild väg. En ny utfart, gemensam för
de båda nya bostäderna, ska anordnas vid den enskilda vägen.
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse enligt
kommunstyrelsens beslut 2011-04-19 § 102. Fastigheten ligger inom
område som ingår i Tierps kommuns kulturmiljöprogram Tierp tar tillvara,
området är omnämnt som Vendels centralbygd. Fastigheten ligger även
inom influensområde för luftrum för Uppsala flygplats.
Beslutsunderlag
• Ansökan, situationsplan
• Yttranden från sökande angående markanvändning
• Yttranden från miljö- och hälsoskyddsinspektör
• Yttranden från kommunekolog
• Grannehörande
Forts.
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§ 30 forts.
•
•

Informationskarta
Handläggarens yttrande

Motivering
Den föreslagna placeringen av byggnader bedöms utgöra en naturlig
fortsättning av bebyggelsemönstret längs landsvägen, väg 714. På grund av
närheten till väg 714 bedöms aktuell plats bullerstörd. Om det finns risk för
störande omgivningsbuller behöver ljudnivåerna för buller redovisas och
prövas vid ansökan om bygglov för bostäder.
Det bedöms möjligt att placera de tänkta byggnaderna på ett sådant sätt att krav
gällande omgivningsbuller kan uppfyllas men en bullerutredning behöver
lämnas in inför beslut om bygglov.
Ärendet har kommunicerats med kända sakägare enligt 9 kap 25 § PBL.
Ingen av de sakägare som tagit del av kommuniceringen har lämnat in
yttrande till Medborgarservice.
Den föreslagna lokaliseringen bedöms lämplig i enlighet med kommunens
översiktsplan och förhållandena på platsen bedöms som lämpliga för
bostadsbebyggelse i enlighet med PBL 2 kap 5 §.
Beslut skickas till
Sökanden
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Dnr Edp 2017.136-8

Förhandsbesked - Nybyggnad av fritidshus och garage på fastigheten
Mälbo 1:2

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb010
att ge ett förhandsbesked om att nybyggnad av fritidshus och garage kan
tillåtas på den avsedda platsen, samt
att avgift tas ut med 6 720 kr enligt fullmäktiges taxa.
Bakgrund
Sökanden önskar uppföra ett fritidshus med en planerad byggnadsarea om
ca 100 m2. Tomt ska avstyckas och tilltänkt avstyckning är ca 5 000 m2.
Vattenförsörjning planeras med egen brunn. För avlopp planeras egen
anläggning med infiltration.
Nuvarande markanvändning är skogsbevuxen före detta åkermark. Jordarten
är svallsediment, mellansand-grovsand samt glacial lera enligt
jordartskartan. Vattentillgången är tillräcklig för 10 fastigheter/hektar enligt
SGU:s grundvattenkarta. Risken för markradon är eventuellt förhöjd.
Fastigheten är lokaliserad i anslutning till enskild väg.
Lokaliseringen omfattas inte av några förordnanden.
Beslutsunderlag
• Ansökan
• Situationsplan
• Yttrande från miljö- och hälsoskyddsinspektör
• Besiktning
• Grannehörande
• Informationskarta
Motivering
Bebyggelsen i området är spridd bostads- och gårdsbebyggelse längs
vägarna. Strukturmässigt bedöms placeringen av den nya bebyggelsen som
lämplig. Platsen ligger ca 10 km från Månkarbo och 16 km från Örbyhus
Forts.
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§ 31 forts.
där det finns butiker och övrig samhällsservice. Platsen ligger nära E4 med
goda pendlingsmöjligheter och kollektivtrafik finns, dock med ett par
kilometers gångväg.
Miljö- och hälsoskyddsinspektören anger platsen som lämplig avseende
möjlighet att ordna enskilt avlopp. Kommunekologen bedömer att det inte
finns några särskilda naturvärden på platsen som skulle förhindra
byggnationen.
Den föreslagna lokaliseringen bedöms uppfylla kraven i 2 kap och 8 kap i
plan- och bygglagen samt stämma överens med riktlinjerna i gällande
översiktsplan. Lokaliseringen bedöms därmed som lämplig.
Beslut skickas till
Sökanden
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Dnr Edp 2016.1657-9

Ändring av fritidshus, tillbyggnad, utvändig ändring på fastigheten
Hållen 8:168
Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb002
att bygglov för tillbyggnad av fritidshus beviljas ej, samt
att bygglov för utvändig ändring av fritidshus beviljas, samt
att avgift tas ut med 3 323 kronor enligt fullmäktiges taxa, samt
att åtgärden kräver ingen kontrollansvarig.
Bakgrund
Sökanden önskar bygga till ett fritidshus med ett förråd på husets baksida,
samt ändra en dörr till ett fönster på byggnadens norrsida.

Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och omfattas av
bestämmelserna i Dp 725, som vann laga kraft 2002. Planen föreskriver
bostäder som markanvändningssätt. Planen tillåter en största byggnadsyta
om 60 m2 per fastighet. Byggnaden är q-märkt och försedd med
rivningsförbud.
Byggnaden är idag 61,1 m2 efter en tillbyggnad från år 2003 (dnr 20030053). Den planerade tillbyggnaden är 6,9 m2.
Fastigheten omfattas av strandskyddsbestämmelser och berörs av ett objekt i
fornlämningsregistret, RAÄ-nr Hållnäs 242.
Beslutsunderlag
• Ansökan, situationsplan, fasad- och planritningar.
• Handläggarens yttrande
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Motivering
Enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen får bygglov lämnas till åtgärder
som innebär liten avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är förenlig med
syftet med planen.
Kommunstyrelsen har antagit ett vägledande dokument för vad som ska
anses vara en liten avvikelse, beslutat 2011-04-19 § 101, (dnr Ks2011.170).
I dokumentet anges att ett överskridande av byggrätten med upp till 10 %
normalt kan anses vara en liten avvikelse.
Med den ansökta tillbyggnaden blir den sammanlagda byggnadsarean på
68 m2, det vill säga 13 % större än största tillåtna byggnadsarea. Även om
tillbyggnaden inte är stor till ytan blir avvikelsen stor relativt sett. Att
bevilja denna avvikelse kan också få en olycklig prejudicerande effekt i
området. Det bör därför inte kunna ses som en liten avvikelse och bygglovet
avslås.
Utformningen av tillbyggnaden samt fasadändringen bedöms inte förvanska
byggnaden utan är förenliga med q-märkningen. Bygglov för utvändig
ändring kan därför beviljas.
Beslut skickas till
Sökanden
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Dnr Edp 2017.113-9

Nybyggnad av garage/förråd på fastigheten Eskesta 13:11
Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb007
att bygglov för nybyggnad av garage/förråd beviljas enligt ansökan, samt
att avgift tas ut med 4 480 kronor enligt fullmäktiges taxa, samt
att åtgärden kräver ingen kontrollansvarig.
Bakgrund
Sökanden önskar bygga ett garage/förråd på sin bostadsfastighet.
Delegationen till tjänsteman för bygglov för komplementbyggnader gäller
endast upp till 200 kvm.
Beslutsunderlag
• Ansökan, situationsplan, fasad- och planritningar
• Yttrande från kommunekolog
• Strandskyddsdispens, Utskottet samhällsbyggnad § 61, 2013-04-11
Motivering
Komplementbyggnaden ligger inte i omedelbar närhet till bostadshuset och
är därför inte bygglovsbefriad enligt PBL 9 kap 6 §. Den sökta byggnaden
är godtagbar beträffande anpassning till befintlig bebyggelse, utformning,
material och färgsättning. Bygglov kan beviljas.
Övriga upplysningar
Strandskyddsdispens för en mindre byggnad beviljades 2013, men har gått
ut eftersom åtgärden inte påbörjats inom 2 år. Kommunekologen uppger att
ny strandskyddsprövning krävs. Se bygglovsbilaga för ytterligare
information.
Beslut skickas till
Sökanden
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Dnr Edp 2016.1596-29

§ 34

Bygglov - Ändrad användning från kontor till HVB på fastigheten
Onskarby 1:14
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb007
att bygglov för ändrad användning från kontor till HVB beviljas enligt
ansökan, samt
att avgift tas ut med 9 746 kronor enligt fullmäktiges taxa, samt
att åtgärden kräver ingen kontrollansvarig.
Bakgrund

Sökanden önskar ändra användning i del av befintlig byggnad. Byggnaden
innehåller idag garage i den ena delen och kontor i den andra. Den del av
byggnaden som innehåller kontor är den del som sökanden nu vill ändra
användning till HVB, hem för vård och/eller boende. Bruttoarean för berörd
del av byggnad är 226 m2. Byggnaden ligger på befintlig bebyggd tomt.
För vattenförsörjning och avlopp planeras anslutning till befintlig
gemensamhetsanläggning. Risken för markradon är normal. Fastigheten är
lokaliserad i anslutning till allmän väg. Befintlig utfart på den egna
fastigheten kommer att användas. Fastigheten ligger utanför sammanhållen
bebyggelse enligt kommunstyrelsens beslut § 102/2011. Fastigheten ligger
inom influensområde för luftrum, för Uppsala flygplats, och platsen berörs
av fornlämningsområde.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•
•

Ansökan, situationsplan, fasad- och planritningar, foton
Yttranden från miljö- och hälsoskyddsinspektörer
Yttrande från Brandförsvaret
Grannehörande
Fyra yttranden från sakägare
Sökandens bemötande av inkomna yttranden från sakägare
Informationskarta
Handläggarens yttrande
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§ 34 forts.
Motivering
Bygglovsansökan gäller ändrad användning från kontor till HVB, hem för
vård och/eller boende. Fastigheten ligger i byn Onskarby längs väg 749, ca
3 km från Gryttjom och ca 5,5 km från Tierp. Aktuell fastighet är en av fyra
fastigheter med bostadshus och uthus som ligger i direkt anslutning till
varandra längs med väg 749. Åtgärden planeras på bottenvåningen i del av
befintlig byggnad.
Verksamheten avser 4 platser och målgruppen är barn i åldern 14-19 år.
Planerad vistelsetid beräknas till 6-12 månader. Boende kommer att ha olika
psykosociala problem och ha beslut från socialnämnd om vårdbehov utanför
hemmet. Verksamheten kommer att vara bemannad av minst en personal
dygnet runt.
Aktuell fastighet ligger inte inom detaljplanelagt område och är heller inte
reglerad i områdesbestämmelser. Som en del i lämplighetsprövningen har
bygglovsansökan, enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (2010:900), därför
skickats ut till grannar för att de ska ges tillfälle att yttra sig över ansökan.
Flertalet grannar har uttryckt oro och anser inte att området är lämpligt och
anpassat för den ansökta verksamheten. De närboende påpekar att det inte
finns tydliga avgränsningar mellan fastigheterna och att detta kan komma att
behövas i framtiden. Man uppmärksammar även att befintlig
gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp kan påverkas.
1 den inlämnade ansökan om bygglov och sökandens bemötande av
inkomna yttranden finns inget som påvisar att verksamheten skulle vara mer
störande för närboende och omgivningen än det befintliga
permanentboendet och kontorsverksamheten. Enligt yttrande från miljö- och
hälsoskyddsinspektör kan åtgärden genomföras utan att belastningen på
avloppsanläggningen blir för stor.
Den föreslagna lokaliseringen av HVB enligt ansökan bedöms lämplig och
aktuell del av byggnad bedöms lämplig för ändamålet. Bygglov kan beviljas
enligt 9 kap 2 § plan- och bygglagen 2010:900.
Beslut skickas till
Sökanden
Sakägare som lämnat in yttranden i ärendet
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Dnr Ks 2017.1219

Ansökan om strandskyddsdispens för muddring, upplägg av massor
samt anläggande av flytbrygga, Göksnåre 4:18
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb017
att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna, med stöd av 7 kap 18

b § miljöbalken, för muddring, uppläggande av muddermassor samt
anläggande av flytbrygga på fastigheten Göksnåre 4:18, samt
att prövningsavgiften utgör 8 000 kr, samt
att dispensen förenas med följande villkor:

1. Att massor inte får läggas så att näring eller föroreningar kan läcka
till vattenmiljön,
2. Att muddringen utförs på en årstid som inte stör häckande fågel eller
fiskreproduktion, samt
3. Att flytbryggan ska hållas enkel i sin utformning.
Bakgrund

Dispens från strandskyddet söks för att få muddra, lägga upp muddermassor
samt anlägga en flytbrygga på fastigheten Göksnåre 4:18 norr om Skaten
inom strandskyddszon för Tärrörsviken. Ägarna till Göksnåre 4:18 och
Göksnåre 4:23 vill förbättra vattendjupet vid båthus och båtplatser genom
att gräva bort dy och rotfilt av vass.
Vid båthus och stenpir söder om Göksnåre 4:23 avses en yta om ca 200 m2
rensas på dy och vassrötter, beräknat schaktdjup ca 5-7 dm. Som en
förlängning av den befintliga stenpiren avses en gemensam flytbrygga om
ca 2,5 x 4 m anläggas. Båthuset behöver kunna användas vid hårt väder och
för vinterförvaring. Massorna, ca 140 m3, avses läggas i en fördjupning som
är avskuren från strandområdet genom en gammal stenpir. Åtgärderna har
diskuterats i fält med kommunekologen.
Vid aktuell del av kusten gäller 300 meter strandskydd enligt 7 kap.13-14 §
§ miljöbalken. Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för
allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för
djur- och växtlivet. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader
Forts.
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uppföras eller åtgärder vidtas som väsentligen försämrar livsvillkoren för
djur- och växtarter eller som avhåller allmänheten från att beträda områden
där den annars skulle ha fått färdas fritt.
Enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken kan dispens från strandskyddet medges om
det finns särskilda skäl. Särskilda skäl är exempelvis att platsen redan är
ianspråktagen, att det är en anläggning som för sin funktion måste ligga vid
vatten eller om det tillgodoser ett angeläget allmänt intresse. Åtgärden måste
dessutom vara förenlig med strandskyddets syfte. Strandskyddet är ett
allmänt intresse som väger tungt, lagstiftaren har därför utgått från att frågan
om dispens ska bedömas restriktivt. Om ett område är av särskild betydelse
för naturvården eller friluftslivet bör normalt aldrig dispens medges. I
bedömningen ska också områdets betydelse i framtiden vägas in, liksom
omgivningen.
Tomtplats
För alla beslut om strandskyddsdispens ska en tomtplatsbestämning göras
som definierar det område där markägaren kan hävda privat zon eller det
område där dispensen gäller. Tomtplatsens storlek bestäms i detta fall till
samma som anläggningarnas yta.
Informationskarta
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Kartmaterialet bygger på © TIERPS KOMMUN 2007
samt på © Lantmäteriverket 2006.
Kontakt GIS-frågor Patric Norlin.

Röd fylld yta markerar flytbrygga.
Blå fylld yta markerar stenpir.
Röd skuggad yta markerar planerad muddring.
Blå skuggad yta markerar plats för massor.

Motivering
Båtrännor och bryggor är anläggningar som för sin funktion behöver ligga
vid vattnet. Särskilda skäl för beviljande av strandskyddsdispens kan anses
föreligga.
De ansökta åtgärderna medför ingen väsentlig påverkan på växt- och
djurlivet om villkoren följs eller någon ytterligare inskränkning av det
rörliga friluftslivet och är således även förenlig med strandskyddets syfte.
Prövningsavgift
Avgiften för prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna ska betalas i form av en fast avgift om 8 000 kr,
motsvarande 8 timmars handläggningstid å 1 000 kr (taxa enligt
kommunfullmäktiges beslut § 120/2015).
Upplysningar
• Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år
eller avslutats inom fem år.
• Denna dispens befriar inte från ansvaret att ta hänsyn till Miljöbalkens
övriga bestämmelser eller till vad som föreskrivs i annan lagstiftning,
exempelvis kan åtgärden kräva anmälan om vattenverksamhet till
Länsstyrelsen samt anmälan om upplägg av muddermassor till
kommunens Miljö- och hälsoskyddsenhet.
Beslut skickas till
Kommunekologen
Länsstyrelsen
sökanden
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Dnr Ks 2017.177

§ 36

Ansökan om strandskyddsdispens för muddring och anläggande av
brygga, Sikhjälma 3:6, 3:7 och 3:20

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb017
att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna, med stöd av 7 kap 18
b § miljöbalken, för muddring och anläggande av brygga på fastigheterna
Sikhjälma 3:6, 3:7 och 3:20, samt
att prövningsavgiften utgör 8 000 kr, samt
att dispensen förenas med följande villkor:
4. Att massor inte får läggas så att näring eller föroreningar kan läcka
till vattenmiljön, samt
5. Att bryggan ska hållas enkel i sin utformning.
Bakgrund
Dispens från strandskyddet söks för att få muddra båtränna på fastigheterna
Sikhjälma 3:6, 3:7 och 3:20 samt anlägga en brygga på fastigheten
Sikhjälma 3:20 vid Svartviken norr om Fagerviken inom strandskyddszon
för Lövstabukten.
Ägarna till Sikhjälma 3:20 vill förbättra vattendjupet vid sitt båthus samt
anlägga en brygga för att förenkla i- och urstigning. Båtrännan är idag ca 3
meter bred och 12 m lång. Vid lågvatten är båthuset närmast torrlagt.
Rännans mitt behöver fördjupas så den håller ca 0,7-0,8 m vid lågvatten.
Massorna förväntas bestå av grus, sten och dy.
Bryggan ska anläggas invid båthuset genom att jämna till stenarna vid
kanten till båtrännan och lägga ut brädor. Storlek ca 0,5-1 ni bred och 4-5 m
lång. Muddermassorna uppskattas bli ca 20 m3 och avses läggas invid
bostadshuset på mark där strandskyddet är upphävt. Åtgärderna har
diskuterats i fält med kommunekologen och bedöms vara förenliga med
gällande detaljplan.
Vid aktuell del av kusten gäller 100 meter strandskydd enligt 7 kap.13-14 §
§ miljöbalken. I detaljplanen för området är strandskyddet upphävt inom
byggrätt. Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för
Forts.
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allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för
djur- och växtlivet. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader
uppföras eller åtgärder vidtas som väsentligen försämrar livsvillkoren för
djur- och växtarter eller som avhåller allmänheten från att beträda områden
där den annars skulle ha fått färdas fritt.
Enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken kan dispens från strandskyddet medges om
det finns särskilda skäl. Särskilda skäl är exempelvis att platsen redan är
ianspråktagen, att det är en anläggning som för sin funktion måste ligga vid
vatten eller om det tillgodoser ett angeläget allmänt intresse. Åtgärden måste
dessutom vara förenlig med strandskyddets syfte.
Strandskyddet är ett allmänt intresse som väger tungt, lagstiftaren har därför
utgått från att frågan om dispens ska bedömas restriktivt. Om ett område är
av särskild betydelse för naturvården eller friluftslivet bör normalt aldrig
dispens medges. I bedömningen ska också områdets betydelse i framtiden
vägas in, liksom omgivningen.
Informationskarta
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Urklipp ur detaljplanen, blå linje markerar båtränna, röd linje brygga.
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Kartmaterialet bygger på Co TIERPS KOMMUN 2007
samt på © Lantmäteriverket 2006.
Kontakt GIS-frågor Patric Norlin.

Röd linje markerar brygga.
Blå linje markerar planerad muddring.
Fastighetsgränserna kan vara förskjutna.

Tomtplats
För alla beslut om strandskyddsdispens ska en tomtplatsbestämning göras
som definierar det område där markägaren kan hävda privat zon eller det
område där dispensen gäller. Tomtplatsens storlek bestäms i detta fall till
samma som anläggningarnas yta.
Motivering
Båtrännor och bryggor är anläggningar som för sin funktion behöver ligga
vid vattnet. Särskilda skäl för beviljande av strandskyddsdispens kan anses
föreligga. Den sökta åtgärden medför ingen väsentlig påverkan på växt- och
djurlivet om villkoren följs eller någon ytterligare inskränkning av det
rörliga friluftslivet och är således även förenlig med strandskyddets syfte.
Forts.
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§ 36 forts.
Prövningsavgift
Avgiften för prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna ska betalas i form av en fast avgift om 8 000 kr,
motsvarande 8 timmars handläggningstid å 1 000 kr (taxa enligt
kommunfullmäktiges beslut § 120/2015).
Upplysningar
• Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år
eller avslutats inom fem år.
• Denna dispens befriar inte från ansvaret att ta hänsyn till Miljöbalkens
övriga bestämmelser eller till vad som föreskrivs i annan lagstiftning,
exempelvis att eventuella andra berörda markägares tillstånd inhämtas
innan åtgärderna påbörjas. Åtgärden kan kräva anmälan om
vattenverksamhet till Länsstyrelsen samt anmälan om upplägg av
muddermassor till kommunens Miljö- och hälsoskyddsenhet.
Beslut skickas till
Kommunekologen
Länsstyrelsen
sökanden
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Dnr Ks 2017.64

§ 37

Ansökan om strandskyddsdispens för muddring och upplägg av
massor, Göksnåre 4:9 och 4:18
Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb017
att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna, med stöd av 7 kap 18
b § miljöbalken, för muddring och uppläggande av muddermassor på
fastigheterna Göksnåre 4:9 och 4:18, samt
att prövningsavgiften utgör 8 000 kr, samt
att dispensen förenas med följande villkor:
1. Att massor inte får läggas så att näring eller föroreningar kan läcka
till vattenmiljön, samt
2. Att muddringen utförs på en årstid som inte stör häckande fågel eller
fiskreproduktion.
Bakgrund
Dispens från strandskyddet söks för att få muddra båtränna och lägga upp
muddermassor på fastigheterna Göksnåre 4:9 och 4:18 norr om Skaten inom
strandskyddszon för Tärrörsviken.

Ägarna till Göksnåre 4:9 vill förbättra vattendjupet vid sitt båthus samt
fördjupa befintlig båtränna genom att gräva bort dy och rotfilt av vass.
Båtrännan om ca 75 x 2 ni behöver fördjupas till ca 1 m vattendjup, i
anslutning till rännan avses ca 2 m av vassbältet grävas bort liksom vid
båthuset för att underlätta framkomlighet samt i- och urstigning. Totalt ca
340 m2 muddringsyta.
Massorna avses läggas i en fördjupning som är avskuren från strandområdet
genom en gammal stenpir. Åtgärderna har diskuterats i fält med
kommunekologen.
Vid aktuell del av kusten gäller 300 meter strandskydd enligt 7 kap.13-14 §§
miljöbalken. Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för
allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för
Forts.
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§ 37 forts.
djur- och växtlivet. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader
uppföras eller åtgärder vidtas som väsentligen försämrar livsvillkoren för
djur- och växtarter eller som avhåller allmänheten från att beträda områden
där den annars skulle ha fått färdas fritt.
Enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken kan dispens från strandskyddet medges om
det finns särskilda skäl. Särskilda skäl är exempelvis att platsen redan är
ianspråktagen, att det är en anläggning som för sin funktion måste ligga vid
vatten eller om det tillgodoser ett angeläget allmänt intresse. Åtgärden måste
dessutom vara förenlig med strandskyddets syfte.
Strandskyddet är ett allmänt intresse som väger tungt, lagstiftaren har därför
utgått från att frågan om dispens ska bedömas restriktivt. Om ett område är
av särskild betydelse för naturvården eller friluftslivet bör normalt aldrig
dispens medges. I bedömningen ska också områdets betydelse i framtiden
vägas in, liksom omgivningen.
Informationskarta
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Röd linjerad yta markerar planerad muddring.
Blå linjerad yta markerar plats för massor.

Tomtplats
För alla beslut om strandskyddsdispens ska en tomtplatsbestämning göras
som definierar det område där markägaren kan hävda privat zon eller det
område där dispensen gäller. Tomtplatsens storlek bestäms i detta fall till
samma som anläggningarnas yta.
Motivering
Båtrännor är anläggningar som för sin funktion behöver ligga vid vattnet.
Särskilda skäl för beviljande av strandskyddsdispens kan anses föreligga.
De ansökta åtgärderna medför ingen väsentlig påverkan på växt- och
djurlivet om villkoren följs eller någon inskränkning av det rörliga
friluftslivet och är således även förenlig med strandskyddets syfte.
Prövningsavgift
Avgiften för prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna ska betalas i form av en fast avgift om 8 000 kr,
motsvarande 8 timmars handläggningstid å 1 000 kr (taxa enligt
kommunfullmäktiges beslut § 120/2015).
Upplysningar
• Dispensen upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år
eller avslutats inom fem år.
• Denna dispens befriar inte från ansvaret att ta hänsyn till Miljöbalkens
övriga bestämmelser eller till vad som föreskrivs i annan lagstiftning,
exempelvis att eventuella andra berörda markägares tillstånd inhämtas
innan åtgärderna påbörjas. Åtgärden kan kräva anmälan om
vattenverksamhet till Länsstyrelsen samt anmälan om upplägg av
muddermassor till kommunens Miljö- och hälsoskyddsenhet.
Beslut skickas till
Kommunekologen
Länsstyrelsen
sökanden
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Dnr Ks 2014.155

Namngivning av Karlholm strand (DP 537)

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb027
att området (DP 537) officiellt namnges till Karlholm strand.
Bakgrund
Enligt delegationsordningens punkt Ushb027 skall plankontoret i samråd
med kultur och fritidsenheten upprätta förslag om namn till nya kvarter,
gator och vägar. Utskottet samhällsbyggnad har delegation att besluta i
ärendet.
2016-04-05 antogs detaljplan DP537 för del av Karlholm 1:53 samt del av
Karlholm 1:48 av Kommunfullmäktige i Tierps kommun. Planen innebär att
det ca 55 hektar stora området i huvudsak kan exploateras för bostäder,
handel och kontorslokaler m.m. Arbetsnamnet för detaljplanen och
kringliggande genomförandeprojekt har varit "Karlholm strand".
Antagandebeslutet för DP 537 överklagades till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen avslog samt avvisade överklagandena. Länsstyrelsens beslut
överklagades sedan till Mark- och miljödomstolen, som också de avslog
samt avvisade överklagandena. I och med den kommande exploateringen
och marknadsföringen av området föreslår samhällsbyggnadsenheten att
området officiellt namnges. Detta beslut är också viktigt då det fastslår
stavningen och beslutet kommer att ligga till grund för uppsättandet av nya
vägskyltar längs med statliga vägar.
Motivering
Arbetsnamnet för detaljplanearbetet (DP 537) och projektet har varit
Karlholm strand. Detta namn har fått en förankring i allmänhetens
medvetande och är det namn som kommit att förknippas med området både
i och utanför kommunen.
Vad gäller s-ändelse i Karlholm har Lantmäteriet 2011 på sin hemsida
publicerat skriften "praktiska skrivråd om god ortnamnssed". Generell
norm i denna skrift är binde-s/s-ändelse i ortnamn där förleden är ett
sammansatt ord, ortnamn eller personnamn och sålunda giltig i fallet om
Karlholmsstrand skulle varit den aktuella helheten.
Forts.
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§ 38 forts.
Så är även genitiv-s i flerordiga ortnamn generell norm i skrivråden. Namn
som slutar på konsonant, utom s, x, z, får s i genitiv när "namnet
tillsammans med ett följande lokalbetecknande ord bildar ett nytt flerordigt
ortnamn". Några jämförande exempel i skrivråden är Jakobsbergs
folkhögskola, Skärholmens centrum och Bolinders strand. Om skriftens råd
fullt ut skall följas skulle därmed namnet på nu aktuellt område vara
Karlholms strand.
I aktuellt fall förekommer alltså en konflikt mellan det vedertagna och
hävdvunna namnet Kariholm strand och det mer språkbruksmässigt korrekta
Karlholms strand.
Trots att namnet inte ligger i linje med vedertaget språkbruk för ortsnamn
anses i aktuellt fall den hävd namnet Kariholm strand väga tyngre.
Namnförslag
Samhällsbyggnadsenheten föreslår att området (DP 537) officiellt namnges
till Karlholm strand.
Beslut skickas till
Kommunarkitekten
Karlholm utveckling KB
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Dnr Ks 2014.155

Namngivning av gator inom Karlholm strand (DP537)

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb007
att namnge gata 1 (se bilaga 1) till HamnaMn, samt
att namnge gata 2 Havsbågsvägen, samt
att namnge gata 3 till Havsängen, samt
att namnge gata 4 till Havsporten, samt
att namnge gata 5 till Kanalvägen, samt
att namnge gata 6 till Hammaråvägen, samt
att namnge gata 7 till Hamntorgsgatan, samt
att namnge gata 8 till Skärgårdsgatan.
Bakgrund
2016-04-05 antogs detaljplan DP 537 för del av fastigheterna Karlholm 1:53
samt Karlholm 1:48 av Kommunfullmäktige i Tierps kommun och beslutet
vann laga kraft 2017-01-13. Planen innebär att det före detta
industriområdet kan omvandlas till ett attraktivt och havsnära område för
bostäder, turism, handel och verksamheter. DP 537 är under genomförande.
Områdets gator och vägar är under byggnation och under projektering.
Motivering
Samhällsbyggnadsenheten har under planprocessen för Karlholm strand haft
dialog med exploatören gällande namn på platser, torg och gator inom
området. Temat på namnförslagen har en tydlig koppling till kusten, havet
och områdets närmiljö. Namnförslagen har efter framtagande av
Samhällsbyggnadsenheten remitterats Kultur- och fritidsenheten som
därigenom givits möjlighet att yttra sig kring förslaget. De gator som
föreslås namnges och dess geografiska sträckning redovisas i bilaga 1.
Forts.
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39 forts.
Hamnallffi: HamnaMn kommer att bli en av områdets huvudentr&r, gatan
blir bred med separata gång- och cykelvägar och kantas av en all6 Via
gatan nås områdets stora torg och hamn.
Havsbågsvägen: Havsbågsvägen är lokaliserad i områdets norra del.
Namnförslaget anspelar på gatans bågform samt angränsningen till havet.
Havsängen: Havsängen har en nord-sydligsträckning, parallellt med havet
och det stora antalet naturområden som återfinns längs den norra delen av
området.
Havsporten: Liksom HamnaMn är Havsporten en av områdets huvudgator.
Från den historiska Lancashiresmedjan sträcker sig gatan ut på Själön och
havet. Namnförslaget anspelar på att gatan kommer vara en entre från den
historiska bruksmiljön ut mot havet.
Kanalvägen: Kanalvägen är den gata som löper parallellt med kanalen i
planområdets östra del. Namnförslaget baseras just på dess geografiska läge
intill kanalen.
Hammaråvägen: Hammarån är namnet på den å som återfinns i planområdes
södra del och denna föreslås få ge namn till den intilliggande vägen.
Hamntorgsgatan: Hamntorgsgatan utgör stora delar av vägnätet i områdets
centrala del. Från områdets stora parkering sträcker den sig fram till
områdets stora torg och hamn.
Skärgårdsgatan: Gatusträckningen löper parallellt med Skärgårdsparkens
östra ände. Gatan föreslås namnges efter parken.
Beslut skickas till
Kommunarkitekten
Karlholm utveckling KB
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Dnr Ks 2014.155

Namngivning av parker och torg inom Karlholm strand (DP537)

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb007
att namnge område 1 (se bilaga 1) till Kanalplan, samt
att namnge område 2 till Hamntorget, samt
att namnge område 3 till Skärgårdsparken, samt
att namnge område 4 till Skärgårdshöjden, samt
att namnge område 5 till Själöparken.
Bakgrund
2016-04-05 antogs detaljplan DP537 för del av fastigheterna Karlholm 1:53
samt Karlholm 1:48 av Kommunfullmäktige i Tierps kommun och beslutet
vann laga kraft 2017-01-13. Planen innebär att det före detta
industriområdet kan omvandlas till ett attraktivt och havsnära område för
bostäder, turism, handel och verksamheter. DP 537 är under genomförande.
Parker, torg och övriga delar av området är under byggnation och under
projektering.
Motivering
Samhällsbyggnadsenheten har under planprocessen för Karlholm strand haft
dialog med exploatören gällande namn på platser, torg och gator inom
området. Temat på namnförslagen har en tydlig koppling till kusten, havet
och områdets närmiljö generellt. Namnförslagen har efter framtagande av
Samhällsbyggnadsenheten remitterats Kultur- och fritidsenheten som
därigenom givits möjlighet att yttra sig kring förslaget. De torg och parker
som föreslås namnges och dess geografiska sträckning redovisas i bilaga 1.
Kanalplan: Kanalplan anspelar på områdets geografiska läge, i direkt
anslutning till kanalen.
Hamntorget: Hamntorget beskriver platsens funktion och geografiska läge,
det är områdets huvudtorg och ligger i anslutning till hamnen.
Forts.
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§ 40 forts.
Skärgårdsparken: Skärgårdsparken avses bli en grön lunga i de tätare
kvarteren i centrum. Namnet på parken anspelar på områdets havskontakt
och vid en framtida utformning av parken avses marina element vara
framträdande.
Skärgårdshöjden: Skärgårdshöjden är förslag till namn på den nuvarande
deponikullen. Efter sluttäckning och plantering av kullen kommer platsen,
utöver utsiktspunkt och landmärke också ha potential att utvecklas till en
trevlig parkmiljö. Liksom den närliggande "Skärgårdsparken" anspelar
namnförslaget på områdets kustmiljö.
Själöparken: Det område som föreslås namnges till Själöparken är
lokaliserad på halvön "Själön" som föreslås få ge namn till parken.
Beslut skickas till
Kommunarkitekten
Karlholm utveckling KB
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Dnr Ks 2017.109

§ 41

Yttrande kring granskningshandling gällande förslag till översiktsplan
för Gävle kommun
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt U004
att anta föreliggande yttrande som sitt eget.
Bakgrund
Kommunarkitektens yttrande:
"Tierps kommun vill tacka för inbjudan till granskning kring förslag till ny
översiktsplan för Gävle kommun. Tierps kommun bedöms utifrån en
övergripande genomgång av förslag till översiktsplan inte komma att
negativt påverkas av föreslagen markanvändning.
Tierps kommun har inget ytterligare att tillägga än det som lyftes fram i
kommunens samrådsyttrande. I övrigt önskar Tierps kommun lycka till i det
fortsatta arbetet med översiktsplanen."
Beslut skickas till
Gävle kommun
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Dnr Edp 2015.1892

Antagande av Upphävande av byggnadsplan (BP 703) Ängskär

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb006
att godkänna granskningsutlåtande, samt
att godkänna förslag till upphävande av BP 703 - Ängskär
(antagandehandling), samt
att föreslå kommunstyrelsen att hemställa kommunfullmäktige att anta
upphävandet av BP 703 - Ängskär (antagandehandling) i enlighet med Planoch bygglagen 5 kap 27 § (2010:900).
Bakgrund
Kommunfullmäktige gav 2015-12-15 § 166 Samhällsbyggnadsenheten i
uppdrag att inleda arbetet med att upphäva BP 703 — Ängskär. Anledningen
till upphävandet av byggnadsplanen är att planen medger för bebyggelse av
fritidshus, båtbryggor och park på områden som efter att planen vunnit laga
kraft bland annat har kommit att klassas som naturreservat och Natura 2000
område.
Utifrån dessa aspekter, tillsammans med kommunens översiktsplan (ÖP
2010-2030) vars ställningstagande är att återhållsamhet gäller beträffande
bebyggelse längs den östra Hållnäshalvö med hänsyn till den problematik
som råder vad gäller att förse området med dricksvatten, bedöms området
inte som lämpligt att bebygga och att byggnadsplanen därför bör upphävas.
Förslaget till upphävande har varit utställd på samråd (mellan 2016-10-14
och 2016-11-11) och granskning (mellan 2017-01-11 och 2017-02-06) och
de synpunkter som inkommit från sakägare, myndigheter och
intresseorganisationer har sammanställts och besvarats i en
samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande.
Beslutsunderlag
• Fastighetsförteckning
• Samrådsredogörelse
Forts.
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§ 42 forts.
• Granskningsutlåtande
• Planbeskrivning
• Plankarta med bestämmelser
Motivering
Ett antagande av förslaget till upphävande av BP 703 — Ängskär är lämpligt
då området är klassat som naturreservat och Natura 2000 område. Det vore
därför olämpligt att tillåta bebyggelse inom området enligt byggnadsplanen.
Samtliga inkomna yttranden under samrådet och granskningen har varit
"ingen erinran" eller liknande.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Samhällsbyggnadsenheten har själv initierat arbetet med upphävandet och
står således också för kostnaden att upprätta planhandlingarna.
Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsenhetens administratör
Undertecknad planhandläggare
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