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Plats och tid

Kommunhuset, Rådrummet, Tierps Köping,
Kl. 13.00 — 15.00

Beslutande och övriga närvarande

enligt sida 2
Paragrafer

Utses att justera

Gunnar Jansson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, 5 april 2017

Underskrifter
Sekreterare
Anna Trankell
Ordförande
Jonas Nyberg/s
Justerande

~kr'

,o~c1Y7

unnar Jansso

BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Utskottet Samhällsbyggnad

Sammanträdesdatum

2017-04-05

Datum då anslaget sätts upp

2017-04-05

Datum då anslaget tas ned

2017-04-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Tierps köping

Paragrafer

44

Underskrift

Anna Trankell
Utdragsbestyrkande
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Beslutande

2017-04-05

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
Adam Nyström, kommunarkitekt
Anna Trankell, utskottssekreterare
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Justerandes sign
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§ 44

Dnr Ks 2017.215

Yttrande gällande samråd om förnyad koncession för befintlig 145 kV
ledning mellan Lanforsen och söder om Mehedeby

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt U005
att anta kommunarkitektens yttrande som sitt eget, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Bakgrund
Kommunarkitektens yttrande:
"Tierps kommun är positiv till att alternativa ledningssträckningar
presenteras och diskuteras. Dock anser Tierps kommun att åverkan på
landskapsbilden undervärderas i samrådshandlingen. Alternativ 3b (flytt av
luftledning till öster om järnväg och Mehedeby) innebär att en ny ledning
behöver anläggas och ytterligare ledningsgata krävs, vilket innebär en
påverkan på bland annat naturmiljön. Alternativ 4 (markförlagd kabel i
befintlig ledningsgata) menar man från ELLEVIOs sida kan innebära skada
på natur- och kulturmiljö då man vid anläggningsskede erfordrar ett ca 1015 meter brett arbetsområde och i driftskedet en ca 4m bred gata som hålls
fri från grövre vegetation. Tierps kommun anser att en aspekt som inte
beaktats tillräckligt är potential för tillväxt och samhällsutveckling hos de
berörda orterna (i Tierps fall främst Mehedeby).
Mehedeby är en naturskön ort, vilken har stora möjligheter att utvecklas,
både beträffande turism- och besöksnäringen men också som ett attraktivt
samhälle att bo i. Många efterfrågar idag bostäder i natursköna miljöer,
vilket Mehedeby onekligen har. En stor del av detta upplevelsevärde är
kopplat till synintrycket av de kringliggande naturmiljöerna.
Samhällsmässigt och samhällsekonomiskt anser kommunen att alternativ 3b
samt 4 utifrån detta bör värderas betydligt högre än vad ELLEVIO låter
göra i samrådshandlingarna."
Beslutsunderlag
• Samrådshandling för förlängd koncession för befintlig 145 kV
ledning mellan Lanforsen och Mehedeby i Älvkarleby och Tierps
kommun, Uppsala län (februari 2017)
• Yttrande för förlängd koncession för befintlig 145 kV ledning
mellan Lanforsen och Mehedeby i Älvkarleby och Tierps kommun,
Uppsala län (2017-03-21
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