TIERPS

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet Samhällsbyggnad

KOMMUN

2017-06-30

1 (39)

Plats och tid

Kommunhuset, Rådrummet, Tierps Köping,
Kl. 08.30 — 10.00

Beslutande och övriga närvarande

enligt sida 2
Paragrafer

Utses att justera

Gunnar Jansson

Underskrifter
Sekreterare
Anna Trankell
Ordförande
Jonas Nyberg
Justerande
Gunnar Jansson

BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Utskottet Samhällsbyggnad

Sammanträdesdatum

2017-06-30

Datum då anslaget sätts upp

2017-06-30

Datum då anslaget tas ned

2017-07-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Tierps köping

Paragrafer

68-89

Underskrift

Anna Trankell
Utdragsbestyrkande
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Beslutande

Jonas Nyberg (S), ordförande
Anna Ahlin (C)
Gunnar Jansson (S)
Sylvia Lundholm (MP)

Närvarande
tjänstgörande
ersättare

Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Urban Blomster (V)

Övriga
närvarande

Lars Ingeberg, chef Medborgarservice
Henrik Jokijärvi, chef Miljö- och
hälsoskyddsenheten
Taija Lindfors, tf. chef
Samhällsbyggnadsenheten
Adam Nyström, kommunarkitekt
Anna Persson, bygglovhandläggare
Anna Trankell, utskottssekreterare
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§ 68
Ändring av dagordning
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att lägga

informationen till handlingarna.

Bakgrund

Med anledning av att sökanden dragit tillbaka sin ansökan tas ärendet
"Förhandsbedked — nybyggnad av maskinhall på fastigheten Dorkarby 1:7"
bort från dagordningen.
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§ 69
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 3302
Underrättelse om avslutad förrättning C16441 Fastighetsreglering Snatra
63:2 och 1:5
Ks 2017/42
Handl nr 3341
Underrättelse om avslutad förrättning C16374 Avstyckning
Ks 2017/42
Handl nr 3429
Underrättelse om avslutad förrättning C16723 Fastighetsreglering berörande
Söderfors bruk 1:156 och 1:157
Ks 2017/42
Handl nr 3576
Information ledningsrätt för VA Tierp-Arvidsbo och E4-flygfältet C10355
Ks 2017/42
Handl nr 3599
Underrättelse om avslutad förrättning C16776 Avstyckning,
anläggningsåtgärd, anslutning enligt 42a § AL samt överenskommelse enligt
43 § AL berörande Hållnäs 3:2
Ks 2017/42
Handl nr 3681
Underrättelse om avslutad förrättning Fastighetsreglering berörande Sixarby
3:38 och 3:39 samt överenskommelse enligt 43 § AL berörande Sixarby
ga:1
Ks 2017/42
Handl nr 3779
Underrättelse om avslutad förrättning C16228 Fastighetsreglering berörande
Mälbo 1:2 och Listebo 1:4
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§ 70
Delgivning

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Utskottet samhällsbyggnad delges:
Ks 2017/1
Handl nr 2896
Beslut om dispens från vattenskyddsföreskrifterna för Västland, Ersta och
Svanby (i Västlandsåsen) i samband med markarbeten inom yttre
vattenskyddsområde på fastigheten Tierp 45:4 (Tierps sjukhus)
Ks 2017/1
Handl nr 2983
för
att
göra öppning i
Beslut om dispens från biotopskyddsbestämmelserna
stenmur på fastigheten Sikhjälma 4:2 i Tierps kommun
Handl nr 3078
Ks 2017/1
enligt
kulturmiljölagen
och
samråd
miljöbalken
Föreläggande enligt
för
nyanläggning av markkabel mellan Öster-Ekeby och hov, Tierps kommun
Ks 2017/1
Handl nr 3340
Tillstånd enligt kulturmiljölagen till ingrepp inom och i anslutning till
fornlämning RAÄ 217, dnr 431-1843-17
Handl nr 3361
Ks 2017/1
Dispens från föreskrifter i naturreservatet Båtfors i Tierps och Älvkarleby
kommuner för att Färdas med kajak i samband med fågelinventering
Ks 2016/524
Handl nr 2986
Beslut att använda kvarvarande medel från 2016 för KOMPIS-projekt 2017
Handl nr 3088
Ks 2017/459
Dom MM nr M 770-17, Avgift för tillsyn enligt miljöbalken på fastigheten
' i Tierps kommun
Handl nr 3083
Ks 2016/235
Utvidgning av Naturreservat Kapplasse i Tierps kommun 511-6774-16
Forts.
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§ forts
Handl nr 3243
Ks 2016/346
Regeringsbeslut, N2017/01593/TIF - Enskild väg 13607 Kvarnbo,
Klungsten
Ks 2014/719
Beslut avslag enligt kulturmiljölagen, dnr 432-2851-17

Handl nr 3293

Ks 2014/718
Handl nr 3378
Beslut att inte upphäva strandskyddsdispens på Strandholmen inom samt
norr om fastigheten Grönö 1:35, dnr 565-4688-15
Ks 2017/507
Överklagan - Bygglov för HVB/LSS-hem Tierp 1:108

Handl nr 3417

Ks 2017/507
Överklagan - Bygglov för HVB/LSS-hem Tierp 1:108

Handl nr 3390

Ks 2017/507
Överklagan - Bygglov för HVB/LSS-hem Tierp 1:108

Handl nr 3424

Ks 2017/507
Överklagan - Bygglov för HVB/LSS-hem Tierp 1:108

Handl nr 3555

Ks 2017/532
Handl nr 3563
Samrådsbeslut 525-1439-2017 för underhållsröjning av Vattenfalls
lokalnätsledningsgator ÄT 6221 Tierps Väsby i Heby och Tierps kommuner
Ks 2017/533
Handl nr 3568
Regeringsbeslut M2015/000617/Me - Överklagande i fråga om utvidgat
strandskydd för Tierps kommun
Ks 2017/1
Handl nr 3619
Samrådsbeslut för nyanläggning av markfiberkabel mellan Fagerviken och
Edvalla, Dnr 525-1955-2017
Ks 2017/375
Handl nr 3631
Beslut att avslå överklagande av Kommunstyrelsens i Tierps kommun beslut
enligt plan- och bygglag (2010:900), Dnr 403-3544-2017
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§ 71
Meddelanden
Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.
Bakgrund
Handlingar inkomna från:
Polisen
Handl.id 2017.3097
Ks 2017/311
Medborgarlöfte Tierps kommun 2017-2019 — undertecknat.
Ks 2017/312
Handl.id 2017.3096
Överenskommelse om samverkan och samarbete mellan Tierps kommun
och polisen — undertecknad.
Sveriges kommuner och landsting
Handl.id 2017.3670
Ks 2017/1
Klimatet — så klart! Slutrapport för programberedningen för klimat.
Handl.id 2017.3371

Ks 2017/1
Ekonomirapport, maj 2017.
Trafikverket

Handl.id 2017.3301
Ks 2017/346
Regeringsbeslut gällande överklagandet av Trafikverkets beslut om
förändring till allmän väg av enskilda vägen 13607 mellan Kvarnbo och
Klungsten.
Handl.id 2017.3364
Ks 2017/464
Svar gällande medborgarförslag om cykelbana längs väg 709 i Örbyhus.
Länsstyrelsen Uppsala län
Handl.id 2017.3252
Ks 2015/933
Beslut om sjötrafikföreskrift — fastbegränsning Handviken.

Forts.
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§ forts.
Handl.id 2017.2964
Ks 2017/320
Beslut om tillstånd till kameraövervakning för Länsstyrelsen i Uppsala län,
Naturmiljöenheten.
Handl.id 2017.3578
Ks 2016/413
av kraftledning
miljöpåverkan
för
ombyggnation
Beslut om betydande
mellan Älvkarleby och Dannemora.
Handl.id 2017.3565
Ks 2017/529
Jakttider för älg avseende de av Länsstyrelsen i Uppsala län inrättade
älgförvaltningsområdena i jaktåret 2017/2018.
Länsstyrelsen Stockholm
Handl.id 2017.2900
Ks 2017/1
Information om att Länsstyrelsen Stockholm har övergått till digital
ärendehantering.
Handl.id 2017.3333
Ks 2017/402
AB.
för
Orica
Sweden
Beslut om tillstånd till kameraövervakning
Länsstyrelsen Gävleborg
Handl.id 2017.3552
Ks 2017/245
Beslut om tillstånd till kameraövervakning för SCIOR Geomanagement AB
Länsstyrelsen Östergötland
Handl. id 2017.2934
Ks 2017/1
Beslut om utvidgning av tillstånd till kameraövervakning för Spotscale AB.
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Handl.id 2017.3321
Ks 2017/356
Beslut om tillstånd till kameraövervakning för Norconsult AB.
Migrationsverket

Ks 2017/1
Information angående avveckling av asylboenden.

Forts.
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§ forts.
Sveriges lantbruksuniversitet
Ks 2017/1
Handl.id 2017.3041
Rapport 2017:4 Fyrisåns avrinningsområde 2016, vattenkvalitet 2008-2016
Folkbildningsrådet
Ks 2017/1
Handl.id 2017.2888
Rapport — Folkbildningens betydelse för samhället 2016.
Stöldskyddsföreningen
Ks 2017/432
Handl.id 2017.2972
Finansiering av Grannsamverkansskyltar — ansökan om kommunbidrag
Tillgänglighetsbarometern
Ks 2017/1
Tillgänglighetsbarometern 2017- resultaten

Handl.id 2017.3583

Konkurrensverket
Ks 2017/63
Handl.id 2017.3295
Beslut om avskrivning av ärendet gällande takarbeten på en fastighet i
Örbyhus.
Tierps kommun
Ks 2017/439
Handl.id 2017.2990
Avtal mellan Tierps kommun och Tierps Energi & Miljö AB om överlåtelse
av verksamhet från Kommunen till Bolaget.
Ks 2016/94
Handl.id 2016.463
Utanordning — från Kultur och fritid till Tierps Motionsidrottsförbund.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

TIERPS

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet Samhällsbyggnad

KOMMUN

2017-06-30

10 (39)

§ 72
Anmälan av ordförandebeslut
Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att ta anmälan av ordförandebeslutet till protokollet.
Bakgrund

Ks 2017/488
Ordförande Jonas Nyberg har den 7 juni 2017 fattat beslut om yttrande över
förslag till ändrade fiskeregler vid kusten, Länsstyrelsen Gävleborg dnr
3642-17. Beslutet är fattat med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning § 57/2017, punkt U005.
Tierps kommun har av Länsstyrelsen i Gävleborgs län beretts tillfälle att
lämna synpunkter i rubricerat ärende.
Det nya förslaget innebär ingen begränsning av användandet av långrev,
burar och ryssjor. Om det var avsikten med ändringen bör Länsstyrelsen
motivera varför en sådan begränsning inte längre behövs. Kommunen har i
övrigt inga invändningar mot förslagna ändringar.
Ks 2016/916
Ordförande Jonas Nyberg har den 7 juni 2017 fattat beslut om yttrande om
yttrande över komplettering i ärende om tillstånd för muddring och
efterbehandling på fastigheten Karlholm 1:53, M 4170-16. Beslutet är fattat
med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning § 57/2017, punkt U005.
Tierps kommun har av Mark- och miljödomstolen beretts tillfälle att lämna
synpunkter på innehållet i aktbilaga 34, yttrande samt komplettering från
Karlholm Utveckling KB.
Tierps kommun står fast vid tidigare lämnade synpunkter, vilka även är
tillämpliga för det utökade muddringsområdet. I övrigt har kommunen inga
synpunkter på kompletteringen.
Kommunen yrkar ersättning för hittills uppkomna rättegångskostnader med
ett belopp av 16000 kr, avseende 16 timmars eget arbete å 1000 kr/timme
(taxa enligt kommunfullmäktiges beslut § 120/2015). Summan inkluderar
tidigare yrkat belopp.
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Dnr Edp 2017.1050

Upprättande av detaljplan för del av fastigheterna Svanby 2:50, 2:51,
40:1 med flera
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb003
att

lämna ett positivt planbesked till den sökande samt,

att inleda planarbetet för upprättande
av detaljplan för fastigheterna Fäcklinge 2:27, 2:15, 2:10, Svanby 5:15,
2:40, 2:55, 5:9, 5:12, 2:50, 2:51, 40:1 i enlighet med Plan- och bygglagen
(PBL 2010:900) 5 kap 2 - 5 § § PBL.
att uppdra Samhällsbyggnadsenheten

Bakgrund

Samhällsbyggnadsenheten på Tierps kommun är själva sökande till
upprättande av detaljplan. Kommunens bygglovsavdelning har under det
senaste året behandlat flertalet förhandsbesked för villor i området och
upplever att efterfrågan fortsatt är stor. Kommunens planavdelning och
bygglovsavdelning bedömer utifrån detta att områdets lämplighet för
bostadsändamål bör prövas i en detaljplaneprocess innan mer bebyggelse
kan medges i området. I samband med planläggning avser kommunen även
att inkludera markområdet intill E4:an, för prövning av lämpligheten av
trafikantservice.
Syftet med planläggningen är att pröva möjligheten att bebygga del av
Arvidsbo i utkanten av Tierps köping för bostadsändamål samt del av
marken intill E4:ans södra avfart för trafikantservice.
Beslutsunderlag

Underlag för planbesked (2017-06-08)
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ersättning för kommunens utgifter till följd av planarbetet kommer att tas ut
i form av planavgift i samband med bygglov.
Beslut skickas till

Undertecknad planhandläggare
Sökande
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Dnr Edp 2016.0223

§ 74

Granskning för ersättande av detaljplan Strömsbergs bruk (DP 1061)
Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb006
att godkänna samrådsredogörelsen, samt
att godkänna förslag till ersättning av detaljplan (granskningshandling),
samt
att uppdra till Samhällsbyggnadsenheten att granskning ska hållas i enlighet
med PBL 5 kap § § 18-21, 23.
Bakgrund
Utskottet samhällsbyggnad gav 2016-03-08 § 25 samhällsbyggnadsenheten i
uppdrag att påbörja en planutredning 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 i Strömsbergs bruk.

Planen syftar till att se över bestämmelsen om att marklov krävs för
trädfällning av all&räd, träd och större häckar inom planområdet, samt att se
över aktualiteten av övriga planbestämmelser. Planen syftar även till att se
över möjligheterna att utveckla besöks- och turistnäringen i Strömsbergs
bruk.
Ett första planförslag arbetades fram (samrådshandling) och godkändes av
Utskottet samhällsbyggnad 2017-03-07 § 29. Samråd hölls mellan perioden
27 mars — 2 maj 2017. De yttranden som inkom har sammanställts och
bemötts i en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna synpunkter har
planhandlingarna arbetats om till ett granskningsförslag.
Detaljplanen upprättas i enlighet med Plan- och bygglag 2010:900.
Planprocessen följer ett standardförfarande.
Beslutsunderlag
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning

Forts.
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§ 74 forts.
• Fastighetsförteckning
• Behovsbedömning, inklusive checklista
• Kulturhistorisk bedömning Strömsbergs bruk (2016-11-28).
• Samrådsredogörelse
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Kommunen står för kostnaden av upprättandet av ersättning av detaljplan.
Planarbetet finansieras genom planavgift tas ut i samband med bygglov.
Beslut skickas till
Undertecknad planhandläggare
Administratör samhällsbyggnadsenheten.
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Dnr Edp 2017.1013

Upprättande av detaljplan för del av fastigheten Söderfors bruk 1:67

(DP 532)
Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb003
att lämna ett positivt planbesked till den sökande samt,
att uppdra Samhällsbyggnadsenheten att inleda planarbetet för upprättande
av detaljplan för del av fastigheten Söderfors bruk 1:67 i enlighet med Planoch bygglagen (PBL 2010:900) 5 kap 2 - 5 § § PBL.
Bakgrund
Flera mindre och mellanstora Söderforsbaserade företag efterfrågar mark
eller lokaler för sina verksamheter. Med bakgrund av behovet föreslår
Samhällsbyggnadsenheten, en prövning av lämplighet för verksamheter,
kontor och industri inom del av fastigheten Söderfors bruk 1:67 i en
detaljplaneprocess.
Beslutsunderlag
Underlag för planbesked (2017-06-09)
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Ersättning för kommunens utgifter till följd av planarbetet kommer att tas ut
i form av planavgift i samband med bygglov.

Beslut skickas till
Administratör Samhällsbyggnad
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Dnr Edp 2017.1014

§ 76

Upprättande av detaljplan för del av fastigheten Libbarbo 8:1,
Örbyhus (DP 363)
Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb003
att lämna ett positivt planbesked till den sökande samt,
att uppdra Samhällsbyggnadsenheten att inleda planarbetet för upprättande
av detaljplan för del av fastigheten Libbarbo 8:1 i enlighet med Plan- och
bygglagen (PBL 2010:900) 5 kap 2 - 5 § § PBL.
Bakgrund
Efterfrågan på bostadsmark i Örbyhus är för närvarande stor och tillgången
på planlagd mark för bostadsändamål näst intill slut. Enligt kommunens
översiktsplan (ÖP 2010-2030) ska Örbyhus ses som en prioriterad ort och
planberedskapen ska vara god, varför en storskalig planläggning bedöms
som nödvändig. Syftet med planansökan blir således att pröva lämpligheten
för bostadsändamål i den västra delen av Libbarbo.
Beslutsunderlag
Underlag för planbesked (2017-06-02)
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Ersättning för kommunens utgifter till följd av planarbetet kommer att tas ut
i form av planavgift i samband med bygglov.
Beslut skickas till
Administratör Samhällsbyggnad
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Dnr Edp 2016.0436

Godkännande av samrådsredogörelse och uppdrag om granskning
för ändring av detaljplan för del av fastigheten Kyrkbyn 2:1 (ÄDP201 Kyrkbyn)
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb006
att godkänna samrådsredogörelsen, samt
att godkänna förslag till ändring av detaljplan (granskningshandling), samt
att uppdra till samhällsbyggnadsenheten att granskning ska hållas i enlighet
med PBL 5 kap § § 18-21, 2.
Bakgrund

Den 14 mars 2016 inkom en ansökan om ändring av detaljplan för del av
fastigheten Kyrkbyn 2:1, från Tierps kommunfastigheter AB (TKAB). I
ansökan framgår att sökande önskar att kommunen i en planprocess skall
pröva lämpligheten för anläggandet av en mindre biobaserad
värmeanläggning i anslutning till Kyrkskolan, med huvudsaklig funktion att
kunna värma skolans lokaler.
Utskottet samhällsbyggnad beslutade 2016-05-17 § 56 att ge
Samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att påbörja en utredning av ändring av
detaljplan för del av fastigheten Kyrkbyn 2:1. Planändringen innebär att ett
ca 255m2 stort område inom Kyrkbyn 2:1 tillskrivs användningsbestämmelserna E (teknisk anläggning) samt S (skola), vilket inom
byggnadsplan D201 regleras som A (allmänt ändamål) och nyttjas som
skolgård. Syftet med ändringen är att kunna förse skolan med en biobaserad
värmeanläggning. Planändringen bedöms ligga i linje med kommunens
översiktsplan (ÖP 2010-2030).
Efter beslut i Samhällsbyggnadsutskottet 2017-04-25 § 54 hölls samråd
kring planen, mellan 2017-04-28 och 2017-05-19. Sakägarkretsen
översändes under samrådet även en blankett med möjlighet att godkänna att
kommunen använde sig av ett "begränsat planförfarande", dvs. ett
förfarande där granskningssteget i planprocessen utesluts.

Forts.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 77 forts.
Då flertalet negativa svar inkom kan kommunen inte använda det
begränsade planförfarandet. Arbetet med ÄDP201 kommer därmed fortsatt
att bedrivas enligt standardförfarande.
Beslutsunderlag
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning innehållande genomförandebeskrivning
• Samrådsredogörelse
• Fastighetsförteckning
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Plansökande debiteras för kommunens nedlagda arbetstid i enlighet med
undertecknat planavtal.
Beslut skickas till
Administratör Samhällsbyggnad
Sökande

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Edp 2016-1160

§ 78

Samråd för ersättande av detaljplan för fastigheterna Tierp 2:66, 2:72
samt del av Tierp 2:1 (DP1052 — Kv. Vulkan)
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb005
att godkänna behovsbedömningen, samt
att godkänna förslag till detaljplaneändring (samrådshandling), samt
att uppdra till samhälisbyggnadsenheten att samråd ska hållas i enlighet
med PBL 5 kap § § 11-11a-11c, 12-13,17.
Bakgrund
2016-06-14 inkom Tierps Energi & Miljö AB med en ansökan om
planläggning för fastigheten Tierp 2:72. Fastigheten är sedan tidigare
planlagd (DP 162) för i huvudsak fjärrvärmeverk (E) med en högsta
exploateringsgrad om 25 procent och en högsta byggnadshöjd om 9 meter.
Sökande önskar att möjliggöra för en utökning av områdets användning till
att förutom fjärrvärmeverk även tillåta verksamhetsformerna kontor, lager,
transporter och garage.
Under arbetet med att ta fram samrådshandlingen har planområdets
omfattning kommit att utökas till att även inkludera den intilliggande
fastigheten Tierp 2:66. Anledningen till utökningen av planområdet grundar
sig i att dessa båda fastigheter sedan tidigare har utgjorts av en kommunal
deponi vilken lades ned 1984. För att få ett helhetsgrepp om lämpligheten av
tillkommande bebyggelse på fastigheterna bedömdes därför även denna
fastighet inkluderas i arbetet.
Syftet med planarbetet är att möjliggöra för en komplettering av områdets
markanvändning med verksamheter och kontor, utöver den
energiproduktionsanläggning och det reningsverk som finns på platsen idag.
Vidare är syftet att säkerställa områdets lämplighet för verksamheter och
bebyggelse med hänsyn till den risk för hälsa och miljö som finns på grund
av den gamla nedlagda deponin som återfinns på området.
Beslutsunderlag
• Plankarta med planbestämmelser
• Planbeskrivning
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 78 forts.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behovsbedömning
Fastighetsförteckning
Översiktlig inventering av nedlagda deponier (Tierps kommun,
Kristina Jansson) — 2002-12-13
MIFO fas 2, översiktlig undersökning (Bjerking) — 2005-06-15
Förslag till kontrollprogram, 6 deponier, Tierps kommun
(Bjerking) — 2006-07-07
PM Miljöteknisk undersökning — sex kommunala deponier,
Tierps kommun (Bjerking) — 2012-01-30
Miljöteknisk undersökning (Ramböll) — 2017-05-16
Geoteknisk utredning - PM (Ramböll) — 2017-05-15
Geoteknisk utredning - MUR (Ramböll) — 2017-05-15
Dagvattenutredning (Ramböll) — 2017-05-15
Behovsbedömning 2017-06-27

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Kostnader för framtagandet av planen bekostas av den sökande (Tierps
energi och miljö AB) och regleras genom upprättat planavtal. Planens
genomförande innebär vissa kostnader för kommunen, då i huvudsak genom
anläggandet av vändplan.
Beslut delges
Administratör Samhällsbyggnad
Sökande

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Edp 2017-595

Förhandsbeked - nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Upplanda 1:139
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb010
att ge förhandsbesked om att nybyggnad av enbostadshus kan tillåtas på den
avsedda platsen, samt
att avgift tas ut med 6 720 kronor enligt fullmäktiges taxa.
Bakgrund
Sökanden inkom 2017-03-23 med en ansökan om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus och redovisning av tänkt avstyckning av
fastigheten Upplanda 1:139.
Beslutsunderlag
• Ansökan och situationsplan
• Grannehörande
• Platsbesök
• Informationskarta
• Handläggarens yttrande
• Yttrande från:
Länsstyrelsen
- TEMAB
- Trafikverket
- Vattenfall
- Kommunekolog
Motivering
I kommunens gällande översiktsplan (ÖP 2010-2030) för Tierps kommun,
anges riktlinjer för utvecklingen av kommunens mark- och
vattenanvändning. Ny bebyggelse ska i första hand utgöra kompletteringar
av befintlig bebyggelse för att skapa förutsättningar för en god kommunal
och kommersiell service, men kommunikationsnära boende på landsbygden
ska möjliggöras.
Forts.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 79 forts.
Nuvarande markanvändning är till cirka två tredjedelar barr- och blandskog
och till cirka en tredjedel annan öppen mark. Prövning av ansökan har
resulterat i att föreslagen åtgärd på tänkt framtida avstyckad fastighet
bedöms lämplig.
Beslut skickas till
Sökanden
Fastighetsägare

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Edp 2017-523

Förhandsbesked - nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Torslunda 4:1

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb010
att ge förhandsbesked om att nybyggnad av enbostadshus kan tillåtas på den
avsedda platsen, samt
att avgift tas ut med 6 720 kronor enligt fullmäktiges taxa, samt
att beslutet förenas med följande villkor:

-

byggnaden placeras minst 2,5 m över medelvattenståndet
byggnaden placeras minst 20 m från strandlinjen

Bakgrund
Sökanden önskar uppföra ett enbostadshus med en planerad byggnadsarea
om ca 150 m2. Tomt ska avstyckas och tilltänkt avstyckning är ca 2,5
hektar. För både vattenförsörjning och avlopp planeras enskild anläggning.
Fastigheten är lokaliserad i anslutning till enskild väg. Befintlig utfart
planeras användas.
Jordarten är lera enligt jordartskartan. Vattentillgången är tillräcklig för 10
fastigheter/hektar enligt SGU:s grundvattenkarta. Risken för markradon är
normal. Vid besiktning på plats konstaterades att marken utgörs av
igenvuxen åker-/ängsmark som inte brukats under lång tid.
Tänkt avstyckning ligger utanför sammanhållen bebyggelse, enligt
kommunstyrelsen beslut 2011-04-19 § 102. Avstyckningen ligger dock
inom influensområde för luftrum för Uppsala flygplats och platsen för tänkt
placering av enbostadshus ligger inom område med strandskydd och inom
LIS-område, det vill säga landsbygdsutveckling i strandnära läge.
Beslutsunderlag
• Ansökan, informationskarta
• Kompletterande informationskarta, förslag placering VA-anläggning
• Yttrande från kommunekolog
• Yttrande från miljö- och hälsoskyddsinspektör
• Besiktning på plats
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 80 forts.
•
•
•

Kommunicering med kända sakägare
Informationskarta
Handläggarens yttrande

Motivering
Området är utpekat som LIS-område i kommunens översiktsplan (ÖP 20102030), vilket innebär att Tierps kommun anser detta vara ett område som
ska utvecklas med mer bebyggelse. Kommunen har alltså redan i
översiktsplanen tagit ställning till att området kring Ubblixbo är lämpligt för
ytterligare bebyggelse. Enligt strandskyddslagstiftningen ska det finnas en
zon längs stranden om minst 15 meter som inte är privatiserad. Byggnaden
bör därför placeras minst 20 meter från strandkanten.
Vid byggnation i strandnära lägen har Tierps kommun i översiktsplanen
angett rekommendationen att ny bebyggelse inte utan noggrannare kartering
bör tillåtas på marknivåer under 2,5 meter över medelvattenståndet. Det vill
säga om man vill placera ett bostadshus på lägre nivå krävs noggrannare
utredning av översvämningsrisken.
Ärendet har kommunicerats med kända sakägare enligt PBL 9 kap 25 §.
Ingen av de sakägare som tagit del av kommuniceringen har lämnat in
synpunkter i ärendet.
Bebyggelsestrukturen i närområdet är spridda småklungor av hus. Den
föreslagna lokaliseringen bedöms lämplig och väl anpassad till
förhållandena på platsen. Förhandsbesked PBL 9 kap 17 § kan ges.
Beslut skickas till
Sökanden

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet Samhällsbyggnad
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§ 81
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Dnr Edp 2017-710

Förhandsbesked - nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Iggelbo 9:1
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb010
att ge förhandsbesked om att nybyggnad av enbostadshus kan tillåtas på den
avsedda platsen, samt
att avgift tas ut med 6 720 kronor enligt fullmäktiges taxa, samt
att beslutet förenas med följande villkor:
- byggnader ska placeras minst 10 m från den befintliga luftledningen
på 20kV. Avståndet får gärna vara lite större med tanke på att
"hälsoeffekter från magnetfält på lång sikt inte kan uteslutas.
- bäcken som naturligt rinner på tänkt plats invid vägen ska lämnas
orörd i största möjliga mån, eventuella ingrepp ska motiveras
Bakgrund
Sökanden inkom 2017-04-06 med en ansökan om förhandsbesked för
nybyggnad av ett enbostadshus (hästgård). Situationsplanen visar
redovisning av tänkt avstyckning av fastigheten Iggelbo 9:1.
Beslutsunderlag

•
•

•
•
•
•

Ansökan och situationsplan
Yttrande från:
Miljö- och hälsoskyddsenheten, kraftledning
- Miljö- och hälsoskyddsenheten, enskilt VA
- Kommunekolog
- Vattenfall, ledningar
Grannehörande
Platsbesök
Informationskarta
Handläggarens yttrande

Motivering
I kommunens gällande översiktsplan (ÖP 2010-2030) anges riktlinjer för
utvecklingen av kommunens mark- och vattenanvändning. Ny bebyggelse
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 81 forts.
ska i första hand utgöra kompletteringar av befintlig bebyggelse för att
skapa förutsättningar för en god kommunal och kommersiell service, men
kommunikationsnära boende på landsbygden ska möjliggöras.
I 2 och 8 kap plan- och bygglagen finns bestämmelser för vilken hänsyn
som ska tas i samband med ny bebyggelse. Mark- och vattenområden skall
användas för det de är mest lämpade.
Nuvarande markanvändning är barr- och blandskog. Brukningsvärd
jordbruksmark får enligt Miljöbalken inte tas i anspråk för bebyggelse utan
särskilda skäl. Ändrad användning av marken bedöms kunna godkännas.
Prövning av ansökan har resulterat i att föreslagen åtgärd på tänkt framtida
avstyckad fastighet sammantaget bedöms lämplig. Villkor ska uppfyllas i
kommande bygglovsansökan för sökt åtgärd.
Beslut skickas till
Sökanden
Fastighetsägare

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Edp 2017-85

§ 82

Förhandsbesked - nybyggnad av 3 st byggnader på fastigheten
Sixarby 3:3
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb010
att ge förhandsbesked om att nybyggnad av 3 stycken byggnader inte kan

tillåtas på den avsedda platsen, samt
att avgift tas ut med 6 720 kronor enligt fullmäktiges taxa.
Bakgrund

Sökanden önskar uppföra ett fritidshus med en planerad byggnadsarea om
ca 100 m2, ett garage om ca 60 m2 samt ytterligare en komplementbyggnad
om ca 50 m2. Tomt ska avstyckas och tilltänkt avstyckning är ca 1500 m2.
Tomtens placering är tänkt mellan den enskilda vägen och strandlinjen. För
vatten och avlopp planeras enskild anläggning. Fastigheten är lokaliserad i
anslutning till enskild väg. Ny utfart planeras anordnas.
Nuvarande markanvändning är, enligt kommunens kartmaterial, benämnd
som övrig mark och barrskog. Jordarten är morän enligt jordartskartan.
Vattentillgången är tillräcklig för 10 fastigheter/hektar enligt SGU:s
grundvattenkarta. Risken för markradon är normal.
Lokaliseringen ligger inom sammanhållen bebyggelse enligt
kommunstyrelsens beslut 2011-04-19 § 102. Platsen ligger även inom
influensområde för luftrum för Uppsala flygplats, inom område med
strandskydd och inom LIS-område, det vill säga landsbygdsutveckling i
strandnära läge.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•

Ansökan, situationsplan, husförslag
Grannehörande
Yttranden, 12 st. från sakägare
Sökandens bemötande av inkomna yttranden
Besiktning på plats
Informationskarta
Handläggarens yttrande

Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 82 forts.
Motivering
I kommunens gällande översiktsplan (ÖP 2010-2030) anges riktlinjer för
utvecklingen av kommunens mark- och vattenanvändning. Ny bebyggelse
ska i första hand utgöra kompletteringar av befintlig bebyggelse för att
skapa förutsättningar för en god kommunal och kommersiell service, men
kommunikationsnära boende på landsbygden ska möjliggöras.
I 2 och 8 kap plan- och bygglagen finns bestämmelser för vilken hänsyn
som ska tas i samband med ny bebyggelse. Mark- och vattenområden skall
användas för det de är mest lämpade. Bestämmelserna i 3 och 4 kap
miljöbalken skall tillämpas vid lokalisering av ny bebyggelse. Bebyggelsen
ska främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning
samt lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
hälsa och säkerhet, jord- berg- och vattenförhållanden, samhällsservice och
energiförsörjning. Bebyggelse ska placeras och utformas på ett sätt som är
lämplig med hänsyn till landskapsbilden samt natur- och kulturvärden på
platsen samt ge en god helhetsverkan.
Ansökan gäller nybyggnation av fritidshus inom Såglandet som ligger vid
sjön Strömarens östra strand. Här finns idag ca 35 bebyggda fastigheter där
majoriteten är fritidsboende. Under de senaste tre åren har bygglov för
nybyggnad av fyra nya fritidshus beviljats i Såglandet. Det har även sökts
bygglov för flertalet tillbyggnader inom området.
Enligt dokumentet "Lokal tolkning av begrepp i Plan- och Bygglagen",
antagen av kommunstyrelsen 2011-04-19 § 101 anges att detaljplan bör
upprättas vid komplettering av bebyggelsegrupp när det sammanlagda
antalet är 10 hus eller fler inom område med utpekade allmänna intressen.
Det anges även att i de fall som sakägare har invändningar mot bebyggelsen
bör möjligheten att upprätta detaljplan alltid beaktas.
Såglandet ligger inom LIS-område. Det anges i översiktsplanen att det
behöver formuleras tydliga mål och strategier för att möjliggöra LISområdenas positiva ambitioner gällande kustnära bebyggelse. Detta både
vad gäller lämpliga placeringar av byggnader och byggnadernas påverkan
på omgivande mark och vatten samt befintlig bebyggelse. Såglandet bedöms
vara ett område med hög exploateringsgrad och det finns en stor efterfrågan
för bebyggelse inom området.

Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 82 forts.
Det är viktigt att säkerställa en hållbar exploatering inom Såglandet.
En detaljplan bör upprättas för området innan ytterligare nybyggnationer av
bostäder kan beviljas. Med hänsyn till detta samt med stöd av 9 kap 17 §
PBL kan förhandsbesked enligt ansökan därför inte beviljas.
Beslut fattas med stöd av 4 kap 2 § PBL, Tierps kommuns lokala tolkning
av begrepp i plan och bygglagen, Tierps kommuns Översiktsplan 2010-2030
samt översiktsplanens tematiska tillägg om LIS-områden.
Beslut skickas till
Sökanden
Fastighetsägare
Sakägare som lämnat in yttranden

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

TIERPS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet Samhällsbyggnad

KOMMUN

2017-06-30

§ 83

Dnr Edp 2017-361

Bygglov - nybyggnad av fritidshus på fastigheten Lundby 1:14

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb007
att bygglov för nybyggnad av fritidshus beviljas enligt ansökan, samt
att avgift tas ut med 6720 kronor enligt fullmäktiges taxa, samt
att åtgärden inte kräver någon kontrollansvarig.
Bakgrund
Sökanden avser flytta en mindre byggnad på 30m2 och uppföra den på
fastigheten Lundby 1:14 som fritidsboende utan vatten eller avlopp.
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse men inom
strandskyddsområde. Dispens från strandskydd har beslutats av utskottet
samhällsbyggnad i enlighet med delegationsordningen punkt S007, med
stöd av 7 kap 18 § Miljöbalken.
Beslutsunderlag
• Ansökan, situationsplan, fasad- och planritningar.
• Grannehörande
• Beviljad dispens från strandskydd, beslut Dnr 2016.351 § 115
• Informationskarta
• Handläggarens yttrande
Motivering
I enlighet med Tierps kommuns översiktsplan (ÖP 2010-2030) kommer
byggnaden att utgöra en komplettering till redan befintliga bebyggda
fastigheter. I översiktsplanen anges att ny bebyggelse i första hand skall
förläggas till tidigare bebyggelse för att underlätta för både kommunal och
kommersiell service och kommunikation. Ny bebyggelse skall även
anpassas till befintligt bebyggelsemönster och hänsyn skall tas till
landskapsbild och kulturmiljö.
Fastigheten har en gemensam utfart med tre andra fastigheter, vilken sedan
tidigare är ansluten till allmän väg med tillstånd från Trafikverket.
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 83 forts.
Tidigare markanvändning har varit skogsmark och marken består av sandig
morän vilket anses vara lämpliga förhållanden för bebyggelse i enlighet med
plan och bygglagens 2- och 8 kap, där det anges att mark och vatten skall
användas till det de är best lämpade för.
Utskottet samhällsbyggnad har tidigare beslutat om förhandsbesked för
bebyggelse på den aktuella fastigheten om strandskyddsdispens medges.
Detta förhandsbesked (dnr TK-2008-1023) är utgånget sedan 24 augusti
2012, men bör tas i beaktande vid beslut.
Den sökta åtgärden bedöms lämplig avseende närhet till befintlig
bebyggelse och kan ses som en naturlig fortsättning av den befintliga
bebyggelsen längs väg 757. Fastigheten har fått dispens från strandskyddet i
och med beslut dnr Ks 2016.351 § 115.
Kända sakägare har haft möjlighet att yttra sig i enlighet med PBL 9 kap
25§. Ingen har yttrat sig mot ärendet innan beslut. Avgift för
kommunicering kommer att tas ut. Byggnadens placering, form och
färgsättning anses godtagbar. Bygglov enligt plan- och bygglagen
(2010:900) 9 kap 2 § 1 kan beviljas.
Beslut skickas till
Sökanden

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Edp 2017-866

Bygglov - nybyggnad av rallycrossbana och marklov för ny
bullervall/åskådarläktare på fastigheten Svanby 5:18
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb008
att bevilja ansökan om bygglov för rallycrossbanan, samt
att avgift tas ut med 4 480 kronor enligt fullmäktiges taxa, samt
att bevilja ansökan om marklov för ny bullervall/åskådarläktare på den
avsedda platsen, samt
att åtgärden inte kräver en kontrollansvarig, samt
att avgift tas ut med 2 240 kronor enligt fullmäktiges taxa.
Bakgrund

ansökan om bygglov för anläggning av ny rallycrossbana inom närområdet
kring motorstadion och publikläktarna inom fastigheten Svanby 5:18 inkom
2017-05-03. Ärendet kompletteras 2017-06-15 med ansökan om marklov
för bullervall/åskådarplats.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Ansökan och situationsplan
Verksamhetsbeskrivning
Redovisning av omfattning inom tidigare beslut (2012-0231-15)
Redovisningar om troliga ljudnivåer, säkerhet på och kring banan,
material och utformning på banan.
• Yttrande Miljö- och hälsoenheten
• Kompletteringar ansökan
• Grannehörande
• Informationskarta
• Handläggarens yttrande

Motivering

Rallycrossbanan är förenlig med syftet i gällande detaljplan men den strider
mot planen genom delvis placering på "prickmark" som inte får bebyggas.
Forts.
Ordf sign
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§ 84 forts.
Prövningen gäller om rallycrossbanan kan ses som en mindre avvikelse.
Olägenheten för omgivningen bedöms inte bli väsentligt större än i nuläget.
Marklov kan beviljas då nya bullervallen/åskådarläktaren inte strider mot
gällande detaljplan och är förenlig med syftet med planen för aktuellt
område. PBL (2010:900) 9kap, 35§.
Utskottets motivering
Ordförande Jonas Nyberg (S) föreslår att bevilja ansökan om bygglov med
motiveringen att detaljplanens syfte är att möjliggöra för motorbanor med
mera. Prickmarken handlar om att inte bygga fastigheter som strider mot
detaljplanens intentioner. Ett grannehörande har genomförts utan några
inkomna synpunkter från berörda grannar. Utskottes bedömning är att
planens syfte uppfylls med ett beviljat bygglov för Rallycrossbanan,
tillsammans med att grannehörandet inte medfört några synpunkter.
Utskottet enas om att godta ordförandes förslag.
Beslut skickas till
Sökanden
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Dnr Ks 2017.399

§ 85

Ansökan om strandskyddsdispens för muddring och upplägg av
massor, Edsätra 4:25 och S:17
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 Edsätra 4:25 och S:17, samt
att

prövningsavgiften utgör 8 000 kr, samt
förenas med följande villkor:
massor inte får läggas så att näring kan läcka till vattenmiljön
muddringen utförs på en årstid som inte stör häckande fågel eller
fiskreproduktion

att dispensen

-

Bakgrund

Dispens från strandskyddet söks för att få muddra båtränna och lägga upp
muddermassor på fastigheterna Edsätra 4:25 och S:17 norr om Fagerviken
inom strandskyddszon för Lövstabukten.
Ägarna till Edsätra 4:25 vill förbättra vattendjupet vid båthus och befintlig
båtränna. För att underlätta framkomlighet med båt behöver båtrännan
breddas och fördjupas till ca 1 m vattendjup. Breddningen och
fördjupningen berör en totalyta om ca 700 m2.
Massorna som består av jord, lera och gyttja avses läggas i fördjupningar i
närliggande vassområde samt vallas in med stenar och stockar. Delar av
aktuellt vassområde hävdas idag med slåtter, sökanden har för avsikt att
inkludera ytan där massorna läggs upp i den fortsatta hävden för att på sikt
få ängsvegetation. Åtgärderna har diskuterats i fält med kommunekologen.
Tomtplats
För alla beslut om strandskyddsdispens ska en tomtplatsbestämning göras
som definierar det område där markägaren kan hävda privat zon. Båtrännor
har ingen privat zon, de ska vara allmänt tillgängliga. I stället för
Forts.
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§ 85 forts.
tomtplatsbestämning ska därför beslutet bestämma vilken yta som får
användas för ändamålet. I detta fall ytorna i enlighet med ansökan och som
markerats i kartan ovan.
Motivering
Samförläggning eller flytt av båtrännan någon annanstans bedöms inte
rimligt utan att skapa en större miljöpåverkan. Båtrännor är anläggningar
som för sin funktion behöver ligga vid vattnet. Särskilda skäl för beviljande
av strandskyddsdispens kan anses föreligga.
Strandområdena vid Såghamn är utpekade att inneha vissa naturvärden
enligt den nationella våtmarksinventeringen. Skogsmiljöerna på öarna är
nyckelbiotopsklassade. De ansökta åtgärderna bedöms dock inte medföra
någon väsentlig påverkan på de utpekade naturvärdena eller på växt- och
djurlivet i övrigt om villkoren följs. Åtgärderna bedöms inte heller medföra
någon inskränkning av det rörliga friluftslivet och är således förenliga med
strandskyddets syfte.
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
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Dnr Ks 2017.518

§ 86

Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Esarby 13:2

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 uppförande av fritidshus och staket samt anläggande av
flytbrygga och trädäck på fastigheten Esarby 13:2, samt
att prövningsavgiften utgör 8 000 kr, samt
att dispensen förenas med följande villkor:
- staketet ska vara enkelt och får inte gå ända ner till strandlinjen
- bryggan och trädäcket ska hållas enkla i sin utformning och får inte
förses med räcken
- strandlinjens naturliga utseende ska bevaras på sidorna av bryggan
och trädäcket
- utemöbler och dylikt ska tas bort från bryggan och trädäcket under
de perioder som stugan inte används för att minska privatiseringen
Bakgrund
Fastighetsägaren vill riva det nuvarande fritidshuset och bygga ett nytt på
samma plats, eftersom det nuvarande är gammalt och i behov av renovering.
Det nuvarande husets area är ca 40 kvm och det nya planeras att bli ca 70
kvm. På tomten har redan en flytbrygga med trädäck (ca 12 respektive ca 25
kvm) uppförts, vilka nu prövas i efterhand samtidigt med nybyggnationen.
Då stugan sedan gammalt är placerad nära strandkanten går hemfridszonen
ända ner till vattnet. Fastigheten är liten och till fullo ianspråktagen som
tomtplats. Anledningen till att buskarna ska ersättas med staket är att de är
angripna av sjukdom. Värt att nämna är att fastighetsgränsen har blivit
aningen förskjuten söderut i kommunens digitala kartor, samt att den södra
byggnaden egentligen är placerad längre norrut.
Vid Strömaren gäller 100 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.
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§ 86 forts.
Tomtplats
För alla beslut om strandskyddsdispens ska en tomtplatsbestämning göras
som definierar det område där markägaren kan hävda privat zon. En
tomtplats ska för fritidshus normalt inte vara större än 1500 kvm, vid
permanentboende kan något större tomtplatser tillåtas. Gränsen behöver inte
sammanfalla med fastighetsgräns och fri passage ska alltid lämnas närmast
vattnet om möjligt. Tomtplatsens storlek bestäms i detta fall till samma yta
som fastigheten, ca 800 kvm.
Motivering
Då det redan står ett fritidshus på fastigheten medför nybyggnationen endast
en mindre förändring, och tomtplatsen är väl avgränsad med buskar och
plank. Dessutom är fastigheten så pass liten (ca 800 kvm) att tomtplatsen
utgörs av hela fastigheten, vilket leder till att hemfridszonen sträcker sig
hela vägen ner till trädäcket och bryggan. De angripna buskarna bör tas bort
då de är angripna av sjukdom, och då staketet som planeras inte får gå ändå
ner till strandlinjen kommer djurlivet inte att hindras från att röra sig fritt.
Särskilda skäl för beviljande av strandskyddsdispens kan anses föreligga då
fastighetens mark redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften.
Om villkoren följs bedöms den sökta åtgärden inte medföra någon väsentlig
påverkan på växt- och djurlivet eller någon ytterligare inskränkning av det
rörliga friluftslivet och är således även förenlig med strandskyddets syften.
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 det krävas bygglov från kommunen.
• Strömarån hyser den hotade flodkräftan. Försiktighet måste därför alltid
iakttas när redskap och båtar/kanoter kommer i kontakt med vatten i
Strömaren och Strömarån för att förhindra spridning av kräftpestsporer.
Beslut skickas till
Naturvårdshandläggaren
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Dnr Edp 2016-1053

§ 87

Anmälan om miljöfarlig verksamhet på fastigheten
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb002
att avslå anmälan om miljöfarlig verksamhet angående mellanlagring av

naturgödsel och användning till jordtillverkning på fastighet
Bakgrund

Den 14 juni 2016 inkom anmälan om miljöfarlig verksamhet till
Medborgarservice. I anmälan anges att sökanden avser mellanlagra
i
naturgödsel på den täktverksamhet de bedriver, fastighet
Naturgödseln ska sedan användas för jordtillverkning ocn manua3 med
ofyndigt material från pågående täktverksamhet.
Vid kontakt med VA-enheten på Tierps energi och miljö AB (TEMAB)
framkom att gränserna för vattenskyddsområdet för Odens källa kan komma
att ändras och att beslut därmed måste avvaktas till dess förslag till de nya
gränserna är färdiga. Sökanden har informerats om detta och är beredd att
avvakta med hanteringen av naturgödsel.
Vid granskning av täkttillståndet för Dalboda sandtäkt noterades att det
under villkor 19 angavs att material som används i jordtillverkningen endast
får utgöras av jungfruliga massor. Detta diskuterades sedan med sökanden.
Motivering

Dalboda sandtäkt omfattas av beslut från länsstyrelsen Uppsala län, dnr 5512963-12, om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MK) till täktverksamhet
inom fastigheterna Älby 6:2 och Gryttby 5:3 i Tierps kommun samt
Björklinge-Läby 2:13 och Norunda allmänning S:2 i Uppsala kommun.
Under villkor 19 i tillståndet anges att "om externt material används i
jordtillverkningen får det endast utgöras av rena jungfruliga massor såsom
torv och svartmylla".
Då naturgödsel inte kan räknas till jungfruliga material strider detta mot
angivet villkor i verksamhetens tillstånd och kan därmed inte beviljas.
Beslut skickas till
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Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet Samhällsbyggnad

TIERPS
KOMMUN

2017-06-30

38 (39)

Dnr Edp 2015-2147

§ 88

Namngivning av gata inom Wallskoga (DP 1053)
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb027
att den nya gatan inom DP1053 — Wallskoga skall namnges till

Bofinksvägen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen antog 2016-09-06 § 113 detaljplan 1053 — Wallskoga i
Tierps köping. Planen möjliggör för ca 15 villatomter samt en större
fastighet med en mer flexibel användning. De 15 villatomterna återfinns i
slutet av Fågelvägen, där en ny tvärgata anordnas för att skapa tillfart till de
nya fastigheterna. Denna gata kräver namngivning för att förse de nya
fastigheterna med adresser.
Områdets infrastruktur är under utbyggnad och avstyckning av fastigheterna
under genomförande. Inom en snar framtid kommer fastigheterna att gå till
försäljning via den kommunala villatomtkön.
Motivering
I den aktuella delen av Tierps köping är gatorna namngivna efter fågelarter,
exempelvis finns idag gator som; Blåmesvägen, Skatvägen, Fågelvägen etc.
Plankontoret föreslår att även den nya gatan (inom DP1053 - Wallskoga)
namnges efter samma tema. En av Sveriges vanligaste fågelarter är
Bofinken, en art som trots det ännu inte fått ge namn till någon av stadens
"fågel-gator".
Med bakgrund av detta är Plankontorets förslag på namn till den nya gatan
inom DP1053 — Wallskoga; Bofinksvägen. Namnförslaget har remitterats
Kultur- och fritidsenheten enligt delegationspunkten.
Namnförslag
Plankontoret föreslår Utskottet samhällsbyggnad att i enlighet med
delegationspunkt Ushb027 att den nya gatan inom DP1053 — Wallskoga
skall namnges till Bofinksvägen.
Beslut skickas till
Kommunarkitekten
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Dnr Ks 2017.500

§ 89

Yttrande över samrådshandling om behovsbedömning och
avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning med anledning av
miljöbedömning av åtgärdsprogram 2018-2021

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb015
att anta naturvårdshandläggarens yttrande som sitt eget.
Bakgrund
Naturvårdshandläggarens yttrande:
"Tierps kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på en
samrådshandling om behovsbedömning och avgränsning av
miljökonsekvensbeskrivning med anledning av miljöbedömning av
åtgärdsprogram 2018-2021. Atgärdsprogrammet innefattar miljöfarliga
ämnen (nr. 34-45 i HVMFS 2013:19), varav många är skadliga för
vattenlevande organismer och/eller är cancerframkallande.
Kommunen har inget att erinra sig i remissen, utan bedömer att
behovsbedömningen och avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen
är väl utförd."
Beslut skickas till
Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt
Länsstyrelsen i Västmanlands län
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