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Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Tierps köping

Paragrafer

90 - 95

Underskrift

Anna Trankell
Utdragsbestyrkande

90 - 95
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet Samhällsbyggnad

KOMMUN

2017-08-01

Beslutande

Jonas Nyberg (S), ordförande
Anna Ahlin (C) § § 92-95
Gunnar Jansson (S)
Oskar Jonsson (MP)

Närvarande
tjänstgörande
ersättare

Jim Blomstedt (M) § § 90-91

Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Jim Blomstedt (M) § § 92-95
Urban Blomster (V)

Övriga
närvarande

Thomas Kihlström, chef
Samhällsbyggnadsenheten
Patrik Hansson, miljö- och
hälsovårdsinspektör
Adam Nyström, kommunarkitekt
Anna Trankell, utskottssekreterare
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Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

2017-08-01

§ 90

Dnr Edp 2016.0004

Granskning för ny detaljplan (DP 1054:1) för Kv. Unionen, etapp 1,
Tierps köping

Jäv
På grund av jäv deltar inte Anna Ahlin (C) i handläggningen av detta
ärende.
Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb006
att godkänna granskningsutlåtande (granskning 1), samt
att godkänna förslag till ersättning av detaljplan
(granskningshandling 2), samt
att uppdra till samhällsbyggnadsenheten att granskning ska hållas i
enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. § § 18-21, § 23.
Bakgrund
Den 29 december 2015 inkom en ansökan om ersättning av detaljplan
för fastigheten Tierp 87:5 i centrala Tierp med syfte att pröva markens
lämplighet för bostäder och vård. Utskottet samhällsbyggnad beslutade
2016-01-26 § 7 att ge sökande positivt planbesked samt att uppdra
samhällsbyggnadsenheten att påbörja arbetet med ersättande av
detaljplan.

Utöver Tierp 87:5 har också del av den kommunala fastigheten Tierp 2:1
kommit att inkluderas i planområdet för att se över områdets trafikmiljö.
Även fastigheterna Tierp 4:40, 4:41 samt Tierp 87:1, 87:2 och 87:3 med
flera har inkluderats i planområdet inför samråd. Syftet med detta är att göra
en översyn av områdets värdefulla kulturmiljö, se över områdets gällande
planbestämmelser och vid behov aktualisera dessa med syfte att möjliggöra
för förtätning i detta centrala kvarter. Planområdet var ursprungligen större
och innefattade under det inledande samrådsskedet även fastigheterna Tierp
85:7 och 85:8 i syfte att pröva förtätning av kvarteret söder om Grevegatan.
Efter samrådet har detaljplanen delats och fastigheterna Tierp 85:7 och 85:8
planläggs fortsättningsvis i detaljplanen DP 1062 Kv. Köpmannen. Inför
granskning (1) har en del av fastigheten Tierp 90:1 införlivats i planområdet
för att göra plats för en ny transformatorstation vars syfte är att stärka
elförsörjningen i området.
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 90 forts.
Efter granskning (1) har kommunen kompletterat planhandlingarna med
information från den miljötekniska markundersökningen som genomfördes
under våren 2017.
Planområdet har ännu en gång delats, i en etapp 1 och en etapp 2. Därmed
har kommunen valt att gå ut på en andra granskning med de nya
planförslagen, varav det här är planförslaget för etapp 1.
Planförslaget innebär att bostadsändamål även fortsättningsvis kommer att
medges på västra delen av Tierp 87:5, men att planen även medger att
bostäder kan kompletteras med vård och centrumverksamhet. Planförslaget
tillåter högsta taknockshöjd om 15 meter för Tierp 87:5, och innebär
utfartsförbud mot Norra Esplanaden.
Inom fastigheten Tierp 87:5 har markföroreningar identifierats. För att
säkerställa att sanering genomförs förses plankartan med en bestämmelse
om villkor för lov (al). För att skapa en säker trafikmiljö för fotgängare och
samtidigt kunna ha en tillfredsställande bredd på Nämndemansgatans
körbanor föreslås en omdaning av gatan. En del av fastigheten Tierp 90:1
föreslås få användningen teknisk anläggning (E) för möjligheten att
användas till en ny transformatorstation. För Tierp 87:2 och Tierp 87:3
medger planförslaget användningen bostadsändamål (B). Användningen
kompletteras med möjlighet till centrumverksamhet (C). För Tierp 87:2
föreslås en högsta tillåtna taknockshöjd om 20 meter. För Tierp 87:3
föreslås en högsta tillåtna taknockshöjd om 11 meter. Den äldre
bebyggelsen på Tierp 87:2 förses med skydds- och varsamhetsbestämmelser
(q, k) samt en utformningsbestämmelse (f). Del av Tierp 87:2 får
rivningsförbud (r). För Tierp 87:1 medger planförslaget bostäder och
centrumverksamhet (BC) med en högsta tillåtna taknockshöjd av 11 meter.
Generellt för planområdets fastigheter reduceras mängden prickmark
(begränsning av markens utnyttjande) till förmån för bestämmelser om
utnyttjandegrad (e) och placeringsbestämmelse (p). En del av planområdet
regleras av korsmark, vilket innebär att marken inte får förses med
byggnader med undantag för komplementbyggnader. Ytterligare utredning
av markföroreningar inom planområdet har genomförts under våren 2017.
Sedan tidigare har kulturmiljö, markmiljö, geoteknik och buller utretts samt
en skugganalys har tagits fram. Utredningarna biläggs detaljplanen.
Forts.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 90 forts.
Planarbetet kommer att bedrivas efter ett utökat planförfarande i enlighet
med den lagstiftning som var gällande vid planarbetets påbörjande.
Planförslaget bedöms inte strida mot kommunens gällande översiktsplan
(ÖP 2010-2030).
Beslutsunderlag
• Plankarta med bestämmelser 2017-07-19
• Planbeskrivning inkl. genomförandebeslcrivning 2017-07-19
• Granskningsutlåtande (granskning 1) — 2017-07-20
• Miljöteknisk markundersökning Dp Unionen 2017-05-31, rev
201706-01
• Miljöteknisk markundersökning Dp Unionen 2017-05-31, rev
201706-01 - Bilaga 1 (fältprotokoll 2017-04-28)
• Miljöteknisk markundersökning Dp Unionen 2017-05-31, rev
201706-01 - Bilaga 2 (samtliga analysprotokoll)
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Planens framtagande bekostas av de sökande, genom upprättat planavtal.
Ett fullständigt genomförande av planen kan innebära vissa kostnader för
kommunen. I huvudsak är kostnaderna kopplade till den föreslagna
omdaningen av Nämndemansgatan (ombyggnad av gångväg/trottoar samt
utbyggnad av dagvattennät). Föreslagna fastighetsrättsliga åtgärder till följd
av planens genomförande medför vissa kostnader, för inlösen av mark samt
kostnad för lantmäteriförrättning.
Ett förverkligande av planen innebär på sikt ökade skatteintäkter för
kommunen till följd av nya bostäder samt lokaler för vård och
centrumverksamhet.
Beslut skickas till
Kommunarkitekt
Sökande

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Edp 2017.1191

Granskning för ny detaljplan (DP 1054:2) för Kv. Unionen, etapp 2,
Tierps köping

Jäv
På grund av jäv deltar inte Anna Ahlin (C) i handläggningen av detta
ärende.
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb006
att godkänna granskningsutlåtande (granskning 1), samt
att godkänna förslag till ersättning av detaljplan
(granskningshandling 2), samt
att uppdra till samhällsbyggnadsenheten att granskning ska hållas i
enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. § § 18-21, § 23.
Bakgrund

Den 29 december 2015 inkom en ansökan om ersättning av detaljplan för
fastigheten Tierp 87:5 i centrala Tierp med syfte att pröva markens
lämplighet för bostäder och vård. Utskottet för samhällsbyggnad beslutade
2016-01-26 § 7 att ge sökande positivt planbesked samt att uppdra
samhällsbyggnadsenheten att påbörja arbetet med ersättande av detaljplan.
Utöver Tierp 87:5 har också del av den kommunala fastigheten Tierp 2:1
kommit att inkluderas i planområdet för att se över områdets trafikmiljö.
Fastigheterna Tierp 4:40, 4:41 samt Tierp 87:1, 87:2 och 87:3 med flera har
inkluderats i planområdet inför samråd i syfte att göra en översyn av
områdets värdefulla kulturmiljö, se över områdets gällande
planbestämmelser samt vid behov aktualisera dessa för att möjliggöra för
förtätning i detta centrala kvarter. Planområdet var ursprungligen större och
innefattade under det inledande samrådsskedet även fastigheterna Tierp 85:7
och 85:8 i syfte att pröva förtätning av kvarteret söder om Grevegatan.
Efter samrådet har detaljplanen delats och fastigheterna Tierp 85:7 och 85:8
planläggs fortsättningsvis i detaljplanen DP 1062 Kv. Köpmannen. Inför
granskning (1) har en del av fastigheten Tierp 90:1 införlivats i planområdet
för att göra plats för en ny transformatorstation vars syfte är att stärka
elförsörjningen i området.
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 91 forts.
Efter granskning (1) har kommunen kompletterat planhandlingarna med
information från den miljötekniska markundersökningen som genomfördes
under våren 2017.
Planområdet har ännu en gång delats, i en etapp 1 och en etapp 2. Därmed
har kommunen valt att gå ut på en andra granskning med de nya
planförslagen, varav det här är planförslaget för etapp 2.
Planförslaget innebär att bostadsändamål även fortsättningsvis kommer att
medges på östra delen av Tierp 87:5. Planförslaget tillåter en högsta
taknockshöjd om 15 meter för Tierp 87:5, samt innebär utfartsförbud mot
Åskarbygatan. Inom fastigheten Tierp 87:5 har markföroreningar
identifierats. För att säkerställa att sanering genomförs förses plankartan
med en bestämmelse om villkor för lov (al). För att skapa en säker
trafikmiljö för fotgängare och samtidigt kunna ha en tillfredsställande bredd
på Nämndemansgatans körbanor föreslås en omdaning av gatan. Den äldre
bebyggelsen på Tierp 4:40 och Tierp 4:41 förses med skydds- och
varsamhetsbestämmelser (q, k). Delar av bebyggelsen får även
rivningsförbud (r). En del av Tierp 4:40 och del av Tierp 4:41 förses med en
utformningsbestämmelse (f). Generellt för planområdets fastigheter
reduceras mängden prickmark (begränsning av markens utnyttjande) till
förmån för bestämmelser om utnyttjandegrad (e) och
placeringsbestämmelser (p), samt till viss del utformningsbestämmelser och
egenskapsgränser. En del av planområdet regleras av korsmark, vilket
innebär att marken inte får förses med byggnader med undantag för
komplementbyggnader.
Ytterligare utredning av markföroreningar inom planområdet har
genomförts under våren 2017. Sedan tidigare har kulturmiljö, markmiljö,
geoteknik och buller utretts samt en skugganalys har tagits fram.
Utredningarna biläggs detaljplanen.
Planarbetet kommer att bedrivas efter ett utökat planförfarande, i enlighet
med den lagstiftning som var gällande vid planarbetets påbörjande.
Planförslaget bedöms inte strida mot kommunens gällande översiktsplan
(ÖP 2010-2030).
Beslutsunderlag
• Plankarta med bestämmelser 2017-07-19
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 91 forts.
• Planbeskrivning inkl. genomförandebeskrivning 2017-07-19
• Granskningsutlåtande (granskning 1) — 2017-07-20
• Miljöteknisk markundersökning Dp Unionen 2017-05-31 rev 201706-01
• Miljöteknisk markundersökning Dp Unionen 2017-05-31 rev
2017-06-01 - Bilaga 1 (fältprotokoll 2017-04-28)
• Miljöteknisk markundersökning Dp Unionen 2017-05-31 rev
2017-06-01 - Bilaga 2 (samtliga analysprotokoll)
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Planens framtagande bekostas av de sökande, genom upprättat planavtal.
Ett fullständigt genomförande av planen kan innebära vissa kostnader för
kommunen. I huvudsak är kostnaderna kopplade till den föreslagna
omdaningen av Nämndemansgatan (ombyggnad av gångväg/trottoar samt
utbyggnad av dagvattennät). Föreslagna fastighetsrättsliga åtgärder till följd
av planens genomförande medför vissa kostnader, för inlösen av mark samt
kostnad för lantmäteriförrättning.
Ett förverkligande av planen innebär på sikt ökade skatteintäkter för
kommunen till följd av nya bostäder samt lokaler för vård och
centrumverksamhet.
Beslut delges
Kommunarkitekt
Sökande

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Edp 2017-815

§ 92

Bygglov - nybyggnad av fritidshus på fastigheten Rålösa 1:3

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 19 040 kronor enligt fullmäktiges taxa, samt
att Mikael Kallberg är kontrollansvarig för åtgärden.
Bakgrund
Sökanden inkom 2017-04-25 med en ansökan om bygglov för nybyggnad
av fritidshus inom fastigheten Rålösa 1:3. Det finns inget tidigare ärende om
förhandsbesked för aktuell plats eller åtgärden. Fastigheten ligger utanför
sammanhållen bebyggelse och omfattas inte av några
förordnandebestämmelser. Nuvarande markanvändning är "Öpmark" med
underkategorin Övrig mark - annan öppen mark.
Beslutsunderlag
• Ansökan, situationsplan, fasad- och planritningar.
• Platsbesök 2017-05-19
• Yttrande från kommunekolog inkom 2017-05-29
• Tillstånd för VA-lösningar enligt TK2017-912, 2017-06-22.
• Grannehörande, sista dag 2017-06-26, ingen respons har inkommit
• Informationskarta
• Handläggarens yttrande
Motivering
I kommunens gällande översiktsplan, Översiktsplan 2010-2030 för Tierps
kommun, anges riktlinjer för utvecklingen av kommunens mark- och
vattenanvändning.
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
milj öbalken skall tillämpas vid lokalisering av ny bebyggelse.

Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 92 forts.
Aktuell tänkt fastighet ligger vid Kryssbo, strax norr om Vendel, söder om
Tierps köping på landsbygden. Områdets karaktär är naturområden med
blandat öppet landskap och skog med enstaka gårdar/bostadshus. Tänkt
fritidshus, enligt ansökan, bedöms inte påverka områdets karaktär negativt.
Den föreslagna lokaliseringen och utformningen bedöms sammantaget lämplig
med hänsyn till markens användning idag, möjlighet att lösa enskilt vatten och
avlopp, inga svårigheter att ansluta fastighet till väg, inget tänkt ingrepp i
åkerholmen, ingen övrig negativ omgivningspåverkan. Bygglov kan beviljas
enligt PBL 9kap 31§ och 31a§.
Beslut skickas till
Sökande
Kontrollansvarig
Fastighetsägare
Bygglovhandläggare

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Edp 2017.1025-9

Förhandsbesked - nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Hamarne 6:1

Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb010
att ett förhandsbesked om att nybyggnad av enbostadshus kan tillåtas på den
avsedda platsen, samt
att avgift tas ut med 6720 kronor enligt fullmäktiges taxa.
Bakgrund

Sökanden önskar uppföra ett enbostadshus med en planerad byggnadsarea
om ca 160 m2. Vattenförsörjning planeras med egen brunn. För avlopp
planeras markbädd. Nuvarande markanvändning är obrukad åkermark.
Jordarten är sandig morän enligt jordartskartan. Vattentillgången är
tillräcklig för tio fastigheter/hektar enligt SGU:s grundvattenkarta. Risken
för markradon är eventuellt förhöjd. Fastigheten är lokaliserad i anslutning
till enskild väg. Ny utfart ska anordnas till egen enskild väg.
Lokaliseringen omfattas av allmänt intresse avseende jordbruksmark som
enligt miljöbalken 3 kap 4 § är av nationellt intresse. Enligt PBL 2 kap 2 §
ska mark användas till det den är mest lämplig för utifrån det allmännas
intresse. Den mark som kommer att upptas för bebyggelse och tomt bör
kunna räknas som icke brukningsvärd jordbruksmark, då den inte brukats på
senare tid och ligger i gränslandet mellan skog och åker.
Beslutsunderlag
• Ansökan, situationsplan
• Yttrande från: miljö- och hälsoskyddsinspektör och
naturvårdshandläggare
• Informationskarta
• Handläggarens yttrande
Motivering
Den föreslagna lokaliseringen bedöms som lämplig med hänsyn till att den
placeras i närheten av befintlig bebyggelse och nära befintlig enskild väg. Den
ändrade markanvändningen kan anses acceptabel då åkermarken i dagsläget
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 93 forts.
inte brukas och att placeringen är i gränslandet mellan åker och icke
brukningsvärd mark, vilket följer traditionell placering av bebyggelse på
landsbygden, i enlighet med översiktsplan 2010-2030 för Tierps kommun och
PBL 2kap 6§ och 2kap 3§. Förhandsbesked för platsen ges med stöd av PBL
Skap 17§.
Beslut skickas till
Sökanden
Bygglovhandläggare

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Ks 2017.478

Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Hållen 2:21
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt Ushb017
att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna, med stöd av 7 kap 18b
§ miljöbalken, för tillbyggnad av fritidshus samt nedtagandet av träd i
samband med byggandet i enlighet med ansökan och diskussion vid
fältbesök,
att prövningsavgiften utgör 8 000 kr, samt
att dispensen förenas med följande villkor:

1. att tomtplatsen ska vara väl avgränsad mot stigen bakom stugan
2. att man är restriktiv med fönster mot stigen, och att dessa ska hållas
små
3. att nedtagandet av träd ska ske restriktivt och endast tillåtas i direkt
anslutning till tomtplatsen eller för att gynna naturvärden kopplade
till det tidigare betet, samt att rödlistade träd såsom ask sparas
4. att de träd som tas ned ska sparas i närområdet som död ved för att
främja biologisk mångfald
5. att strandlinjens naturliga utseende bevaras på sidorna av bryggan.
Bakgrund

Markägaren vill rusta upp och bygga ut sitt fritidshus som hyrs ut som
sommarboende. Idag är stugan ca 30 kvm stor och med tillbyggnaden
kommer det att bli ca 60 kvm. Stugan har stått där sedan 1950-talet och har
en tillhörande brygga och altan, samt ett utedass på andra sidan av stigen
som går bakom huset. Fastigheten är inte avstyckad och ligger inom område
klassat som riksintressen för naturvården och försvarsmakten.
Vid befintligt kustområde 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.
Forts.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 94 forts.
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. Särskilt skäl är exempelvis att marken redan har
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
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.
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 ca 200 kvm, då den
ianspråktagna marken kring stugan i dagsläget är så pass liten.
Motivering
Då det redan står ett fritidshus på platsen medför tillbyggnaden endast en
liten förändring i hemfridszonens storlek. Med villkoret om tydlig
tomplatsavgränsning mellan stugan och stigen bakom huset kommer inte
det rörliga friluftslivet att inskränkas ytterligare. Fastigheten är inte
avstyckad och hemfridszonen sträcker sig hela vägen ner till bryggan och
havtornsbuskarna längs strandlinjen. Dasset bakom stugan, bortom
stigen, är inte i bruk då stugan har en toalett, och kan därför rivas. Även
detta bidrar till att det rörliga friluftslivet inte inskränks.
Vid nedtagandet av träd ska Askar sparas då de är upptagna på
Artdatabankens rödlista över hotade arter där de klassas som starkt hotade
(EN). Särskilda skäl för beviljande av strandskyddsdispens kan anses
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§ 94 forts.
föreligga då marken 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. Detta är även förenligt
med riksintressena i området.
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.
• Exempel på tomtplatsavgränsning är staket, gärdesgård och liknande.
Beslut skickas till
Sökande
Länsstyrelsen Uppsala
Naturvårdshandläggare
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Dnr Ks 2017.545

§ 95

Yttrande över samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken, täktverksamhet
samt vattenverksamhet på fastighet Dorkarby 1:7
Beslut
Utskottet samhällsbyggnad beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt U004

att anta kommunekologens yttrande som sitt eget, samt
att översända det till Structor Miljöbyrån.
Bakgrund
Kommunekologens yttrande:
"Tierps kommun har av Jehander, genom Structor, beretts tillfälle att lämna
synpunkter på fortsatt och utökad täktverksamhet på fastigheten Dorkarby
1:7.

Vid samrådsmötet 2017-06-14 framförde kommunen att det finns rödlistade
fågelarter samt våtmarker i närområdet som kan påverkas av verksamheten.
Detta bör beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen samt vilka åtgärder
som ska vidtas för att minimera påverkan.
Under samrådsmötet diskuterades även efterbehandlingsåtgärder. Man lade
fram några förslag på hur man tänkt sig och det diskuterades även om att
anlägga platåer för att minska fallrisk. Fråga uppkom då om dessa ska
anläggas inom eller utanför brytområdet. Den efterbehandlingsplan som
bifogas ansökan bör därför klart och tydligt beskriva de
efterbehandlingsåtgärder som kommer utföras, om platåer kommer anläggas
eller någon alternativ lösning finns, samt om dessa kommer ligga inom eller
utanför brytområdet. Det bör även beskrivas om, och i så fall vilka
efterbehandlingsåtgärder som kommer utföras succesivt under täktens
drifttid samt en ungefärlig tidsplan för de olika stegen i efterbehandlingen.
Vägarna i området är smala och det finns bostadshus nära.
Transportvägarna, transportmängderna, och deras påverkan behöver
beskrivas utförligt.
I övrigt har kommunen inget ytterligare att framföra utöver de frågor som
dryftades under samrådsmötet."
Forts.
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I handläggningen av ärendet har följande deltagit:
• Maria Berg, naturvårdshandläggare
• Taija Lindfors, kommunekolog
• Patrik Hanson, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Beslut skickas till
Structor Miljöbyrån
Kommunekolog
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