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 Ledamöter Jenny Lundström (MP) ordförande 
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Yaqub Ahmed (C) §§ 69-87 
Gunnar Jansson (S) 
 

 
 

Beslutande ersättare Sven Lokander (M) §§ 67-68 
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Ersättare Sven Lokander (M) §§ 69-87 
Elisabeth Rosengren (V) 
Ann-Kristin Ringefors (KD) 
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Henrik Jokijärvi, chef Miljö- och hälsoskydd 
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Adam Nyström, kommunarkitekt och t.f. chef Planering och myndighet 
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§ 67 
Dnr KS/2022:58  

Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan.  
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§ 68 
Dnr KS/2022:31  

Information 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar  
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Adam Nyström, kommunarkitekt och t.f. chef Planering och myndighet, 
informerar om:  

- Skolkort och skolbussarna som körs av linjetrafiken  
- Marknadsföringskampanj för lediga bostadstomter 
- Trafiksituationen vid Trollsjön 

 
Henrik Jokijärvi, chef Miljö och hälsoskyddsenheten, informerar om: 

- Fastigheterna i Tobo  
 
Taija Lindfors, kommunekolog, informerar om:  

- Tillsynsärenden gällande strandskydd 
- Trädbeskärningen i alléerna  
- Ombyggnation av spången över Tämnarådalen  
- Dom från Mark och miljödomstolen gällande avslag på överklagan i 

ärende gällande strandskyddsdispens för garage m.m. 
- Beslut från Länsstyrelsen om att upphäva strandskyddsdispens för 

uppförande av ett enbostadshus med altan och en övernattningsstuga 
- Beslut från Länsstyrelsen om att pröva kommunalt beslut om 

strandskyddsdispens för bastubyggnad med trädäck och utespa 
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§ 69 
Dnr KS/2022:728  

Information - Bäggeby 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten Tillväxt och samhällsbyggnad har låtit ta fram ett PM med syfte att 
presentera och ge en övergripande bild över situationen inom det 
geografiska område i Tierps köping som omfattas av DP149 och ÄDP149 
”Övergången”, samt ge en faktamässig grund för fortsatta diskussioner 
kring för- och nackdelar med ett upphävande av detaljplanen. PM inklusive 
bilagor utgör ett diskussionsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• PM information Bäggeby 
• Plankarta DP 149 
• Plankarta ÄDP 149 
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§ 82 
Dnr KS/2022:640  

Svar på samråd - Havsbaserad vindkraft Najaderna 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta remissvaret och skicka det till Eolus Vind AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Eolus Vind AB inbjuder kommunen till samråd avseende den havsbaserade 
vindkraftparken Najaderna. Samrådet utgör ett avgränsningssamråd inom 
ramen för bolagets miljöbedömning inför kommande ansökningar om 
tillstånd för uppförande och drift av vindkraftparken med tillhörande 
verksamheter, anläggningar och kablar. 
 
Bolaget vill undersöka förutsättningarna att söka tillstånd för en havsbaserad 
vindkraftpark benämnd som Najaderna, lokaliserad i svensk ekonomisk zon 
samt i territorialhavet inom Tierps kommun. Området rymmer upp till 68 
vindkraftverk på en yta om cirka 350 km2. Verksamheten avser en 
gruppstation för vindkraft med en totalhöjd upp till 365 m och med en 
ungefärlig årsproduktion på 4-4,5 TWh. 
 
För att vindkraftparken med tillhörande exportkablar ska kunna 
genomföras krävs tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges 
ekonomiska zon (SEZ), lagen (1966:314) om kontinentalsockeln (KSL), 
miljöbalken (MB) och ellagen. Regeringen prövar tillstånd enligt SEZ och 
KSL. Tillstånd enligt MB prövas av Länsstyrelsen respektive Mark- och 
miljödomstolen. Nätkoncession enligt ellagen prövas av 
Energimarknadsinspektionen.  
 
Planerad verksamhet antas kunna medföra betydande miljöpåverkan och 
därför genomförs ett så kallat avgränsningssamråd enligt 6 kap MB. 
Avsikten med samrådet är att informera och inhämta andra parters 
synpunkter och kunskaper för att den miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) som tas fram ska få en inriktning på de aspekter som är viktigast för 
den kommande prövningen. 
 
Kommunen bereds därför tillfälle att lämna synpunkter om MKB-
utformning och information om förhållanden i övrigt. 
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Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas direkt av beslutet, men kan anses 
påverkas indirekt eftersom en hållbar energiproduktion har en avgörande 
betydelse för framtiden. Vid etablering av vindkraftparken behöver det dock 
säkerställas att den inte orsakar skada på omistliga ekosystem och 
upplevelsevärden för kommande generationer. 
 
Mål och uppdrag 
Anläggande av en stor havsbaserad vindkraftpark bidrar till att uppnå de 
globala Agenda 2030 målen ”mål 7 Hållbar energi för alla” samt ”mål 13 
Att bekämpa klimatförändringen”. 
 
I länet finns ett mål om 100 procent förnybar elproduktion vilket kräver 
utbyggd vindkraft och utbyggd elproduktion från kraftvärme och solceller. 
Tierps lokala Agenda 2030 mål handlar mer om småskaliga anläggningar. 
 
Anläggandet av vindkraftparken får samtidigt inte inverka negativt på 
Agenda 2030 målet ”mål 14 Hav och marina resurser”, eller minska 
möjligheten att uppnå miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och 
skärgård”. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Handläggarens remissvar 
• Samrådshandlingar 

 
Beslutet skickas till 

• Eolus Vind AB via e-post till najaderna@eolusvind.com   
  

mailto:najaderna@eolusvind.com
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§ 83 
Dnr KS/2022:646  

Svar på remiss - Förslag till nya Natura 2000-områden för 
sjöfåglar 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta remissvaret och skicka det till Länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har fått regeringsuppdrag att utse fler Natura 2000-områden 
för fågel (SPA-områden) i de områden som pekats ut som IBA (Important 
Bird and Biodiversity areas) av BirdLife. Stora områden föreslås därmed bli 
Natura 2000-områden utmed hela kommunens kust.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas direkt av beslutet, men kan anses 
påverkas indirekt eftersom förslaget till bildande av nya Natura 2000-
områden får stor betydelse för framtiden. Dels säkerställs viktiga områden 
för fåglar, dels kan det få konsekvenser för kustens utveckling. 
 
Mål och uppdrag 
Bildande av nya Natura 2000-områden bidrar till att uppnå Agenda 2030 
målen ”Mål 14 Hav och marina resurser” samt ”Mål 15 Ekosystem och 
biologisk mångfald”. 
 
Förslaget att bilda nya Natura 2000-områden kan samtidigt inverka negativt 
på de delar av Agenda 2030 mål 14 som handlar om fiskpopulationer samt 
om fritidsbåtars infrastruktur.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Handläggarens remissvar 
• Samrådshandlingar 

 
Beslutet skickas till 

• Länsstyrelsen i Uppsala län 
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§ 84 
Dnr KS/2022:586  

Yttrande på förslag till avfallsplan för Östhammars kommun 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna yttrandet och skicka det till Östhammars kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Östhammars kommun arbetar med framtagandet av en avfallsplan. Tierps 
kommun har givits möjlighet att lämna yttrande på planförslaget. 
 
Beslutsmotivering 
Tierps kommun bedöms utifrån genomgång av förslaget till avfallsplan inte 
komma att negativt påverkas av planen.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Remiss av förslag till avfallsplan för Östhammars kommun 

 
Beslutet skickas till 

• Östhammars kommun 
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§ 85 
Dnr KS/2022:444  

Inspel till genomförandeplanen för länsplanen för regional 
transportinfrastruktur i Uppsala län 2023–2029 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad  föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta inspelen av brister och behov på ansökningsblanketten för objekt till 
genomförandeplanen för länsplan 2023-2029 och skicka det till Region 
Uppsala. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län är ett politiskt 
dokument som fastställer åtgärdsplaneringen för den regionala 
infrastrukturen i Uppsala län. Länsplanens innehåll är på en förhållandevis 
översiktlig nivå därav tas en årlig genomförandeplan fram. Enligt processen 
med framtagandet av genomförandeplanen ska Region Uppsala ge 
kommunerna och Trafikverket Region Öst möjlighet att inkomma med 
förslag på objekt/åtgärder som kan tas in i genomförandeplanen för 2023 
med utblick mot 2029.  
 
Vanligen ges kommunen möjligheten att årligen inkomma med objekt. 2021 
gjorde Region Uppsala enbart en aktualisering av genomförandeplanens 
kostnader och tidplaner. Kommunstyrelsen har en tidigare beslutad blankett 
av prioriterade brister och behov, KS/2020:892. Den nya 
ansökningsblanketten KS/2022:444 har aktualiserat inspelen av objekt. Det 
är ingen garanti att samtliga objekt går så långt som till ett genomförande 
det är därför viktigt att Tierps kommun förmedlar en uppdaterad helhetsbild 
av kommunens prioriteringar, även för de redan inspelade objekten som 
finns med i den nu gällande genomförandeplanen samt för nya objekt.  
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Nedan redogörs vilka förändringar som skett från ärende KS/2020:892.  
 
Punkt 2a., väg 76 Skärplinge  Objektet finns kvar som inspel till 

genomförandeplanen 2023-2029. 
Objektet är utökat från att bara 
innefatta passage över väg 76. Det 
finns ett behov av att ta ett 
helhetsgrepp kring hela Skärplinge 
tätort.  
 

Punkt 2b, Tolfta  Objektet utgår då passagen är i 
produktionsskede.  
 

Punkt 2c, korsning Atlas Copco  Objektet utgår. Möjligheten att 
bygga passage har varit under 
utredning men kommer tyvärr inte 
vara möjligt då det strider mot 
"Vägar och gators utformning".  
 

Punkt 2d, väg 292 passage 
Trädgårdsstaden  

Objektet har en låg mognadsgrad 
och har därför lagts in under 
prioritering nr 6 på 
ansökningsblanketten för inspel till 
genomförandeplanen 2023-2029. 
Eventuellt kan detta objekt hanteras 
av exploateringsprojektet för Siggbo 
Trädgårdsstad.  
 

Punkt 2e, väg 292 trafiksäkerhet 
Trädgårdsstaden  

Objektet har en låg mognadsgrad 
och har därför lagts in under 
prioritering nr 6 på 
ansökningsblanketten för inspel till 
genomförandeplanen 2023-2029. 
Eventuellt kan detta objekt hanteras 
av exploateringsprojektet för Siggbo 
Trädgårdsstad.  
 

Punkt 3b, våg 292 cykelbarhet 
Söderfors – Tierp  

Objektet finns kvar som inspel till 
genomförandeplanen 2023-2029  
men är utökat med att gälla hela 
sträckan från Söderfors och vidare 
över kommungränsen mot Gimo och 
väg 288.  
 

Punkt 3e, cykelbarhet Söderfors – 
kommungräns Östhammar  

Objektet är delvis en upprepning av 
punkt 3b.  Finns kvar som inspel till 
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genomförandeplanen 2023-2029  
men är utökat med att gälla hela 
sträckan från Söderfors och vidare 
över kommungränsen mot Gimo och 
väg 288.  
 

Punkt 4b, sjöfart Björns brygga  Objektet utgår då projektet är i 
produktionsskede.  

Punkt 4c, sjöfart muddring 
Karlholm  

Objektet utgår då Region Uppsala 
anser att åtgärden är mer lokal än 
regional.  
 

 
Anstånd är beviljat av Region Uppsala till den 8 september 2022.  
 
Beslutsmotivering 
De regionala satsningarna blir tillsammans med de kommunala ett 
sammanlänkat system av transportinfrastrukturen. De inspelade åtgärderna 
ska därför ses som ett led i att främja den regionala utvecklingen.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Varje projekt som berör infrastruktur har en indirekt inverkan på barn och 
dess möjlighet till självständigt resande. Det är därför viktigt för barn och 
ungas mobilitet att förutsättningarna för gång, cykel och kollektivtrafik 
främjas.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Svar på remiss – Ansökningsblankett för objekt till 

genomförandeplanen för länsplan 2023-2029 
• Remiss - Genomförandeplan för Länsplanen för regional 

transportinfrastruktur i Uppsala län 2023-2029, dnr TS2022-00141 
 

Beslutet skickas till 
• Region Uppsala 
• Samhällsplanerare Infrastruktur 
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§ 86 
Dnr KS/2022:453  

Yttrande gällande samråd för Uppsalapaketet 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta yttrandet och skicka det till Svenska kraftnät.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har 2022-05-02 mottagit remiss för samråd för 
Uppsalapaketet från Svenska kraftnät, i enlighet med 6 kap. miljöbalken. Ett 
digitalt informationsmöte ägde rum 2022-06-17 där kommunrepresentanter 
från Tierps kommun fanns närvarande. Sista svarsdag för remissen är 2022-
09-30.  
 
Svenska kraftnät har 2022-05-02 inkommit till Tierps kommun med 
inbjudan till samråd enligt 6 kap. miljöbalken om en ny dubbel 400 kV 
luftledning, mellan en uppklippspunkt vid Mehedeby i Tierps kommun och 
stationen Odensala i Sigtuna kommun, samt en ny 220 kV luftledning och 
ledningsåtgärder på 220 kV luftledning öster om Uppsala.  
 
Åtgärderna innefattar flera projekt och kallas sammantaget Uppsalapaketet. 
Samrådet är uppdelat i Mehedeby-Jälla (norra delen), Jälla-Plenninge och 
Bredåker-Jälla (mellersta delen) samt Plenninge-Odensala (södra delen). 
Tierps kommun berörs av delområdet ”norra delen”.  
 
Uppsalapaketet ersätter ett antal 220 kV-ledningar som idag sträcker sig 
genom området och är en del av flera större investeringar som Svenska 
kraftnät gör inom investeringspaket NordSyd.  
 
Den norra delen av Uppsalapaketet omfattar: 

• Dubbla 400 kV-luftledningar mellan Mehedeby och Odensala 
• En ny station, Jälla, i höjd med Uppsala 
• En ny station i anslutning till befintlig station Plenninge och en ny 

station i anslutning till befintlig station Odensala 
• Förstärkning av 220 kV-nätet till Uppsala 

 
Projektet syftar till att stärka överföringsförmågan mellan norra och södra 
Sverige, skapa ett mer flexibelt och robust transmissionsnät, öka 
driftssäkerheten, motverka flaskhalsar i systemet och säkra elförsörjningen i 
Uppsala- och Mälardalsregionen samt stärka Sveriges möjlighet att kunna 
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exportera el. Byggnationen av ledningsstolpar och dragning av nya 
luftledningarna medför omgivningspåverkan för de områden där ledningen 
dras och dess omgivning. Störningarna kan beröra allt från naturvärden, som 
kulturvärden, hälsa och säkerhet liksom naturresurser och landskapsbild. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Byggnationen av nya 400 kV ledningar, liksom raseringen av de befintliga 
220 kV ledningarna har en direkt påverkan på flera viktiga aspekter, så som 
landskapsbild, naturvärden och markanspråk. Möjligheten att stärka upp 
elnätet i regionen och i Sverige i stort utgör samtidigt en mycket viktig del i 
att kunna ställa om samhället i en riktning där fossila bränslen ges en mindre 
roll och bidrar till en mer hållbar samhällsutveckling.  
 
Kommunen ansvarar inte för beslutet kring Uppsalapaketet eller det sätt 
som samrådet har genomförts. Dock så har kommunen i granskningen av 
samrådsunderlaget och i sitt utformande av svar beaktat samtliga aspekter 
och typer av påverkan som förslaget riskerar medföra och i dessa 
bedömningar beaktat barn och unga.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Yttrande gällande samråd för Uppsalapaketet  
• Avgränsningssamråd – Uppsalapaketet 
• Avgränsningssamråd Uppsalapaketet – Norra delen 
• Bilaga 1. Övergripande översiktskarta Uppsalapaketet 
• Bilaga 2. Översiktskarta Mehedeby – Jälla 
• Bilaga 3. Fastighetskartor 
• Bilaga 4. Karta befintliga ledningar 
• Bilaga 5. Kartserie natur och kulturmiljö 
• Bilaga 6. Kartserie riksintressen och vattenintressen 
• Bilaga 7. Karta riksintressen försvaret och kommunikationer 
• Bilaga 8. Övergripande alternativredovisning  
• Bilaga 9 Bedömningsmetodik 

 
Beslutet skickas till 

• Svenska kraftnät 
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§ 87 
Dnr KS/2022:75  

Revidering av delegationsordningen 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att ändringen gäller från och med 27 september 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att 
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon 
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten har 
rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning.  
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och 
förordningar, uppdateras den regelbundet. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Förslag till ändringar i delegationsordningen 

 
Beslutet skickas till 

• Administratör Ledningsstöd  
• Miljö- och hälsoskyddsenheten 
• Huvudregistrator 
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