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1. Läsanvisning
När ett förslag till en ny detaljplan har varit ute på granskning skall kommunen
enligt Plan- och bygglagen upprätta ett granskningsutlåtande. I
granskningsutlåtandet redovisar kommunen en sammanställning av alla
inkomna yttranden och framför kommunens kommentarer till dessa. I
granskningsutlåtandet tydliggörs även vilka synpunkter som kommer att
tillgodoses i det fortsatta planarbetet.

2. Beskrivning av granskningen
Granskningshandlingar
Underrättelse om granskning av planförslaget har skett genom brev till sakägare
(enligt fastighetsförteckning), myndigheter, intresseorganisationer och
företag/föreningar som kan betraktas bli berörda av planen samt genom
kungörelse i Arbetarbladet och Uppsala Nya Tidning (2016-10-20). Till
underrättelsen har bifogats granskningshandlingar och fastighetsförteckning.
Handlingarna har även funnits tillgängligt i kommunhuset: Centralgatan 7 i
Tierp, på Tierps bibliotek och på kommunens hemsida: www.tierp.se.
Granskningstid:
Från 2016-10-20 till 2016-11-23.
Inkomna yttrande
Yttrandena har inkommit från:
 Länsstyrelsen, Uppsala län
 Lantmäteriet
 Trafikverket
 MSB
 Brandförsvaret
 Kollektivtrafikförvaltningen UL
 Fastighetsägare Vallskoga 1:25
 Fastighetsägare Vallskoga 1:30
 Fastighetsägare Vallskoga 1:30
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3. Sammanfattning av ändringar i förslaget
Planförslaget har justerats utifrån synpunkter som inkommit under samrådet.
Sammanfattningsvis har planhandlingarna justerats enligt följande:

Plankartan kompletteras med:
 En uppdatering av när grundkartan senast ajourfördes.
Planbeskrivningen kompletteras med:
 Ett förtydligande av syftet med tomtindelningen under rubrik 6.3

4. Redogörelse av- och kommentarer till inkomna
synpunkter
från berörda myndigheter, föreningar, intresseorganisationer, företag och andra
sakägare m.fl.

Länsstyrelsen Uppsala län

Bil. 1

I sitt yttrande framför Länsstyrelsen Uppsala län följande:
Kommunen har översänt rubricerat detaljplaneförslag för granskning enligt 5 kap
18 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Detaljplaneförslaget har tidigare varit
ute på granskning (mellan 2016-04-18 och 2016-05-23). Kommunen har beslutat
att på nytt genomföra en granskning av rubricerat detaljplaneförslag.
Länsstyrelsens synpunkter i samrådsskedet framgår av yttrande dnr 402-72-16,
daterat den 8 februari 2016. Länsstyrelsens synpunkter i första granskningsskedet
framgår av yttrande dnr 402-2684-16, daterat den 28 april 2016.
Syftet med planförslaget
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett tillskott av bostäder i den västra
delen av Tierps köping, genom att områden som tidigare har reglerats som park och
plantering i huvudsak istället medger för bostadsändamål.
Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt PBL (2010:900) 11 kap l0§
Länsstyrelsen har inga synpunkter utifrån de frågor som bevakas enligt PBL
(2010:900) 11 kap 10§.
Deltagare
Verksamhetsledare Johanna Boman har beslutat i detta ärende. Planhandläggare
Asmah Ismaal har varit föredragande.
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Lantmäteriet

Bil. 2

I sitt yttrande framför Lantmäteriet Uppsala län följande:
Vid genomgång av planens granskningshandlingar (underrättelse daterad 2016-1018) har följande noterats.
Vad som skrivits i tidigare yttranden upprepas inte.
I planhandlingarna anges att en tomtindelning ska upphävas i samband med att
detaljplanen vinner laga kraft. Vikten av att så sker för möjligheten att genomföra
detaljplaner har tidigare förklarats i planen för Skyttevägen. I det här fallet är dock
funderingen om någon tomtindelning berörs inom planområdet Den angivna
tomtindelningen, Mården, sträcker sig fram till och med Skyttevägen men synes
inte beröra området ovanför Skyttevägen. En kontroll av det kan därför vara bra.
En uppdatering av grundkartan som enligt plankartan inte är uppdaterad sedan
2015-05-05 vore bra för att säkerställa att den är riktig. Lantmäteriet lämnar i
övrigt inga synpunkter på planförslaget
Handläggare: Magdalena Götelid
Kommentar:
Ett förtydligande av varför tomtindelningen upphävs har tillkommit under rubrik
6.3 Upphävande av tomtindelning.
En kontroll av tomtindelningen, Mården, har genomförts. Kommunen vidhåller att
den fortsatt behöver upphävas då den berör planområdet. Dock har kommunen
kunnat konstatera att fastighetsbildning har skett utan att hänsyn har tagit till det
som föreslagits i Mården.
En uppdatering av grundkartan är genomförd.

Trafikverket

Bil. 3

I sitt yttrande framför Trafikverket följande:
Trafikverket har inget att erinra på rubricerad detaljplan utan ser sig fått sina
synpunkter besvarade från första granskningsskedet.
Handläggare: Elin Andersson

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Bil. 4

I sitt yttrande framför MSB följande:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avstår från att yttra sig i ärendet.
Handläggare: Cecilia Alfredsson
Samhällsbyggnadsenheten
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Brandförsvaret

Bil. 5

I sitt yttrande framför Brandförsvaret följande:
Brandförsvaret har tagit del av granskningshandlingarna.
Brandförsvaret har inget att erinra.
Handläggare: Johan Svebrant

Kollektivtrafikförvaltningen UL

Bil. 6

I sitt yttrande framför Kollektivtrafikförvaltningen UL följande:
Kollektivtrafikförvaltningen UL anser att det är positivt att kommunen planera
för förtätning i ett kollektivtrafiknära läge. Kollektivtrafikförvaltningen UL har
inga synpunkter på planförslaget.
Beslut
Beslut i detta ärende har fattats av Stefan Adolfsson, chef Samhälle och trafik.
Ebba Blomstrand, samhällsplanerare har varit handläggare.

Fastighetsägare, Vallskoga 1:25

Bil. 7

I sitt yttrande framför fastighetsägare till Vallskoga 1:25 följande:
ÖVERKLAGAN av det nya tomterna DEL 3
Om man nu ska utöka befintlig fastigheter i området så måste man ju se hur det ser
ut idag? Så det kan ju bara inte bli några suterräng villor i detta området. Eller hur
hade ni tänkt att det skulle se ut när de inte ska grävas ur?
Vi tycker att informationen ända från början har varit bedrövlig.
Allt detta med det nya tomterna har sköts så dåligt för att vi visste inte någonting
överhuvud taget innan det skrevs om det i tidningen
Jag tycker detta är ett fint område i Tierp och så vill ju alla att det ska fortsätta
vara.
Sen sa ni ju förut att " l Tierp är allt möjligt" då kan ni ju bara skrota detta beslut
med tomterna här och sälja eran mark någon annan stans.
För att är det nu som ni säger att det finns ett underlag för att sälja 300-400 tomter
så vad spela dessa 3 tomter för roll då. Det behöver ju byggas en helt nytt område
istället för att gräva bort lite skog och lyckas skapa 3 tomter och varför är en av de
dubbelt så stor som de andra två?

Samhällsbyggnadsenheten

6(10)
GRANSKNINGSUTLÅTANDE II
Dnr: EDP 2016.1367

Normalt
Kronhjortsvägen – DP 1057

Jag tycker vi lägger detta förslag bakom oss och ser framåt en härlig framtid när
både ni och vi som faktiskt bor här i Tierp .
För att detta tar ju så mycket tid och känslor både för er och för alla oss.
Så att ni kan fokusera på att planera det nya Tierp.
Och det är ju vi som skattebetalare som står för finansieringen av det nya tomterna.
För det är väll det allt handlar om att ni vill sälja lite tomter här och där för att få in
pengar. Så att vi kan ta emot alla i hela världen som vill komma till det som var
fina Tierp.
Vi har ju betalat för bygglov för att måla om huset och för att glasa in en altan. För
att området ska ju se ut ungefär som det gör idag.
På detaljplanen har ni ju tagit bort skog hela vägen till industrigatan varför då? Då
förstör ni ju bara mera. Eller har ni någon annan plan som vi inte vet om än?
Kommentar:
Det är upp till den enskilde fastighetsägaren att utifrån de givna förutsättningarna
välja vilken typ av hus man vill bygga, däribland är suterränghus en möjlighet.
Detaljplanen möjliggör för fyra stycken tomter. På plankartan visas tre områden
varav den ena ska delas i två fastigheter.
Skogen mellan de föreslagna tomterna och Industrigatan har inte tagits bort.
Anledningen till att skogspartiet inte finns med på kartan är att det inte ingår i
planområdet. Skogsområdet regleras i som Park i plan D 119.

Fastighetsägare, Vallskoga 1:30

Bil. 8

I sitt yttrande framför fastighetsägare till Vallskoga 1:30 följande:
Hej politiska ledningen och fullmäktige i Tierps kommun!
Jag har förstått att "förtätning är önskvärt". Det står också över allting annat.
Ingenting annat i Tierps kommuns vision eller policyer kan konkurrera med det
"mantrat". Demokratin, som vi som bor här ser det, är satt ur spel- att lyssna till
sina innevånare är nu en historia.
Lite låtsasspel som heter "samråd" finns ännu kvar.
Efter våra tafatta försök att rädda karaktären i Tierps Köping, som hittills gjort den
attraktiv, efterfrågar vi mer förtydligande av kommunens syften med Tierps
Köping, så att vi kan se, inte enbart direkta byggplaner utan även se hur Köpingen
är tänkt att utformas inför framtiden. Det är många undringar vi bär på, trots svaren
vi fått på våra yttringar. Vi välkomnar er därför att ta kontakt med oss för ett samtal
så att frågor rätas ut. Menar ni verkligen allvar med att låta medborgarna få vara
delaktiga? Vid det här samrådet har ni klargjort att ingen vision och policy har
Samhällsbyggnadsenheten
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någon reell betydelse i förhållande till det enda som nu gäller; "förtätning"! Var,
när, hur gäller kommunens vision, naturvårdspolicy och barnkonventionspolicy?
Här är en sammanfattning hur upplevelsen av samrådet varit för oss boende i det
berörda bostadsområdet vid ärendet Kronhjortsvägen DP 1057 det gångna året
2016. Strax klubbas detta ärende igenom i fullmäktige utan som helst notis om den
skada hos medborgarna det orsakar. Den strax antagna byggplanen vid ärendet DP
1057, skadar inte enbart mark som är en naturlig samlingspunkt för oss boende då
vi vill göra något tillsammans, barnens absoluta favoritlekplats, föräldrarnas
trygghet att kunna ha barnens lekplats inom bostadsområdet, ett populärt
rekreationsområde, områdets karaktär med enhetlig bebyggelse och som för fritids/daghemsgrupper är en grön och harmonisk oas att vistas i.
Det här ärendet som tas så lätt på från den politiska ledningen, har för oss som
berörs, fått oss att må riktigt illa! Den kalldusch som ni gav oss som nyårspresent
det här året, det var verkligen inte något snällt! Först notis i dagstidningen och
strax därpå en tjock lunta papper på en byggplan som var redo att slutföras, med
undantag av att en samrådsprocess var tvunget att genomföras och som avslutning
väntade bli klubbat i kommunfullmäktige. Ni fick, verkligen från start, oss att
förstå att inga inlägg och yttranden skulle kunna stoppa era "färdiga" planer. Nu
har det gått ett år sedan ni släppte "bomben" över oss. Vi har gjort några försök
genom våra yttranden att stoppa era förstörelseplaner. Till vår fasa fick vi uppleva
hur lätt det är att vrida till argument, visioner, policyer till det man redan i förväg
har bestämt skall genomföras.
Samrådet har tagit mycket tid och energi från oss boende i området. Barnen har
uttryckt sorgen inför varandra i kompisgänget, över att deras kära lekplats snart är
borta. När vi grannar har mött varandra har frågan varit som en ständig följetång
under året; Har du hört något än? Hur blir det med skogen? Bryr sig kommunen om
vad vi säger? Fritidspersonal som vi träffat då de haft fritidsaktiviteter med
skolbarnen i skogen, har med oro följt ärendets gång.
Som ett resultat av ett barns yttrande och uttryck av känslor för skogsområdet, så
menade kommunen att de gått barnen tillmötes genom att ta bort två tomter från
den ursprungliga planen. Men följden av det beslutet gav inget skydd åt barnens
lekplats. De återstående tomtplanerna som absolut inte går att rucka på för
kommunen, kommer på ett effektivt sätt blockera lekutrymme och rekreation och
dessutom förfula både skogs- och bostadsområdet.
Att genom fyra tomter förstöra både glädje och trivsel i ett bostadsområde är svårt
att begripa, då vi ser att med en aning långsiktig planering är det fullt möjligt att
göra både snygga och attraktiva bostadsområden kring Tierps Köping där den
moderna byggstilen får sin rättmätiga plats.
Vi vill ge Tierps kommuns politiska ledning och fullmäktige chans att
uppmärksamma sin värdegrund gentemot sina medborgare genom att samtala med
oss. Respekt: Lyssna och håll det ni sagt i vision och policyer. Ansvar: Vad gör
kommunen för medborgarnas välmående? Framtidstro: Förstör inte framtiden för
Samhällsbyggnadsenheten
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oss att kunna bo i kommunen. Kundfokus: Hur påverkar detta beslut innevånarna i
detta bostadsområde? Mod: Prova att lägga ned ärendet Kronhjortsvägen DP 1057!
Med starkt stöd från mina grannar i bostadsområdet Kronhjortsvägen DP 1057.
Kommentar:
Kommunen har bedömt att kommunens vision, naturvårdspolicy och
barnkonventionspolicy har beaktats under arbetet med detaljplanen.
Kommunen har under planprocessens gång reviderat planförslaget utifrån inkomna
yttrande. Efter samrådet minskade antalet tomter ned, från sex stycken till fyra
stycken, för att minska det upplevda intrånget i naturområdet. Vidare sänktes även
tacknockshöjden från 10 meter till 7 meter för att passa in i området.

Fastighetsägare, Vallskoga 1:30

Bil. 9

I sitt yttrande framför fastighetsägare till Vallskoga 1:30 följande:
Då jag läserkommentarerna och hela samrådet så slår det mig att tjänstemännen
och politikerna bestämt sig från början och drivit en process mot medborgarna och
sina väljare med målsättning att förstöra deras liv. Detta syns tydligt hur
invändningar hånas negligeras och vrids från vad som menats med yttrandena.
Mäniskor som bor på en väg får utökade tomter medans andra får sin tomtgräns
förstörd och miljön saboterad, detta bara för att så splittring bland medborgarna.
När kommunen inser att de inte levererat barnchecklistan som skulle varit med från
första samrådet, slänger man ihop en med lögnaktiga påståenden och kraftigt
förvridna tolkningar, dessutom gjord på ett sätt som inte stämmer med syftet med
den.
Tex ett barn som yttrat sig har inte gjort det på kommunens initiativ utan en
förälder har vidareförmedlat barnets åsikter vilket tjänstemännen klart utryckte att
det var olämpligt till föräldern. Tjänstemannens svar till barnet var förringande och
kränkande.
De fastigheter som ströks gjorde det pga att risken för buller var för hög och skulle
kunna föra med sig extrakostnader för bullerskydd.
De skriver att barnen inte berörs vilket är helt fel då deras lekområden störs istället
hänvisar de till skatberget och vegavallen där skottlossning och mobbning är
vanligt förekommande mot ett säkert område i närheten av deras hem.
Barnchecklistan är uruselt gjord och skulle ha varit med i handlingarna från första
samrådet. Detta mörkades från kommunen av någon anledning liksom att man inte
gjort den naturinventering som rekommenderades.
Hela samrådet har präglats av ointresse från nämnden och tjänstemännen att lyssna
in våra synpunkter. Erika Holmgren vägrade träffa oss och diskutera sakerna på
plats, en eloge åt Adam Nyström som fick ta på sig uppdraget att möta oss men gav
Samhällsbyggnadsenheten
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oss inga bra svar mer än tierps kommuns syn på utrotningshotade arter är att det är
ok att skövla bort dem, man beviljar bara dispens. Vore det inte bättre att först titta
efter andra allternativ där det finns som i detta fall. Han fick massor av bra förslag.
Bostadsområdets miljö, Allmänhetens tillgång gör att skogen och allmäningen
måste bevaras, detta är även viktigt för vad Tierp är. Förstör vi dessa miljöer,
Varför skall man då bo i en håla som Tierp.
Kommunen har här betett sig på ett ovärdigt sätt där många mäniskor verkligen har
mått illa, barnen har haft sömnbesvär och en gnagande oro. Vem skall ställa sig
upp att den är ansvarig för det? Någon politiker bör väll ändå säga att de är
ansvariga för det.
Gör rätt och lägg ner den här detaljplanen för kommunens skull.
Kommentar:
Kommunen har tagit till sig från de synpunkter som inkommit under samråd och
granskning och reviderat planförslaget, både vad gäller antalet tomter och
taknockshöjd på tillkommande bebyggelse.
Kommunen valde att inte ta med barnets yttrande i samrådsredogörelsen då barnet
är minderårigt och även ej är sakägare. Barnet fick ett skriftligt svar på sitt brev
från en tjänsteman.
I samrådsförslaget fanns sex stycken tomter med varav de två som var lokaliserade
närmast togs bort efter samrådet. Anledningen till detta var att kommunen, utifrån
inkomna yttranden från boende, valde att minska på det upplevda intrånget i
naturområdet. Tomterna togs alltså inte bort på grund av för höga bullernivåer.
Barnchecklistan har tidigare inte varit en del av framtagandet av detaljplaner. Då
synpunkter inkom under samrådet uppdagades det att detta borde vara en del av
handlingarna och har därför kommit att läggas till.
I Naturvärdesinventeringen står att ”Exempel på skogsarter är svartmes, nötvecka
och trädkrypare. Dessa arter födosökte i skogen vid inventeringstillfället. En
inventering på våren skulle visa om de även häckar i området.” (s. 9). I samråd med
kommunekologen har bedömningen gjorts att någon ytterligare utredning inte är
nödvändig.
Slutkommentar
Samtliga synpunkter som har inkommit under granskningen har beaktats och
besvarats i granskningsutlåtandet. De synpunkter som inte fullt ut kunnat
tillgodoses är:
-

Fastighetsägarna till Vallskoga 1:25 och 1:30 synpunkter om att lägga
ner arbetet med detaljplanen.
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..............................................................
Erika Holmström, Planhandläggare
Medborgarservice, Samhällsbyggnadsenheten
Tierp, 2016-12-14
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