SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-03-06

Tid och plats

6 mars 2018, kl. 13:00 – 13:30

Paragrafer

30 - 31

Utses att justera

Gunnar Jansson

Beslutande
Ledamöter

Jonas Nyberg (S), ordförande
Gunnar Jansson (S)
Anna Ahlin (C), vice ordförande

Ersättare

Oskar Jonsson (MP)

Övriga närvarande
Ersättare

Urban Blomster (V)

Tjänstemän och övriga

i Kommunhuset, Rådrummet, Tierp

Anna Trankell, utskottssekreterare
Lars Ingeberg, chef Medborgarservice
Thomas Kihlström, chef enheten Samhällsbyggnad
Anna Persson, chef enheten Planering och myndighet
Henrik Jokijärvi, chef enheten Miljö- och hälsoskydd
Adam Nyström, kommunarkitekt

Underskrifter
Sekreterare
Anna Trankell
Ordförande
Jonas Nyberg
Justerande
Gunnar Jansson
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Innehållsförteckning
Paragraf Rubrik

Dnr

§ 30

Remissvar - Prövning enligt 7 kap. 29 §
miljöbalken avseende bekämpning av
larver av översvämningsmygg i Nedre
Dalälvens översvämningsvåtmarker, dnr
M2018/00403/Me

2018/170

§ 31

Remissvar - Ansökan om dispens från
skyddsföreskrifter inom
vattenskyddsområde, dnr 521-259-208

2018/179
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-03-06

BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Utskottet samhällsbyggnad

Sammanträdesdatum

2018-03-06

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-07

Datum då anslaget tas ned

2018-03-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierps köping

Paragrafer

30 - 31

Underskrift
Anna Trankell
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2018-03-06

§ 30
Dnr 2018/170

Remissvar - Prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende
bekämpning av larver av översvämningsmygg i Nedre Dalälvens
översvämningsvåtmarker, dnr M2018/00403/Me
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att godkänna remissvaret och skicka det till Länsstyrelsen Uppsala län.
Sammanfattning av ärendet

Tierps kommun har beretts tillfälle att avge yttrande över Naturvårdsverkets
hemställan om regeringsprövning enligt 7 kap 29 § MB för bekämpningen
av stickmyggor i Dalälven under 2018.
Tierps kommun anser att bekämpning med VectoBac G är nödvändig när
det riskerar att bli stora myggkläckningar, då den enorma mängden mygg
orsakar lidande för de boende i området och begränsar möjligheterna för
landsbygdsutveckling. På grund av detta borde bekämpningen även omfatta
Båtfors naturreservat, då tätorten Mehedeby ligger i nära anslutning till
reservatet.
Kommunen instämmer i Naturvårdsverkets bedömning att VectoBac G inte
ska användas som en systematisk förstahandslösning utan som ett
komplement när vattenreglering, ökad hävd och andra alternativa metoder
inte räcker till. Arbetet med de föreslagna alternativa metoderna måste sättas
i gång i full skala, där en jämvikt måste hittas mellan största möjliga nytta
för minskning av myggförekomst och förstärkning av den biologiska
mångfalden. För att detta ska vara möjligt behöver ett tydligt ansvar för
samordning, utförande och finansiering läggas på lämplig myndighet eller
annan större aktör. I dagsläget är det många intressenter inblandade och en
tydligare ledning krävs.
För att förenkla framtida års handläggning av myggbekämpning anser
Tierps kommun fortsatt att tillstånd kan ges för flera år. Detta skulle
rimligen ge mer tid åt att planera, genomföra och följa upp de alternativa
bekämpningsmetoderna.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande

Ordf sign

Justerandes sign
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Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
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Remiss - Prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende bekämpning av
larver av översvämningsmygg i Nedre Dalälvens översvämningsvåtmarker,
dnr M2018/00403/Me
Beslutet skickas till

Enheten Ledningsstöd för expediering

Ordf sign

Justerandes sign
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Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2018-03-06

§ 31
Dnr 2018/179

Remissvar - Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter inom
vattenskyddsområde, dnr 521-259-208
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att godkänna remissvaret och skicka det till Länsstyrelsen Uppsala län.
Sammanfattning av ärendet

En remiss har inkommit från Länsstyrelsen Uppsala län med önskemål om
att Tierps kommun ska inkomma med synpunkter rörande en
dispensansökan på fastigheten Untra 9:1. Ansökan avser dispens från
skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde för skogsavverkning och
virkesupplag.
Tierps kommun har granskat ansökan och har inget att invända.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Remiss - Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter inom
vattenskyddsområde, dnr 521-259-208
Beslutet skickas till

Enheten Ledningsstöd för expediering

Ordf sign

Justerandes sign
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Sekr sign

