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BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Utskottet samhällsbyggnad

Sammanträdesdatum

2018-01-30

Datum då anslaget sätts upp
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Datum då anslaget tas ned

2018-02-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierps köping

Paragrafer

1-25

Underskrift
Anna Trankell
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2018-01-30

§1
Information
Utskottet samhällsbyggnad beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Lars Ingeberg, chef Medborgarservice och näringsliv, Anna Persson chef
Planering och myndighet och Thomas Kihlström, chef
Samhällsbyggnadsenheten informerar om nuläget inom respektive
verksamhet. Henrik Jokijärvi, chef Miljö- och hälsoskyddsenheten
informerar om avstämning av tillsynsplaner 2017 samt nuläget inom
verksamheten.

Ordf sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2018-01-30

§2
Dnr 2018/14

Lantmäteriförrättningar
Utskottet samhällsbyggnad beslutar

att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Följande handlingar redovisas
Ärendenummer KS 2017/42:
Handlings id 7071
Ärendenummer KS 2018/14:
Handlings id 8
Handlings id 7
Handlings id 40
Handlings id 195
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2018-01-30

§3
Dnr 2017/1021

Delgivning
Utskottet samhällsbyggnad beslutar

att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Följande handlingar redovisas:
Diarienummer KS 2017/1
Handlings id 6810
Handlings id 6983
Handlings id 6969
Handlings id 7133
Handlings id 7166
Diarienummer KS 2018/1
Handlings id 2018.25
Handlings id 2018.124
Handlings id 2018.47
Diarienummer KS 2017/45
Handlings id 6839
Diarienummer KS 2017/789
Handlings id 6823
Diarienummer KS 2017/65
Handlings id 6868
Diarienummer KS 2017/1117
Handlings id 6948
Diarienummer KS 2017/900
Handlings id 6909
Diarienummer KS 2017/1006
Handlings id 6908
Diarienummer KS 2017/507
Handlings id 6901
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Utskottet samhällsbyggnad
2018-01-30

Diarienummer KS 2017/1033
Handlings id 2018.1
Diarienummer KS 2017/1154
Handlings id 7195
Diarienummer KS 2017/1145
Handlings id 7121
Diarienummer KS 2017/1034
Handlings id 7058
Diarienummer KS 2017/617
Handlings id 7013
Diarienummer KS 2017/756
Handlings id 7008
Diarienummer KS 2017/788
Handlings id 7007

Ordf sign

Justerandes sign

8

Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2018-01-30

§4
Dnr 2017/780

Meddelanden
Utskottet samhällsbyggnad beslutar

att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Följande handlingar redovisas:
Diarienummer: KS 2018/1
Handlings id: KS 2018.117
Handlings id: KS 2018.137
Diarienummer: KS 2017/363
Handlings id: KS 2017.6772
Handlings id: KS 2017.6872
Diarienummer: KS 2017/21
Handlings id: KS 2018.234
Handlings id: KS 2017.7056
Diarienummer: KS 2017/1012
Handlings id: KS 2018.118
Diarienummer: KS 2018/23
Handlings id: KS 2018.45
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2018-01-30

§4
Dnr 2017/1130

Yttrande över samråd - Översiktsplan för Sandvikens kommun
Utskottet samhällsbyggnad beslutar

att anta remissvaret och översända det till Sandvikens kommun.
Sammanfattning av ärendet

Tierps kommun har inbjudits att lämna synpunkter över förslag till ny
översiktsplan för Sandvikens kommun. Tierps kommun bedöms inte komma
att påverkas negativt av föreslagen markanvändning.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Samråd - Översiktsplan för Sandvikens kommun - Sandviken mot 2030 med
utblick mot 2050, dnr KS 2017/663
Beslutet skickas till

Sandvikens kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2018-01-30

§6
Dnr Edp 2017/1013

Samråd för ny detaljplan för del av Söderfors bruk 1:67 (Dp 432)
Söderfors företagspark
Utskottet samhällsbyggnad beslutar

att godkänna förslag till ny detaljplan (samrådshandling),
att uppdra till Samhällsbyggnadsenheten att samråd ska hållas i enlighet
med 5 kap § § 11-11a-11c, 12-13,17 plan- och bygglagen.
Beslutsmotivering

Planförslaget syftar till att möjliggöra för verksamheter i form av kontor,
handel, lager och industri på del av fastigheten Söderfors bruk 1:67.
Planförslaget syftar även till att möjliggöra för en återvinningscentral. Inoch utfart anordnas från väg 760 som angränsar till planområdet. Vidare
möjliggör planförslaget för en utbyggnad av gång- och cykelväg längs med
del av väg 760 och in till den tilltänkta bebyggelsen i området.
Gällande översiktsplan (ÖP 2010-2030) framhåller delar av planområdet
som ett utpekat utbyggnadsområde. Översiktsplanens generella
rekommendationer för Söderfors anger att ortens industrier och andra
verksamheter ska ges möjlighet att verka och utvecklas. Planförslaget
möjliggör för en markanvändning i enlighet med denna rekommendation
och bedöms som helhet ligga i linje med gällande översiktsplan.
Eftersom att de förändringar som planförslaget möjliggör för bedöms vara
av sådan omfattning som är av intresse för allmänheten bedrivs planarbetet
efter ett utökat förfarande i enlighet med plan- och bygglagen 2010:900.
Sammanfattning av ärendet

Under 2017 har kommunen uppmärksammat en ökad efterfrågan på
planlagd mark för verksamheter i Söderfors. Ett flertal små och mellanstora
företag baserade i Söderfors har uttryckt ett behov av mark för att etablera
och expandera sina verksamheter. Med bakgrund av denna efterfrågan
beslutade Utskottet samhällsbyggnad den 30 juni 2017 § 75 att ge
Samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att påbörja en utredning för ny
detaljplan för del av fastigheten Söderfors bruk 1:67. Den berörda
fastigheten är i kommunal ägo, utgörs främst av skogsmark och angränsar
till befintligt industriområde.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2018-01-30

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kommunen står för kostnaden för upprättandet av detaljplanen. Planarbetet
finansieras genom att planavgift tas ut i samband med bygglovsansökan.
Kommunen är huvudman för allmänna platser inom planområdet och
ansvarar därmed för anläggande, skötsel och underhåll av gator och andra
allmänna platser som kommunen är huvudman för. Kommunen ansvarar
även för utbyggnad av vatten och avlopp. I övrigt regleras
ansvarsfördelningen vid genomförande av detaljplanen av
exploateringsavtal som tecknas mellan kommunen och byggherren.
Planförslaget gör det möjligt för företag att etablera och expandera sina
verksamheter i Tierps kommun, vilket skapar goda förutsättningar nya
arbetstillfällen och utökad service. I förlängningen kan planförslaget
medföra intäkter för kommunen i form av ökade skatteintäkter.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Plankarta med bestämmelser (2018-01-19)
Planbeskrivning innehållande genomförandebeskrivning (2018-01-16)
Fastighetsförteckning (2017-12-19)
Behovsbedömning (2017-10-02)
Dagvattenutredning (Ramböll, 2018-01-08)
Markteknisk undersökningsrapport (Ramböll, 2017-12-11)
PM Geoteknik (Ramböll, 2017-12-11)
Beslutet skickas till

Planhandläggare
Administratör Samhällsbyggnad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2018-01-30

§7
Dnr Edp 2017/1248

Förhandsbesked nybyggnad av fritidshus på fastigheten Grönö 3:6
Utskottet samhällsbyggnad beslutar

att ge ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på den
avsedda platsen i enlighet med plan och bygglagen (2010:900) 9 kap 17 §,
att avgift tas ut med 6720 kronor enligt fullmäktiges taxa.
Beslutsmotivering

Den föreslagna lokaliseringen bedöms som lämplig då den följer
översiktsplanens riktlinjer angående placering i närhet till befintlig
bebyggelse och infrastruktur i form av väg. I översiktsplanen anges även att
fritidshusbebyggelse främst ska lokaliseras till områden med tidigare
fritidshusbebyggelse vilket detta är. Den önskade byggnadstypen med ett
förhöjt väggliv följer det traditionella bebyggelsemönstret för orten.
Översiktsplanen anger även att bebyggelse på helt jungfrulig mark ska vara
restriktiv. Rationellt skogsbruk får inte hindras av bebyggelse enligt
Miljöbalken 3 kap 4§, men i detta fall kan bebyggelse inte ses så som något
hinder för detta då marken utgör en smal remsa med icke rationellt brukad
skog omsluten av fritidshusbebyggelse och ett våtmarksområde.
Jordarten på platsen består av sandig morän som bör anses som mycket
lämplig för bebyggelse. Platsen består av en stenig höjd som borde göra att
platsen är lätt att avvattna. Anslutning till kommunalt VA bör göra att
våtmarken inte kommer att påverkas nämnvärt. Kända sakägare har berättas
tillfälle att yttra sig, men ingen har yttrat sig negativt om placeringen eller
anslutning till enskild väg.
Sammanfattning av ärendet

Sökanden önskar uppföra ett fritidshus i ett plan med en planerad
byggnadsarea om ca 80 kvm. Den tänkta fastigheten omfattas av
strandskydd och dispens har beviljats (§ 152 Dnr KS 2017/617).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2018-01-30

Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande och yttrande
Ansökan, situationsplan
Yttrande från naturvårdshandläggare
Grannehörande
Informationskarta
Beslutet skickas till

Sökanden
Fastighetsägare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2018-01-30

§8
Dnr Edp 2017/1963

Bygglov för nybyggnad av fritidshus och förrådsbyggnad på
fastigheten Vavd 5:41
Utskottet samhällsbyggnad beslutar

att bygglov för nybyggnad av fritidshus och förrådsbyggnad beviljas i
efterhand i enligt ansökan med stöd av plan och Bygglagen (2010:900) 9
kap 31 §,
att avgift tas ut med 19 040 kronor enligt fullmäktiges taxa,
att åtgärden kräver ingen kontrollansvarig.
Beslutsmotivering

Aktuell fastighet ligger i sydöstra delen av hållnäshalvön, strax söder om
Vavd på landsbygden på en plats med namnet Kobåset intill väg 778.
Områdets karaktär är typiskt småbrutet odlingslandskap med blandat öppet
landskap och skog med hus och gårdar både spridda landskapet och samlade
i byklungor. Fritidshuset bedöms inte påverka områdets karaktär negativt.
Samhällsservice och kommunikationer finns inte inom direkt närhet men
inom acceptabelt avstånd och till Skärplinge.
Översiktsplanen anger även att bebyggelse på helt jungfrulig mark ska vara
restriktiv. Rationellt skogsbruk får inte hindras av bebyggelse enligt
miljöbalken 3 kap 4§, men i detta fall kan bebyggelse inte ses som något
hinder för detta då marken utgör en egen mindre fastighet och tomtytan
består inte av någon skog.
Den föreslagna lokaliseringen samt utformningen bedöms sammantaget
lämplig med hänsyn till markens användning idag samt att tomten är
ansluten till allmän väg. Då platsen redan idag är ianspråktagen och
uppfylld med matjord finns inga naturvärden kvar att bevara och ingen övrig
negativ omgivningspåverkan kan antas. Ingen erinran mot ansökan
inkommit eller negativt yttrande.
Sammanfattning av ärendet

Sökanden ansöker om bygglov i efterhand för nybyggnad av enkelt
fritidshus och förrådsbyggnad. Byggnaden kommer att vara fritidsboende
med en byggnadsarea om 42,5 kvm och förrådsbyggnaden har en area om
13,5 kvm.
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Utskottet samhällsbyggnad
2018-01-30

Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande och yttrande
Ansökan, situationsplan, fasadritningar
Yttrande från naturvårdshandläggare
Grannehörande
Informationskarta
Beslutet skickas till

Sökanden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2018-01-30

§9
Dnr Edp 2017-1450

Bygglov för nybyggnad av bagarstuga på fastigheten Grönö
Båtsmantorp 1:1
Utskottet samhällsbyggnad beslutar

att bygglov för nybyggnad av bagarstuga beviljas enligt ansökan med stöd
av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen,
att avgift tas ut med 8 960 kronor enligt fullmäktiges taxa,
att åtgärden kräver ingen kontrollansvarig.
Beslutsmotivering

Intill den önskade nya fastighetsgränsen finns en alsumpskog. Naturen är
redan uppgrävd och utfylld på och kring platsen där bagarstugan ska stå.
Ägaren till fastigheten Grönö Båtsmantorp 1:1 har medgivit att bagarstugan
uppförs på fastigheten. Den aktuella marken är såld och
lantmäteriförrättning pågår. Inga synpunkter har inkommit under
kommunicering.
Sammanfattning av ärendet

Sökanden söker bygglov för nybyggnad av en liten bagarstuga. Marken som
berörs avses i framtiden, genom lantmäteriförrättning överföras till Grönö
Båtsmantorp 1:9. Fastigheten ligger strax utanför detaljplanelagt område
och utanför sammanhållen bebyggelse samt omfattas inte av några
förordnandebestämmelser. Fastigheten Grönö Båtsmantorp 1:9 är belägen
inom detaljplan 728 där markanvändningen är bostadsändamål.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande och yttrande
Ansökan, situationsplan, fasad- och planritningar
Yttrande från naturvårdshandläggare
Yttrande från fastighetsägare
Informationskartor, foton
Beslutet skickas till

Sökanden
Fastighetsägare
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§ 10
Dnr Edp 2017/1970

Bygglov för nybyggnad av växthus på fastigheten Vavd 5:41
Utskottet samhällsbyggnad beslutar

att bygglov för nybyggnad av växthus beviljas enligt ansökan med stöd av
plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap 31 §,
att avgift tas ut med 6720 kronor enligt fullmäktiges taxa,
att åtgärden kräver ingen kontrollansvarig.
Beslutsmotivering

Aktuell fastighet ligger i sydöstra delen av Hållnäshalvön, strax söder om
Vavd på landsbygden på en plats med namnet Kobåset intill väg 778.
Områdets karaktär är typiskt småbrutet odlingslandskap med blandat öppet
landskap och skog med hus och gårdar både spridda i landskapet och
samlade i byklungor. Då det rör sig om en komplementbyggnad till
befintligt fritidshus, bedöms det inte påverka områdets karaktär negativt.
Översiktsplanen anger även att bebyggelse på helt jungfrulig mark skall
vara restriktiv och rationellt skogsbruk får inte hindras av bebyggelse enligt
Miljöbalken 3 kap 4§, men i detta fall kan bebyggelse inte ses så som något
hinder för detta då marken utgör en egen mindre bebyggd fastighet och
tomtytan utökas endast marginellt, vilken i dagsläget inte heller består av
någon skog.
Då platsen redan idag är ianspråktagen och uppfylld med matjord finns inga
naturvärden kvar att bevara och ingen övrig negativ omgivningspåverkan
kan antas. Ingen erinran mot ansökan inkommit eller negativt yttrande.
Sammanfattning av ärendet

Sökanden önskar bygga ett växthus på 119 kvm i anslutning till befintligt
fritidshus. Byggnaden kommer att vara ett växthus för hushållsodling
genom krukodling med en byggnadsarea om 119 kvm. Vare sig vatten eller
avlopp kommer att installeras i byggnaden.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande och yttrande
Ansökan, situationsplan, fasadritningar
Yttrande från naturvårdshandläggare
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Grannehörande
Informationskarta
Beslutet skickas till

Sökanden
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§ 11
Dnr 2017/1055

Strandskyddsdispens på fastigheten Edsätra 37:27
Utskottet samhällsbyggnad beslutar

att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap 18 b
§ miljöbalken i enlighet med ansökan och bilaga 1 Beslutskarta, för
ersättande av fritidshus på fastigheten Edsätra 37:27,
att den yta som får tas i anspråk som tomt bestäms i detta fall till ca 1500
kvm och är markerad på kartan i bilaga 1 Beslutskarta,
att prövningsavgiften nedsätts till 4000 kr,
att dispensen förenas med följande villkor
1. Att hela tomtplatsen avgränsas tydligt i alla väderstreck.
2. Att man väljer en avloppslösning som säkerställer att ingen näring
läcker till vattnet.
3. Att byggets period och utförande anpassas så fåglars häckning inte
störs.
Giltighetstid
Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7
kap. 18 h § miljöbalken).
Beslutsmotivering

Fritidshuset ersätter befintligt fritidshus och uppförs på redan ianspråktagen
mark. Särskilda skäl för beviljande av strandskyddsdispens föreligger. Det
nya fritidshuset blir större än det befintliga huset (från 20 kvm till 119 kvm).
Ett större hus kan medföra en utökad hemfridszon som kan få en avhållande
effekt för allmänheten på mark som tidigare kunnat beträdas. Genom att
ställa villkor om en tydlig avgränsning av hela tomtplatsen i alla väderstreck
kommer ingen ytterligare utökning av hemfridszonen att ske. I närområdet
har fridlysta fågelarter rapporterats, vilket gör det viktigt att anpassa
byggnationens period och tillvägagångssätt så att häckningen inte störs.
Den sökta åtgärden medför ingen väsentlig påverkan på växt- och djurlivet
eller någon inskränkning av det rörliga friluftslivet om villkoren följs och är
således även förenlig med strandskyddets syften.
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Avgiften för prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna ska betalas i form av en fast avgift. Ansökan inkom 2017.
Prövningsavgift ska därför utgå enligt då gällande taxa. Den fasta avgiften
2017 var 8 000 kr, motsvarande 8 timmars handläggningstid à 1 000 kr (taxa
enligt kommunfullmäktiges beslut § 120/2015). Då det finns särskilda skäl
med hänsyn till nedlagd handläggningstid sätts avgiften ned till 4000 kr
motsvarande 4 timmars handläggningstid à 1 000 kr (23§
kommunfullmäktiges beslut § 120/2015).
Sammanfattning av ärendet

Dispens från strandskyddet söks för att få ersätta ett befintligt fritidshus med
ett nytt på fastigheten Edsätra 37:27 norr om Fagerviken, inom
strandskyddszon för Lövstabukten. En första strandskyddsdispens söktes
och beviljades redan år 2015, men då bygget inte påbörjats inom 2 år från
beviljandet samt att huset nu planeras att bli mycket större behövdes dispens
sökas igen. Befintligt fritidshus är ca 20 kvm stort. Det nya fritidshuset ska
uppföras på samma plats som det befintliga och planeras bli ca 119 kvm
stort. Vid den aktuella kuststräckan gäller 300 meter strandskydd enligt 7
kap.13-14 § § miljöbalken.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Kommunfullmäktiges beslut § 120/2015 angående taxa
Ansökan om strandskyddsdispens (KS 2017.6755)
Tidigare ansökan om strandskyddsdispens (KS 2015/628)
Bilaga till beslut

1. Beslutskarta
Beslutet skickas till

Sökanden
Länsstyrelsen
Medborgarkansliet
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§ 12
Dnr 2017/1107

Strandskyddsdispens för fritidshus, komplementbyggnad och
förlängning av brygga, Söderfors bruk 1:63
Utskottet samhällsbyggnad beslutar

att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna, med stöd av 7 kap 18
b § miljöbalken och i enlighet med ansökan och bilaga 1 Beslutskarta, för
uppförande av fritidshus, komplementbyggnad samt förlängning av brygga
på fastigheten Söderfors bruk 1:63,
att den yta som får tas i anspråk som tomt bestäms till ca 800 kvm och är
markerad på kartan i bilaga 1 Beslutskarta,
att dispensen förenas med följande villkor:
1. att tomtplatsens gräns mot nordväst tydligt ska markeras
2. att förrådsbyggnaden hålls enkel till sin utformning och inte förses
med fönster mot väster
3. att den förlängda delen av bryggan hålls enkel till sin utformning och
inte förses med räcken och sittmöbler
att prövningsavgiften utgör 8 000 kr.
Giltighetstid
Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7
kap. 18 h § miljöbalken).
Beslutsmotivering

Området är av riksintresse för naturvården och friluftslivet, åtgärden bör
dock inte kunna medföra påtaglig skada på riksintressena. Byggnaderna
uppförs på redan ianspråktagen mark. Bryggan är en anläggning som för sin
funktion måste ligga vid vatten. Stugan ligger ensam längs en lång
strandremsa, samordning av bryggplats med närboende är därför inte
möjligt. Särskilda skäl för beviljande av strandskyddsdispens föreligger.
Placeringen av en ny förrådsbyggnad nära gränsen för den tidigare
ianspråktagna tomtplatsen kan utöka en upplevd hemfridszon. Villkoren att
markera tomtplatsavgränsningen direkt väster om förrådsbyggnaden och
norrut, samt att förrådsbyggnaden inte förses med fönster västerut
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säkerställer att åtgärderna inte får en avhållande effekt på allmänhetens
tillträde till strandområdet invid byggnaderna.
Den sökta åtgärden medför ingen väsentlig påverkan på växt- och djurlivet
eller någon ytterligare inskränkning av det rörliga friluftslivet om villkoren
följs och är således även förenlig med strandskyddets syfte.
Avgiften för prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna ska betalas i form av en fast avgift. Ansökan inkom 2017.
Prövningsavgift ska därför utgå enligt då gällande taxa. Den fasta avgiften
2017 var 8 000 kr, motsvarande 8 timmars handläggningstid à 1 000 kr (taxa
enligt kommunfullmäktiges beslut § 120/2015).
Sammanfattning av ärendet

Dispens från strandskyddet söks för att få ersätta befintligt fritidshus med ett
nytt samt uppföra ett nytt förråd och göra tillbyggnad till befintlig brygga på
fastigheten Söderfors bruk 1:63 inom strandskyddszon för Dalälven.
Åtgärderna har beviljats strandskyddsdispens 2012, giltighetstiden har dock
löpt ut innan åtgärderna påbörjats. Det nya fritidshuset planeras bli ca 40 m2
stort och placeras intill det gamla huset som man avser riva.
Förrådsbyggnaden planeras bli ca 5 m2 stor och placeras i anslutning till
huvudbyggnaden, placeringen är vald för att maximera en planerad
odlingsyta mellan nytt fritidshus och befintliga komplementbyggnader.
Tillbyggnaden av bryggan ökar längden med ca 5 m och behövs för att
kunna lägga till med båt utan omfattande grävarbeten.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut § 120/2015 angående taxa
Ansökan om strandskyddsdispens (KS 2017.6919) med tillhörande
fältbesök
Tidigare strandskyddsprövning (EDP 2012/0129)
Bilaga till beslut

1. Beslutskarta
Beslutet skickas till

Sökanden
Länsstyrelsen
Medborgarkansli
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§ 13
Dnr 2017/1098

Strandskyddsdispens för transformatorstation på fastigheten
Yvre S:1 med flera
Utskottet samhällsbyggnad beslutar

att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna, med stöd av 7 kap 18
b § miljöbalken i enlighet med ansökan och bilaga 1 Beslutskarta, för
nedläggning av markkabel, rasering av luftledning och uppförande av
transformatorstation på fastigheterna Yvre S:1 med flera,
att den yta som får tas i anspråk bestäms till densamma som kabelns
sträckning och transformatorstationens area, markerat på bilaga 1
Beslutskarta,
att prövningsavgiften utgör 8 000 kr, samt
att dispensen förenas med följande villkor
1. Att arbetet inte skadar rötter eller ovanjordiska delar på
levande/döda träd och högstubbar.
2. Att arbetet utförs på sådant sätt och under sådan period att
fågelarters häckning och vattenlevande organismer inte störs.
3. Att ingen näring läcker till vattnet.
Giltighetstid
Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7
kap. 18 h § miljöbalken).
Beslutsmotivering

För att kunna ha en positiv landsbygdsutveckling är det viktigt att ha ett
fungerande och tillförlitligt elnät som kan stå emot väder och vind. Längs
delar av den aktuella sträckan av Tämnarån växer träd vars rötter och
ovanjordsdelar inte får skadas under grävnings-, borrnings- och
raseringsarbetet. Skadas träden finns det risk att de utvecklas till riskträd,
vilket ska undvikas. Det finns även en allé som riskerar att påverkas av
grävningsarbetet. I närområdet har flera fridlysta och rödlistade fågelarter
påträffats, och genom att anpassa perioden på grävarbetet kan åtgärden
utföras utan att häckningen störs. Arbetet ska även utföras så att de
rödlistade arterna flat dammussla och pilblad inte påverkas negativt, vilket
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betyder att näringsläckage till vattnet från arbetet inte får förekomma.
Vattnet ska heller inte grumlas.
Särskilda skäl för beviljande av strandskyddsdispens kan anses föreligga då
åtgärderna kan ses uppfylla ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför strandskyddsområdet. Dessutom får markarbeten får inte
ske djupare än till 1 meter över högsta grundvattenyta inom yttre
vattenskyddsområdet.
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.
Åtgärden anses även vara förenlig med värdena som värnas inom yttre
vattenskyddsområdet, bevarandeområdet för odlingslandskapet, riksintresset
för kulturmiljön samt influensområdet för luftrummet för Uppsala Flygplats.
Då strandskyddsdispensen avser en markkabel och transformatorstation görs
ingen tomtplatsbestämning då man inte kan hävda privat zon kring sådana
anordningar. Istället bestäms ytan som åtgärderna får ta i anspråk till
densamma som kabelns sträckning och transformatorstationen area.
Avgiften för prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna ska betalas i form av en fast avgift. Ansökan inkom 2017.
Prövningsavgift ska därför utgå enligt då gällande taxa. Den fasta avgiften
2017 var 8 000 kr, motsvarande 8 timmars handläggningstid à 1 000 kr (taxa
enligt kommunfullmäktiges beslut § 120/2015).
Sammanfattning av ärendet

Vattenfall har ansökt om strandskyddsdispens för att lägga ner markkabel,
rasera befintlig luftledning och uppföra en transformatorstation på
fastigheterna Yvre S:1 med flera längs Tämnarån söder om Tierp. I ansökan
anges det att man behöver tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet som särskilt skäl för att bevilja
dispens. Markkabeln kommer att tryckas under Tämnarån. De berörda
fastigheterna ingår i bevarandeområdet för odlingslandskapet, riksintresse
för kulturmiljön, yttre vattenskyddsområde samt influensområde för
Uppsala Flygplats.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Kommunfullmäktiges beslut § 120/2015 angående taxa
Ansökan om strandskyddsdispens (KS 2017.6893)
Bilaga till beslut

1. Beslutskarta
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Beslutet skickas till

Sökanden
Länsstyrelsen Uppsala
Medborgarkansli
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§ 14
Dnr 2017/1097

Strandskyddsdispens för transformatorstation på fastigheterna
Fäcklinge 2:10 med flera
Utskottet samhällsbyggnad beslutar

Att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna, med stöd av 7 kap 18
b § miljöbalken i enlighet med ansökan och bilaga 1 Beslutskarta, för
nedläggning av markkabel och rasering av luftledning på fastigheterna
Fäcklinge 2:10 med flera,
att yta som åtgärden får ta i anspråk bestäms till densamma som kabelns
sträckning och är markerad på bilaga 1 Beslutskarta,
att prövningsavgiften utgör 8 000 kr,
att dispensen förenas med följande villkor
1. Att arbetet inte skadar rötter eller ovanjordiska delar på
levande/döda träd och högstubbar.
2. Att arbetet utförs på sådant sätt och under sådan period att
fågelarters häckning och vattenlevande organismer inte störs.
3. Att schaktmassorna läggs tillbaka på samma ställe och i samma
ordning som de togs.
4. Att ingen näring läcker till vattnet.
5. Hänsyn ska tas till kullen som ligger inom betesmarken på åns östra
sida.
Giltighetstid
Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7
kap. 18 h § miljöbalken).
Beslutsmotivering

För att kunna ha en positiv landsbygdsutveckling är det viktigt att ha ett
fungerande och tillförlitligt elnät som kan stå emot väder och vind. Längs
delar av den aktuella sträckan av Tämnarån växer träd vars rötter och
ovanjordsdelar inte får skadas under grävnings-, borrnings- och
raseringsarbetet. Skadas träden finns det risk att de utvecklas till riskträd,
vilket ska undvikas då de annars kan falla över vägen och människor. I
närområdet har flera fridlysta och rödlistade fågelarter påträffats, och genom
att anpassa perioden på grävarbetet kan åtgärden utföras utan att häckningen
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störs. Arbetet ska även utföras så att de rödlistade arterna flat dammussla
och pilblad inte påverkas negativt, vilket betyder att näringsläckage till
vattnet från arbetet inte får förekomma. Vattnet ska heller inte grumlas.
Delar av berört område är upptagna i Ängs- och betesmarksinventeringen
och ligger även inom bevarandeområde för odlingslandskapet samt
riksintresse för kulturmiljön. Detta gör det extra viktigt att ta hänsyn till
kulturmarkens utseende och flora. Betesmarken beskrivs som viktig för
fågellivet men artfattig när det kommer till växter. Dock har växtarten
käringtand rapporterats in i området som är en typisk art för kalkgräsmarker,
vilka har en speciell och intressant flora. Det är viktigt att schaktmassorna
läggs tillbaka där de togs, och i samma ordning så att betesmarkens fröbank
inte störs alltför mycket. När grävningen/borrningen utförs på detta sätt kan
det till och med vara bra för fröna, som ligger i vila i marken. Hänsyn ska
tas till den kulle som ligger inom betesmarken på åns östra sida, för att de
annars platta landskapet ska behålla sin karaktär.
Särskilda skäl för beviljande av strandskyddsdispens kan anses föreligga då
nedläggningen av markkabel och rasering av luftledningen kan ses som ett
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför
strandskyddsområdet. Dessutom får markarbeten inte ske djupare än till 1
meter över högsta grundvattenyta inom yttre vattenskyddsområdet. I och
med att området ingår i riksintresset för naturvården ska särskild hänsyn tas
till naturvärden.
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.
Åtgärden anses även vara förenlig med värdena som värnas inom yttre
vattenskyddsområdet, bevarandeområdet för odlingslandskapet samt
riksintressena för kulturmiljön och naturvården.
Avgiften för prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna ska betalas i form av en fast avgift. Ansökan inkom 2017.
Prövningsavgift ska därför utgå enligt då gällande taxa. Den fasta avgiften
2017 var 8 000 kr, motsvarande 8 timmars handläggningstid à 1 000 kr (taxa
enligt kommunfullmäktiges beslut § 120/2015).
Sammanfattning av ärendet

Vattenfall har ansökt om strandskyddsdispens för att lägga ner markkabel
och rasera befintlig luftledning på fastigheterna Fäcklinge 2:10 med flera
längs Tämnarån söder om Tierp. De ansökte även om dispens för en
transformatorstation, men den kommer enligt karta att placeras utanför
strandskyddszonen och är därför inte medtagen i dispensen. I ansökan anges
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det att man behöver tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför strandskyddsområdet som särskilt skäl för att bevilja
dispens. Markkabeln kommer att tryckas under Tämnarån. De berörda
fastigheterna ingår i bevarandeområdet för odlingslandskapet, riksintresse
för kulturmiljön, riksintresse för naturvården, bevarandeområde för
odlingslandskapet, Ängs- och betesmarksinventeringen samt yttre
vattenskyddsområde.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Kommunfullmäktiges beslut § 120/2015 angående taxa
Ansökan om strandskyddsdispens (KS 2017.6892)
Bilagor

1. Beslutskarta
Beslutet skickas till

Sökanden
Länsstyrelsen Uppsala
Medborgarkansliet
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§ 15
Dnr 2017/1101

Strandskyddsdispens för transformatorstation på fastigheterna
Tuva 6:2 med flera
Utskottet samhällsbyggnad beslutar

Att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna, med stöd av 7 kap 18
b § miljöbalken i enlighet med ansökan och bilaga 1 Beslutskarta, för
nedläggning av markkabel och rasering av luftledning på fastigheterna Tuva
6:2 med flera,
att ytan som åtgärderna får ta i anspråk bestäms till densamma som kabelns
sträckning och är markerad på bilaga 1 Beslutskarta,
att prövningsavgiften utgör 8 000 kr, samt
att dispensen förenas med följande villkor
1. Att arbetet inte skadar rötter eller ovanjordiska delar på
levande/döda träd och högstubbar.
2. Att arbetet utförs på sådant sätt och under sådan period att
fågelarters häckning och vattenlevande organismer inte störs.
3. Att ingen näring läcker till vattnet.
4. Att kanoters framkomlighet inte påverkas negativt på längre sikt.
Giltighetstid
Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7
kap. 18 h § miljöbalken).
Beslutsmotivering

För att kunna ha en positiv landsbygdsutveckling är det viktigt att ha ett
fungerande och tillförlitligt elnät som kan stå emot väder och vind. Längs
delar av den aktuella sträckan av Tämnarån växer träd vars rötter och
ovanjordsdelar inte får skadas under grävnings-, borrnings- och
raseringsarbetet. Skadas träden finns det risk att de utvecklas till riskträd,
vilket ska undvikas. I närområdet har flera fridlysta och rödlistade fågelarter
påträffats, och genom att anpassa perioden på grävarbetet kan åtgärden
utföras utan att häckningen störs. Arbetet ska även utföras så att de
rödlistade arterna flat dammussla och pilblad inte påverkas negativt, vilket
betyder att näringsläckage till vattnet från arbetet inte får förekomma.
Vattnet ska heller inte grumlas.
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Tämnarån är viktig för det rörliga friluftslivet, och är populär när det
kommer till kanot- och kajakpaddling. Därför är det viktigt att åtgärderna
inte har någon långsiktig negativ inverkan på möjligheten att ta sig fram
vattenvägen längs Tämnarån. Särskilda skäl för beviljande av
strandskyddsdispens kan anses föreligga då nedläggningen av markkabel
och rasering av luftledningen kan ses som ett angeläget allmänt intresse som
inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet.
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.
Åtgärden anses även vara förenlig med värdena som värnas inom yttre
vattenskyddsområdet, bevarandeområdet för odlingslandskapet, riksintresset
för kulturmiljön samt influensområdet för luftrummet för Uppsala Flygplats.
Avgiften för prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna ska betalas i form av en fast avgift. Ansökan inkom 2017.
Prövningsavgift ska därför utgå enligt då gällande taxa. Den fasta avgiften
2017 var 8 000 kr, motsvarande 8 timmars handläggningstid à 1 000 kr (taxa
enligt kommunfullmäktiges beslut § 120/2015)
Sammanfattning av ärendet

Vattenfall har ansökt om strandskyddsdispens för att lägga ner markkabel
samt rasera befintlig luftledning på fastigheterna Tuva 6:2 med flera längs
Tämnarån söder om Tierp. De ansökte även om att få uppföra en
transformatorstation, men då den enligt karta kommer att placeras precis
utanför strandskyddsområdet behöver den inte tas upp i dispensen. I
ansökan anges det att man behöver tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet som särskilt skäl för
att bevilja dispens. Markkabeln kommer att tryckas under Tämnarån. De
berörda fastigheterna ingår i bevarandeområdet för odlingslandskapet,
riksintresse för kulturmiljön, yttre vattenskyddsområde samt influensområde
för Uppsala Flygplats. En fornlämning är inrapporterad på fastigheten Tuva
6:2.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Kommunfullmäktiges beslut § 120/2015 angående taxa
Ansökan om strandskyddsdispens (KS 2017.6897)
Bilagor

1. Beslutskarta
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Beslutet skickas till

Sökanden
Länsstyrelsen Uppsala
Medborgarkansli
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§ 16
Dnr 2018/17

Strandskyddsdispens för nedläggande av markkabel på
fastigheterna Näs 1:18, S:3 med flera
Utskottet samhällsbyggnad beslutar

att dispens från strandskyddsbestämmelserna medges, med stöd av 7 kap
18b § miljöbalken och i enlighet med ansökan och bilaga 1 Beslutskarta, för
nedläggning av markkabel samt uppförande av kabelskåp på fastigheterna
Näs S:3 med flera,
att den yta som åtgärderna får ta i anspråk bestäms till densamma som
kabelns sträckning och kabelskåpens yta och är markerad på bilaga 1
Beslutskarta,
att dispensen förenas med följande villkor,
1. Grävningsarbetet ska utföras på ett sådant sätt och tidpunkt att
fågelarters häckning inte störs.
2. Att grävningsarbetet inte orsakar väsentlig skada på rötter eller
ovanjordiska delar på levande/döda träd och högstubbar.
3. Att kabeln i huvudsak dras efter befintligt vägnät.
att prövningsavgiften utgör 8 240 kr.
Giltighetstid
Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7
kap. 18 h § miljöbalken).
Beslutsmotivering

För att kunna ha en positiv landsbygdsutveckling är det viktigt att ha ett
fungerande och tillförlitligt elnät som kan stå emot väder och vind. Då
många människor rör sig i området är det viktigt att de träd som växer längs
grävningssträckorna inte skadas på sådant sätt att de på sikt kan utvecklas
till riskträd. I närområdet har flera fridlysta fågelarter påträffats, och genom
att anpassa perioden på grävarbetet kan åtgärden utföras utan att häckningen
störs. Särskilda skäl för beviljande av strandskyddsdispens kan anses
föreligga då åtgärderna innebär att ett angeläget allmänt intresse som inte
kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet uppfylls.
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Om villkoren följs bedöms den sökta åtgärden inte medföra någon väsentlig
påverkan på växt- och djurlivet eller någon inskränkning av det rörliga
friluftslivet och är således även förenlig med strandskyddets syfte.
Avgiften för prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna ska betalas i form av en fast avgift om 8 240 kr,
motsvarande 8 timmars handläggningstid à 1 030 kr (taxa enligt
kommunfullmäktiges beslut § 125/2017).
Sammanfattning av ärendet

Vattenfall har ansökt om strandskyddsdispens för att lägga ner markkabel
och uppföra nya kabelskåp på fastigheterna Näs S:3 med flera på Snöskär. I
ansökan anges det att man behöver tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet som särskilt skäl för
att bevilja dispens. Kabeln kommer att till stor del dras längs befintliga
vägar, men dessa kantas på flera ställen av träd vars rötter kan komma till
skada. På ett par ställen kommer kabeln även att dras över naturmark. Delar
av det berörda området ingår i riksintresset för yrkesfisket och flera
rödlistade och fridlysta fågelarter har rapporterats in i området. Vid
Snöskärs kust gäller 100 meter strandskydd enligt 7 kap.13-14 § §
miljöbalken.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Kommunfullmäktiges beslut § 125/2017 angående taxa
Ansökan om strandskyddsdispens (KS 2018.16)
Bilagor

1. Beslutskarta
Beslutet skickas till

Sökanden
Länsstyrelsen Uppsala
Medborgarkansli
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§ 17
Dnr 2018/29

Strandskyddsdispens för nedläggande av markkabel samt
uppförande av nätstation och kabelskåp på fastigheterna Halls
3:7 med flera
Utskottet samhällsbyggnad beslutar

Att dispens från strandskyddsbestämmelserna medges, med stöd av 7 kap
18b § miljöbalken och i enlighet med ansökan, inkommen komplettering
och bilaga 1 Beslutskarta, för nedläggning av markkabel samt uppförande
av nätstation och kabelskåp på fastigheterna Halls 3:7 med flera,
Att den yta som åtgärderna får ta i anspråk bestäms till densamma som
kabelns sträckning samt kabelskåpets och nätstationens ytor och är
markerade på bilaga 1 Beslutskarta,
Att dispensen förenas med följande villkor,
1. Grävningsarbetet och bygget ska utföras på ett sådant sätt och
tidpunkt att fågelarters häckning inte störs.
2. Att grävningsarbetet inte orsakar väsentlig skada på rötter eller
ovanjordiska delar på levande/döda, grövre träd och högstubbar.
3. Att kabeln i huvudsak dras efter befintligt vägnät.
4. Att ingen näring läcker till vattnet i samband med grävningsarbetet.
5. Att bäckravinens utseende och morfologi inte påverkas väsentligt av
åtgärderna ur ett långsiktigt perspektiv.
Att prövningsavgiften utgör 8 240 kr.
Giltighetstid
Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7
kap. 18 h § miljöbalken).
Beslutsmotivering

För att kunna ha en positiv landsbygdsutveckling är det viktigt att ha ett
fungerande och tillförlitligt elnät som kan stå emot väder och vind. Då
träden som växer längs grävningssträckorna ofta står nära vägar är det
viktigt att de inte skadas på sådant sätt att de på sikt kan utvecklas till
riskträd. Detta gäller både stammarna och rötterna, och det är viktigt att
betänka att rötterna kan ta skada när fordon kör över dem. Särskilt försiktig
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ska man vara kring askar då arten klassas som starkt hotad (EN) enligt
Artdatabankens rödlista över hotade arter.
I närområdet har flera fridlysta fågelarter påträffats, och genom att anpassa
perioden och sättet på grävarbetet och byggandet av nätstationen kan
åtgärderna utföras utan att häckningen störs. I bäcken har vattenväxten
pilblad påträffats, och då den klassas som nära hotad (NT) på rödlistan är
det viktigt att ingen näring läcker ut i vattnet i samband med
grävningsarbetet. Bäckravinens utseende är upptagen som bevarandevärde i
Uppsala läns naturvårdsprogram, och ravinens morfologi får därför inte
ändras väsentligt i samband med åtgärden. Särskilda skäl för beviljande av
strandskyddsdispens kan anses föreligga då åtgärderna innebär att ett
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför
strandskyddsområdet uppfylls.
Om villkoren följs bedöms den sökta åtgärden inte medföra någon väsentlig
påverkan på växt- och djurlivet eller någon inskränkning av det rörliga
friluftslivet och är således även förenlig med strandskyddets syfte.
Avgiften för prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna ska betalas i form av en fast avgift om 8 240 kr,
motsvarande 8 timmars handläggningstid à 1 030 kr (taxa enligt
kommunfullmäktiges beslut § 125/2017).
Sammanfattning av ärendet

Vattenfall har ansökt om strandskyddsdispens för att lägga ner markkabel
och uppföra en nätstation och kabelskåp på fastigheterna Halls 3:7 med flera
nordväst om Kyrkbyn. I ansökan anges det att man behöver tillgodose ett
angeläget allmänt intresse, som inte kan tillgodoses utanför
strandskyddsområdet, som särskilt skäl för att bevilja dispens. Kabeln
kommer till stor del att dras längs befintliga vägar, som delvis kantas av
grova alléträd vars rötter kan komma till skada. På ett par ställen kommer
kabeln även att dras över naturmark, och den kommer att tryckas under
bäcken. Delar av det berörda området ingår i riksintresset för
kulturmiljövården, Uppsala läns naturvårdsprogram samt influensområdet
för Uppsala flygplats. Flera fornlämningar samt rödlistade och fridlysta
växt- och fågelarter har rapporterats in i närområdet. Vid Gallbäcken gäller
100 meter strandskydd enligt 7 kap.13-14 § § miljöbalken.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Kommunfullmäktiges beslut § 125/2017 angående taxa
Ansökan om strandskyddsdispens (KS 2018.116)
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Bilagor

1. Beslutskarta
Beslutet skickas till

Sökanden
Länsstyrelsen Uppsala
Medborgarkansli
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§ 21
Dnr 2018/82

Tillsynsplan 2018-2019 för tillståndsgivning i Tierps kommun
Utskottet samhällsbyggnad beslutar

att föreslå kommunstyrelsen besluta att anta Tillsynsplan 2018-2019 för
Tillståndsgivning i Tierps kommun.
Sammanfattning av ärendet

Enligt 9 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) AL ska kommunen upprätta en
tillsynsplan som ska ges in till Länsstyrelsen. Kommunen har tillsyn över
efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av
alkoholdrycker samt tillsyn över detaljhandeln med folköl.
Tillsynsplanen ska beslutas av den eller de kommunala nämnder som har
ansvar för tillsynen. I Tierps kommun är det kommunstyrelsen respektive
jävsnämnden som har tillsynsansvaret.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Tillsynsplan 2018-2019 för Tillståndsgivning i Tierps kommun
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§ 22
Dnr 2018/83

Tillsynsplan 2018 - 2020 för miljö- och hälsoskydd i Tierps
kommun
Utskottet samhällsbyggnad beslutar

att föreslå kommunstyrelsen besluta att anta behovsutredning och
Tillsynsplan 2018 - 2020 för miljö- och hälsoskydd i Tierps kommun
Sammanfattning av ärendet

Enligt 1 kap 6 § miljötillsynsförordning (SFS 2011:13) om tillsyn enligt
miljöbalken ska det hos kommunen som är en operativ tillsynsmyndighet
finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela
ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om
tre år. Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år. Enligt
7 § ska kommunen föra ett register över de tillsynsobjekt som behöver
återkommande tillsyn.
Kommunen ska enligt 8 § varje verksamhetsår upprätta en samlad
tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken
och grundas på den behovsutredning som avses i 6 § och det register som
avses i 7 §.
Tillsynsplanen ska beslutas av den eller de kommunala nämnder som har
ansvar för tillsynen. I Tierps kommun är det kommunstyrelsen respektive
jävsnämnden som har tillsynsansvaret.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Tillsynsplan 2018 - 2020 för miljö- och hälsoskydd i Tierps kommun
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§ 23
Dnr 2018/86

Plan för offentlig livsmedelskontroll 2018 - 2021 i Tierps
kommun
Utskottet samhällsbyggnad beslutar

att föreslå kommunstyrelsen besluta att anta behovsutredning och Plan för
offentlig livsmedelskontroll 2018 - 2021 i Tierps kommun.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen som är en operativ tillsynsmyndighet ska för varje
verksamhetsår upprätta en kontrollplan som omfattar myndighetens
ansvarsområde enligt tillämplig lagstiftning inom livsmedelsområdet.
Kraven finns bland annat i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 882/2004.
Plan för offentlig livsmedelskontroll 2018-2021 i Tierps kommun baseras på
en behovsutredning som beskriver vilka behov och resurser som behövs för
att utföra den offentliga kontroll inom livsmedelskedjan som kommunen
planerar att genomföra.
Behovsutredningen och planen ska beslutas av den eller de kommunala
nämnder som har ansvar för kontrollen. I Tierps kommun är det
kommunstyrelsen respektive jävsnämnden som har kontrollansvaret.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Plan för offentlig livsmedelskontroll 2018 - 2021 i Tierps kommun
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§ 24
Dnr Edp 2016/1831

Antagande av detaljplan (Dp1058) Triangelparken
Utskottet samhällsbyggnad beslutar

att godkänna granskningsutlåtandet, samt
att föreslå kommunstyrelsen att hemställa kommunfullmäktige att anta
detaljplanen DP 1058 Triangelparken för del av fastigheterna Tierp 1:1,
4:187, 171:1 samt 172:1 med stöd av 5 kap. 27 § plan- och bygglagen
(2010:900).
Beslutsmotivering

Då de förändringar planförslaget möjliggör för bedöms vara av sådan
omfattning och typ som är av intresse för allmänheten har planarbetet
bedrivits efter ett utökat planförfarande i enlighet med den lagstiftning som
var gällande vid planarbetets påbörjande. Planförslaget strider inte mot
kommunens gällande översiktsplan (ÖP 2010-2030).
Sammanfattning av ärendet

Planprogrammet för Siggebobäcken godkändes 2015-10-20 § 141 av
utskottet Samhällsbyggnad. Planprogrammet syftade till att utreda
möjligheterna för en ny stadsdel i Tierps köping vilken i huvudsak är tänkt
att utgöras av bostäder men även ett handelsområde. Detta planprogram
ligger till grund för arbetet och utformningen av den nu aktuella
detaljplanen (DP1058 - Triangelparken), vilken Samhällsbyggnadsutskottet
2016-11-15 § 156 uppdrog Samhällsbyggnadsenheten att ta fram.
Triangelparken är en förlängning av den befintliga bebyggelsen vid
Bokbindarlunden ner mot Siggebobäcken på den östra sidan av bäcken. Åt
väst och söder pågår det parallella planarbetet med DP1036 Siggbo
Trädgårdsstad.
Planområdet är tredelat och bebyggelsen föreslås i norr utgöras av
flerbostadshus eller skolverksamhet, i söder av radhus, kedjehus och/eller
villor och i de centrala delarna en större byggnation för vård och bostäder.
Området kopplas samman med Siggbo trädgårdsstad och Tierps köping
genom gång- och cykelvägar, kvartersgator samt genom en gång- och
cykelbro. Mellan den södra och den mellersta delen planeras en lek- och
samlingsplats för planområdet.
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Planarbetet bekostas av kommunen som kompenseras genom framtida
planavgifter i samband med bygglov. Planens genomförande kommer
innebära investeringar för kommunen, kopplat till utbyggnation av
infrastruktur.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning innehållande genomförandebeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse
Fastighetsförteckning
Markteknisk undersökningsrapport (MUR)
Geoteknisk undersökning
Dagvattenutredning
PM Miljöteknisk markundersökning
Naturvärdesinventering
PM-VA-teknik
Arkeologisk utredning
Risk-PM
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