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Plats och tid

Kommunhuset, Rådrummet, Tierps Köping,
Kl. 13.00 — 14.30

Beslutande och övriga närvarande

enligt sida 2
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Sylvia Lundholm (MP)
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Sekreterare
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Ordförande

Justerande
'2>

via undholm

BEVIS OM ANSLAG
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Tierps köping

Paragrafer

156 - 166

Underskrift

Anna Trankell
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Utskottet Samhällsbyggnad

KOMMUN

2017-12-19

Beslutande

Jonas Nyberg (S), ordförande
Sylvia Lundholm (MP)
Anna Ahlin (C)

Närvarande
tjänstgörande
ersättare

Urban Blomster (V)

Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Jim Blomstedt (M)

Övriga
närvarande

Lars Ingeberg, chef Medborgarservice
Henrik Jokijärvi, chef Miljö- och
hälsoskyddsenheten
Thomas Kihlström, chef
sarnhällsbyggnadsenheten
Anna Persson, bygglovhandläggare
Adam Nyström, kommunarkitekt
Anna Trankell, utskottssekreterare
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Utskottet Samhällsbyggnad

KOMMUN

2017-12-19

§ 156

Information
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Lars Ingeberg, chef Medborgarservice, Henrik Jokijärvi, chef Miljö- och
hälsoskyddsenheten och Thomas Kihlström, chef
samhällsbyggnadsenheten informerar om nuläget inom respektive
verksamhet.
Ordförande önskar god jul och tackar ledamöter och ersättare för ett gott
samarbete och hela tjänstemannaorganisationen för ett gott utfört arbete
under året som gått.
Vice ordförande önskar ordförande detsamma från hela utskottet.
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§ 157
Underrättelser om lantmäteriförrättningar

Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att lägga underrättelserna till handlingarna.
Bakgrund
Lantmäteriet i Uppsala har översänt följande underrättelser om
lantmäteriförrättningar Dnr Ks 2017/42
Handlings id 6428
Underrättelse om avslutad lantmäteriförrättning C17182
Fastighetsreglering
Handlings id 6195
Underrättelse om avslutad förrättning C17606 - Anläggningsförrättning
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§ 158
Delgivning
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Utskottet samhällsbyggnad delges:
Diarienummer KS 2017/1
Handlings id KS 2017.6717 — Kopia beslut om dispensansökan för
geoenergi
Diarienummer KS 2017/1
Handlings id KS 2017.6626 - Samråd enligt miljöbalken och samråd
enligt kulturmiljölagen för nyanläggning av markkabel och rasering av
luftledning mellan fastigheterna Tierp 2:2 och Ersta 1:46
Diarienummer KS 2017/1
Handlings id KS 2017.6194 - Samråd enligt miljöbalken för nyanläggning
av markkabel och rasering av luftledning mellan Husby och Akra
Diarienummer KS 2017/1
Handlings id KS 2017.6208 - Boplatslämningar vid Siggbobäck,
Länsstyrelsen
Diarienummer KS 2017/1
Handlings id KS 2017.6310 - Beslut om tillstånd enligt kulturmiljölagen,
till fällning av 38 björkar för förnyelse av alle inom byggnadsminnet
Örbyhus slott, Vendels socken, Tierps socken, Uppsala län
Diarienummer KS 2017/1
Handlings id KS 2017.6329 - Föreläggande enligt miljöbalken för
nyanläggning av markkabel och luftledning mellan fastigheterna Väsby
6:23 och Knutkulla 1:1
Diarienummer KS 2017/1
Handlings id KS 2017.6468 - Föreläggande enligt miljöbalken och samråd
enligt kulturmiljölagen för nyanläggning av markkabel mellan Torsmyra
2:1 och Holvarbo 1:3
Forts.

Ordf sign

Justerandes si n

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

a

5 (26)

TIERPS

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet Samhällsbyggnad

KOMMUN

2017-12-19

§ 158 forts.

Diarienummer KS 2017/1
Handlings id KS 2017.6582 - Beslut om dispens från föreskrifter
Långnäset, Uppsala kommun
Diarienummer KS 2017/1
Handlings id KS 2017.6555 - Föreläggande enligt miljöbalken för
nyanläggning av fiberkabel i området Sjölunda, Björklinge, Storvreta,
Tierps och Uppsala kommuner
Diarienummer KS 2017/1
Handlings id KS 2017.6606 - Föreläggande enligt miljöbalken och samråd
enligt kulturmiljölagen förombyggnad av ledningsrätt i och kring
Lövstabruk, Tierps kommun
Diarienummer KS 2017/476
Handlings id KS 2017.6633 - Vindkraftspark Utknallen respektive
Campsgrund
Diarienummer KS 2017/749 - Yttrande över bildandet av kommunalt
naturreservat Björns skärgård inkomna från:
- Sveriges geologiska undersökning
- Havs- och vattenmyndigheten
- Trafikverket
- Sjöfartsverket
- Kammarkollegiet
- Fortifikationsverket
- Roslagens båtförbund
- Advokatfirman Lindahl KB
- Statens fastighetsverk
- Upplandsstiftelsen naturvård och friluftsliv
- Skogsstyrelsen
Diarienummer KS 2017/830
Handlings id KS 2017.6525 - Beslut om statsbidrag för ökat
bostadsbyggande
Diarienummer KS 2017/707
Handlings id KS 2017.6420 - Rättelse av Beslut - Anmälan
vattenverksamhet på fastighet Holmsånger 3:2 samt Nöttö 5:113

Forts.
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§ 158 forts.
Diarienummer KS 2016/235
Handlings id KS 2017.6278 - Beslut om utvidgning av naturreservatet
Kapplasse
Diarienummer KS 2017/954
Handlings id KS 2017.6157 - Meddelande om avslag - Byggnation av
cykelbroar över Siggbobäcken för ny statsdel

Ordf sign

Justerandes si .n

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

7 (26)

TIERPS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet Samhällsbyggnad

KOMMUN

2017-12-19

§ 159
Meddelanden
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att godkänna redovisningen.
Följande handlingar redovisas:
Diarienummer: KS 2017/1
Handlings id: KS 2017.6674
Handlings id: KS 2017.6625
Handlings id: KS 2017.6484
Handlings id: KS 2017.6451
Handlings id: KS 2017.6275
Handlings id: KS 2017.6234
Handlings id: KS 2017.6213
Diarienummer: KS 2017/886
Handlings id: KS 2017.6413
Diarienummer: KS 2017/755
Handlings id: KS 2017.6289
Diarienummer: KS 2017/923
Handlings id: KS 2017.6295
Diarienummer: KS 2017/895
Handlings id: KS 2017.6462
Diarienummer: KS 2017/170
Handlings id: KS 2017.6459
Handlings id: KS 2017.6461
Diarienummer: KS 2017/513
Handlings id: KS 2017.6550
Diarienummer: KS 2017/1012
Handlings id: KS 2017.6583

Forts.
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§ 159 forts.
Diarienummer: KS 2017/1019
Handlings id: KS 2017.6610
Diarienummer: KS 2017/1035
Handlings id: KS 2017.6654
Diarienummer: KS 2017/1051
Handlings id: KS 2017.6734
Diarienummer: KS 2017/443
Handlings id: KS 2017.6754
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§ 160
Dnr Ks 2017/1006
Remissvar gällande ansökan om bekämpning av
översvämningsmygg under 2018 genom spridning av
bekämpningsmedlet VectoBac G i Nedre Dalälvsområdet, dnr NV07545-17

Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att anta remissvaret och översända det till Naturvårdsverket.
Bakgrund
Tierps kommun har av Naturvårdsverket beretts tillfälle att yttra sig över
rubricerad ansökan. I flera år har myggbekämpning skett i Nedre
Dalälvsområdet för att de som bor och uppehåller sig där ska ha en skälig
tillvaro. Bekämpning sker även i områden med höga naturvärden (Natura
2000 och naturreservat), och en omfattande egenkontroll genomförs varje
år av bekämparna för att se om andra arter än stickmyggan påverkas av
bekämpningen.
Remissvar
Tierps kommun har inga invändningar mot att bekämpning med VectoBac
G utförs då det riskerar att bli stora myggkläckningar. Bekämpningen
anses vara nödvändig vid dessa betingelser då den enorma mängden mygg
orsakar lidande för de boende i området och begränsar möjligheterna för
landsbygdsutveckling.
För att kunna minska behovet av besprutning framöver måste arbetet med
de föreslagna alternativa metoderna, exempelvis bete, sättas i gång i full
skala och vattenregleringen behöver ses över. Mer forskning kring de
alternativa metodernas effektivitet behövs för att kunna säkerställa
huruvida de är effektiva och användbara eller ej. Det är även viktigt att
uppföljning görs i områden som tidigare bekämpats, men som inte finns
upptagna i befintlig bekämpningsplan, för att se om de behöver inkluderas
i bekämpningen under kommande år.
Det vore önskvärt om tillstånd för myggbekämpning kunde ges för flera år
åt gången för att minska arbetsbelastningen på både myndigheter och
myggbekämpare.
Beslutet skickas till
Naturvårdsverket
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§ 161
Dnr Edp 2016/1831
Granskning för ny detaljplan (DP 1058) del av Tierp 1:1
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att godkänna samrådsredogörelsen,
att godkänna förslag till ersättning av detaljplan (granskningshandling),
att uppdra till Samhällsbyggnadsenheten att granskning ska hållas i
enlighet med PBL 5 kap § § 18-21, 23.
Bakgrund
Planprogrammet för Siggbobäcken 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. Planprogrammet
ligger till grund för arbetet och utformningen av denna detaljplan (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 Siggbobäcken 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.
Då de förändringar planförslaget möjliggör för bedöms vara av sådan
omfattning och typ som är av intresse för allmänheten bedrivs planarbetet
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).
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Planarbetet bekostas av kommunen som kompenseras genom framtida
planavgifter i samband med bygglov.
Forts.
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§ 161 forts.

Planens genomförande kommer innebära investeringar för kommunen,
kopplat till utbyggnation av infrastruktur.
Beslutsunderlag
Handläggarens förslag till beslut
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning innehållande genomförandebeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Samrådsredogörelse
Fastighetsförteckning
Markteknisk undersökningsrapport (MUR)
Geoteknisk undersökning
Dagvattenutredning
PM Miljöteknisk markundersökning
Naturvärdesinventering
PM-VA-teknik
Arkeologisk utredning
Risk-PM
Beslut skickas till
Kommunarkitekten
Administratör Samhällsbyggnad
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§ 162
Dnr Edp 2017/1937
Planbesked för del av fastigheterna Tierp 2:1 och Vallskoga 1:120
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att lämna ett positivt planbesked till den sökande,
att uppdra Samhällsbyggnadsenheten att inleda arbetet med ett
planprogram för ny detaljplan för del av fastigheterna Tierp 2:1 samt
Vallskoga 1:120 i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 5
kap 2 - 5 H.
Bakgrund
Tierps kommun är själv sökande till planuppdraget, vilket berör del av
fastigheterna Tierp 2:1 samt Vallskoga 1:120, vilka båda ägs av
kommunen. Genom en planprocess, vilken får föregås av ett planprogram
önskar kommunen utreda möjligheterna till en expansion av köpingen i
nordlig riktning, med syfte att möjliggöra för bostäder, skola samt
parkområden.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Kommunen är själv sökande till planbeskedet. Vid en eventuell framtida
planläggning står kommunen för planläggningskostnaderna, vilka ersätts
genom planavgift i samband med bygglov.
Beslutsunderlag
Handläggarens förslag till beslut
Underlag för planbesked (2017-11-23)
Beslut delges
Administratör Samhällsbyggnad
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§ 163
Dnr Edp 2017/2014
Ersättande av detaljplan för fastigheterna Libbarbo 1:179, 1:36,
1:192 samt del av Libbarbo 8:1

Beslut
Utskottet för samhällsbyggnad beslutar
att lämna ett positivt planbesked till den sökande samt,
att uppdra Samhällsbyggnadsenheten att inleda planarbetet för ersättande
av detaljplan för fastigheterna Libbarbo 1:179, 1:36, 1:192 samt del av
Libbarbo 8:1 i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 5 kap 2
- 5 § § PBL.
Bakgrund
Sökande till planuppdraget är det kommunala bostadsbolaget
Tierpsbyggen AB. I ansökan framgår att man genom en
planläggningsprocess önskar få möjligheten till flerfamiljshus prövat för
del av Libbarbo 8:1, i centrala Örbyhus. Samhällsbyggnadsenheten gör
bedömningen att det i samband med planläggning är lämpligt att också
inkludera Örbyhus torg med tillhörande centrumbebyggelse, Vendelbadet
samt idrottshallen med intilliggande friytor. Genom att inkludera hela
detta område kan ett övergripande grepp tas på centrum och frågor som
trafiksituation, parkeringar, fritids- och aktivitetsytor utredas i ett större
sammanhang. Målsättningen är således att genom planläggning möjliggöra
för en utveckling och modernisering av centrala Örbyhus.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Sökande skall debiteras för planbeskedet enligt den av
Kommunfullmäktige antagna Plan- och bygglovstaxan. Vid ett eventuellt
fortsatt planarbete skall planavtal upprättas mellan sökande och
kommunen vilket innebär att kommunen löpande skall ersättas för
planläggningskostnaderna.
Beslutsunderlag
Handläggarens förslag till beslut
Ansökan om planläggning (2017-12-01)
Underlag för planbesked (2017-12-06)
Beslut skickas till
Administratör Samhällsbyggnad
Sökande
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§ 164
Dnr Ks 2017/1033
Strandskyddsdispens på fastigheterna Karlholm 1:47 och 1:48

Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna, med stöd av 7 kap
18 b § miljöbalken samt i enlighet med ansökan och beslutskartan, för
uppförande av brygga och sjöbod samt viss skötsel av vegetation på
fastigheterna Karlholm 1:47 och 1:48,
att prövningsavgiften utgör 8 000 kr, samt
att dispensen förenas med följande villkor
1. Att bryggan samordnas med grannfastigheter.
2. Att bryggan hålls enkel i sin utformning och fri från privatiserande
föremål då bryggan inte används.
3. Att byggnationernas period och utföranden anpassas så rödlistade
fågelarters häckning inte störs.
4. Strandlinjens naturliga utseende ska bevaras på sidorna av
bryggan.
5. Sjöboden ska hållas enkel i sin utformning och privatiserande
föremål som exempelvis blomurnor, får inte ställas ut.
6. Eventuella sittmöbler i området ska vara av "allmän-platskaraktär", dvs. grövre bänkbord, stockmöbler eller liknande.
7. Lövträdsinslaget i området får inte missgynnas.
8. Grova träd får inte skadas och buskskiktet får inte röjas bort, med
undantag för ett par siktgluggar.
Bakgrund
Ägaren till Karlholm 1:47 vill arrendera mark på Karlholm 1:48, som ägs
av Tierps Kommun, och uppföra en sjöbod (ca 16 kvm) och anlägga en
brygga (20x3 m). På aktuell plats finns redan en brygga och en sjöbod
sedan gammalt, och dessa önskas nu bytas ut mot nya. Till dessa går det
även en klippt stig. Aktuellt område ligger inom riksintresse för
yrkesfisket, och är upptaget i Skogsstyrelsens kartläggning av lövrika
skogar. Sedan gammalt har skogsdungen mellan fastigheten Karlholm
1:47 och strandlinjen har sedan gammalt glesats ur, och idag är
lövträdsinslaget stort.

Forts.
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§ 164 forts.

Vid aktuell kuststräcka av Karlholmsfjärden 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. 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 en anläggning
för sin funktion måste ligga vid vattnet.
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.
Motivering
Då sjöboden och bryggan är anläggningar som för sin funktion måste ligga
vid vattnet anses särskilda skäl att bevilja dispens föreligga. Bryggan ska
dessutom samordnas med grannfastigheten, vilket på sikt ger en mindre
påverkan på växt och djurliv än om separata bryggor hade byggts. I
området har rödlistade och fridlysta fågelarter rapporterats in, vilket gör
det viktigt att man anpassar byggnationernas tid och utförande så att de
inte ger en negativ påverkan på häckningen. Då det i dagsläget redan finns
äldre anläggningar av samma typ anses nybyggnationerna endast medföra
en mindre, ytterligare påverkan.
Sedan gammalt har en sig ner till vattnet klippts och skogsdungen mellan
Karlholm 1:47 och strandlinjen har sedan gammalt glesats ur. Idag är
lövinslaget stort, och ett buskskikt främst bestående av lönn och måbär är
på väg upp. Då området är upptaget i Skogsstyrelsens inventering av
lövrika skogar är det viktigt att lövinslaget inte minskar i området, då
många arter är beroende av lövträd (särskilt äldre träd). För att detta ska
vara möjligt behövs fortsatt skötsel för att granen på sikt inte ska ta över.
Därför är det motiverat sökanden även i framtiden får glesa ur dungen,
men under bättre reglering. Buskskiktet måste släppas upp, men ett par
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§ 164 forts.
siktgluggar ner mot vattnet får göras. Större träd, samt högstubbar, får inte
komma till skada utan ska stå kvar. Om något av träden faller ska det ligga
kvar i området. På detta sätt hindras att hemfridszonen kring bostadshuset
utökas ända ner till bryggan och sjöboden, vilket gör det möjligt att bevilja
dispens för bryggan och sjöboden.
Det rödlistade trädslaget ask har rapporterats in i närområdet och det är
särskilt viktigt att dessa inte skadas då askskottsjukan kan få fäste i
trädbeståndet. Då området ligger på Tierps kommuns mark, och i
framtiden kan bli viktigt för att trygga den allemansrättsliga tillgången till
stranden för kommuninnevånare ska området kring anläggningarna hållas
så naturligt som möjligt. Den utomstående ska uppleva området som ickeianspråktaget, vilket gör det viktigt att bevara känslan av naturmark.
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 områdets riksintresse för
yrkesfisket.
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.
I detta fall görs ingen tomtplatsbestämning då man inte kan hävda privat
zon kring bryggan och sjöboden, då de inte ligger inom hemfridszonen för
ett bostadshus. Istället bestäms den yta som anläggningarna får uppta, 16
kvm för sjöboden och 60 kvm för bryggan.
Prövningsavgift
Avgiften för prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna ska betalas i form av en fast avgift om 8 000 kr,
motsvarande 8 timmars handläggningstid å 1 000 kr (taxa enligt
kommunfullmäktiges beslut § 120/2015).
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§ 164 forts.
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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,
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exempelvis kan det krävas bygglov från kommunen samt anmälan om
vattenverksamhet till Länsstyrelsen.
• Bryggor är inte privata utan kan användas av allmänheten enligt
allemansrätten, såvida de inte ligger inom hemfridszonen för ett
bostadshus (vilket denna inte gör).
Beslutsunderlag
Handläggarens förslag till beslut
Miljöbalk (1998:808), 7 kap.13-14 § § samt 7 kap. 18 b §.
Kommunfullmäktiges beslut § 120/2015 angående taxa.
Ansökan om strandskyddsdispens (KS 2017.6651) och fältbesök.
Beslut skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen Uppsala
Medborgarkansliet.
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§ 165
Dnr Ks 2017/1000
Strandskyddsdispens på fastigheten Umberga 1:13
Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna, med stöd av 7 kap
18 b § miljöbalken i enlighet med ansökan och beslutskartan, för
nedläggning av 0,4 kV markkabel samt nybyggnad av kabelskåp på
fastigheten Umberga 1:13,
att prövningsavgiften utgör 8 000 kr, samt
att dispensen förenas med följande villkor
1. Att grävningsarbetet inte skadar rötter på levande/döda träd och
högstubbar.
2. Att arbetet utförs på sådant sätt och under sådan period att
rödlistade och fridlysta fågelarters häckning inte störs.
3. Att schaktmassorna läggs tillbaka på samma ställe och i samma
ordning som de togs.
4. Att ingen näring läcker till vattnet.
Bakgrund
Vattenfall har ansökt om strandskyddsdispens för att lägga ner markkabel
och bygga ett nytt kabelskåp på fastigheten Umberga 1:13 i Vendel. I
ansökan anges det att man vill tillgodose ett angeläget allmänt intresse,
samt att det är en utvidgning av pågående verksamhet som inte kan göras
utanför strandskyddsområdet, som särskilda skäl för att bevilja dispens.
Fastigheten ligger inom bevarandeområde för odlingslandskapet och inom
influensområde för luftrummet för Uppsala flygplats. Delar av fastigheten
är upptagen i Ängs- och betesmarksinventeringen.
Längs Tassbäcken gäller 100 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. 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.
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Enligt 7 kap. 18 b § miljöbalken kan dispens från strandskyddet medges
om det finns särskilda skäl. Särskilt skäl är exempelvis att en pågående
verksamhet behöver utvidgas och detta inte kan genomföras utanför
strandskyddsområdet.
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.
Motivering
För att kunna ha en positiv landsbygdsutveckling är det viktigt att ha ett
fungerande och tillförlitligt elnät som kan stå emot väder och vind. I
ansökan anges det att man vill tillgodose ett angeläget allmänt intresse,
samt att det är en utvidgning av pågående verksamhet som inte kan göras
utanför strandskyddsområdet, som särskilda skäl för att bevilja dispens.
Det första angivna skälet är svårt att argumentera för, då det rör sig om
kabeldragning till en privat tomt, men det andra skälet kan anses vara
giltigt. Kabelskåpet kommer att placeras inom bostadshusets tomtplats.
En del av fastigheten är upptagen i Ängs- och betesmarksinventeringen
och ligger även inom bevarandeområde för odlingslandskapet. Detta gör
det extra viktigt att ta hänsyn till kulturmarkens utseende och flora. Kabeln
kommer att dras på en liten remsa öppen mark mellan bäcken och en
skogsdunge som visar tecken på att vara betad. Under Ängs- och
betesmarksinventeringen påträffades inga särskilt intressanta växtarter i
området, men i närområdet har den starkt hotade och fridlysta ängssalvian
påträffats. Ängssalvian är beroende av hävd (ex. bete), vilket gör
skogsdungens bryn till potentiellt habitat för arten. Det är viktigt att
schaktmassorna läggs tillbaka där de togs, och i samma ordning så att
betesmarkens fröbank inte störs alltför mycket. När grävningen utförs på
detta sätt kan det till och med vara bra för fröna.
I närområdet har flera fridlysta fågelarter påträffats, och genom att anpassa
perioden på grävarbetet kan åtgärden utföras utan att häckningen störs.
Det är även viktigt att man inte skadar rötter på levande eller döda träd
längs grävsträckan, både i skogsdungens kanter och längs bäcken. Särskilt
noga är det med arten vanlig skogsalm, som rapporterats in i närområdet,
då den är akut hotad på grund av almsjukan. Ingen näring ska heller läcka
till bäcken under grävningsarbetet.
Forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet Samhällsbyggnad

TIERPS
KOMMUN

2017-12-19

22 (26)

§ 165 forts.
Särskilda skäl för beviljande av strandskyddsdispens kan anses föreligga
då en pågående verksamhet (elnätet) behövs utvidgas och detta inte kan
genomföras utanför strandskyddsområdet. Då varken kabeln eller
kabelskåpet har någon hemfridszon påverkas inte allmänhetens tillgång till
stranden.
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 bevarandeområdet för odlingslandskapet.
Beslutskarta
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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.
Då strandskyddsdispensen avser markkabel och kabelskåp görs ingen
tomtplatsbestämning då man inte kan hävda privat zon kring sådana
anordningar. Istället bestäms ytan som åtgärden får ta i anspråk till
densamma som kabelns sträckning samt kabelskåpets yta.
Prövningsavgift
Avgiften för prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna ska betalas i form av en fast avgift om 8 000 kr,
motsvarande 8 timmars handläggningstid å 1 000 kr (taxa enligt
kommunfullmäktiges beslut § 120/2015).
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.
Beslutsunderlag
Handläggarens förslag till beslut
Miljöbalk (1998:808), 7 kap.13-14 § § samt 7 kap. 18 b §
Kommunfullmäktiges beslut § 120/2015 angående taxa
Ansökan om strandskyddsdispens (KS 2017.6448)
Beslut skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen Uppsala
Medborgarkansliet
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