
  
 
 

 Utdragsbestyrkande 
  

Protokoll för Kommunstyrelsen 
Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär 
Datum och tid: 2021-12-27 10.00 – 11.30 

Justering  

Plats: Kommunhuset, Skutskär 
Datum och tid:  2021-12-27 
  
Paragrafer: 163 
  

Sekreterare:   

 Christina Bejerfjord  

Ordförande:   

 Marie Pettersson  

Justerare:   

 Clarrie Leim Christer Lindeberg 

 

 

ANSLAG / BEVIS 
Kommunstyrelsens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag i 
kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras på kommunhuset. 
 
Sammanträdesdatum 2021-12-27  
Datum då anslaget sätts upp   
Datum då anslaget tas ned   

Underskrift   

 
 

1



  
 Kommunstyrelsen  
 2021-12-27 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Marie Pettersson (S)  
Clarrie Leim (C)  
Roger Petrini (M)  
Torbjörn Löfgren (KV)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Sven-Olof Melin (S)  Katrin Jakobsson (S) 
Gunn Johansson (C)  Sigrid Bergström (V) 
Christer Lindeberg (M)  SusAnne Mastonstråle (M) 
Marianne Nygren (KD)  Sandra Andersson (SD) 

Övriga närvarande 
Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Maria Wikström   Kommundirektör 
Raul Johnson   Bygg- och miljöchef 
Bert-Ola Dahlgren  Samhällsbyggnadsförvaltningschef 
Christina Bejerfjord  Utredningssekreterare 
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Utdragsbestyrkande 

KS § 163 Överklagande - Länsstyrelsen i Uppsalas beslut om 
naturreservatet Häcksören 

Diarienr 
2021/200 Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget till överklagan och skickar 
det till Länsstyrelsen Uppsala län för vidarebefordran till Regeringen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen Uppsala län fatta beslut om bildande av naturreservat 
Häcksören 2021-12-13 dnr 511-1429-2017. 
Yrkande 
Älvkarleby kommun överklagar länsstyrelsens beslut, dnr 511-1429-2017, 
daterat den 2021-12-13 om bildande av naturreservatet Häcksören. Den 
delen som kommunen anser ska ändras är reservatets gränser runt om 
fastighetsgränsen för det kommunala reningsverket.  
 
Reningsverket är en samhällsviktig verksamhet som behöver kunna 
utvecklas för att möta dagens och morgondagens behov. Reningsverket har 
ett påtagligt allmänt samhällsintresse. Föreskrifterna ger i nuvarande form 
kommunen möjlighet att ansöka om dispens från föreskrifterna vid en 
utveckling eller ändring av verksamheten. Kommunen vill istället att mark 
fråntas reservatet, för att minska risken för olika bedömningar i flera 
tillståndsförfaranden då reningsverket är en tillståndspliktig verksamhet 
enligt miljöprövningsförordning. 
 
Kommunen anser att naturreservatets gränser ska justeras i enlighet med 
kommunens tidigare framförda synpunkter, daterad 2020-09-11 samt  
2021-10-05 under rubriken Reningsverk, för att underlätta möjligheterna för 
reningsverket att utvecklas.  

 
Beslutsunderlag 
 Länsstyrelsen beslut om bildande av naturreservatet Häcksören 
 Förslag på överklagan, 2021-12-27 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Pettersson (S), Roger Petrini (M) och Clarrie Leim (C) yrkar bifall på 
förslag till överklagan. 

 
Beslutet lämnas till 
 Länsstyrelsen 
 Samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom) 
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