
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
  

Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden 
Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär 
Datum: 2021-11-08  
Tid: 10.00-10.20 

Justering  

Plats: Kommunhuset, Skutskär 
Datum: 2021-11-08 
  
Paragrafer: 141 
  

Sekreterare:   

 Gunvor Pettersson  

Ordförande:   

 Magnus Grönberg  

Justerare:   

 Kenneth Lundström Hans Henriksson 

 

 
 

ANSLAG / BEVIS 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag på kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i kommunhuset. 
 
Sammanträdesdatum 2021-11-08  
Datum då anslaget sätts upp 2021-11-08  
Datum då anslaget tas ned 2021-11-30  

Underskrift   
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Beslutande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Magnus Grönberg (S)  
Mats Tegelberg (S)  
Gunvor Lugnfors (S)  
Ulf Öman (V)  
Ola Lindberg (MP)  
Kenneth Lundström (M)  
Hans Henriksson (KV)  
Sandra Andersson (SD)  
Maj-Britt Jakobsson (SD)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Birgitta Tunholm (C)  Paul Wisén (C) 
Frida Larsson (M)  Mats Skoglund (M) 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Roger Wilund (S)  
Jan-Erik Molander (S)  
Börje Matsson (KV)  
Georges Alsawiri (KD)  
Walter Löfman (SD)  

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Raul Johnson  Bygg- och miljöchef 
Sofie Åberg  Kommunarkitekt 
Gunvor Pettersson   Nämndsekreterare 
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SBN § 141 Remiss - samråd inför bildande av naturreservatet 
Gårdskärskusten 

Diarienr 
2018/60 Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till revidering 
av naturreservatsgränser och överlämnar det som sitt svar till Kommun-
fullmäktige. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har utarbetat ett förslag till beslut och skötselplan för det 
blivande naturreservatet Gårdskärskusten i Älvkarleby och Tierps 
kommuner. 
Innan Länsstyrelsen fattar beslut om bildande av naturreservat ska 
Länsstyrelsen enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken m.m. förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till 
marken att inom en viss tid yttra sig över förslaget. 
 
Inrättandet av ett naturreservat höjer rekreations- och friluftslivsvärdena i 
kommunen och blir ett starkt naturskydd i en mycket skyddsvärd del av 
kommunen. Delar av området som berörs har redan skydd i form av flera 
Natura 2000 områden, riksintressen som ska värna djur-och växtliv ur 
europeisk synvinkel. Även riksintresseområde för naturvården, i enlighet 
med 3:e kap. Miljöbalken, berörs.  
Inga skötselinsatser för reservatet krävs av kommunen.  
 
Förslaget till naturreservat har processats av olika kommunala 
förvaltningar och samhällsbyggnadsnämnden under flera år. Senast 2018 i 
samhällsbyggnadsnämnden. Förvaltningarna har sedan utökat dialogen 
efter den sista politiska behandlingen och kommunens synpunkter har 
väsentligen hörsammats.  
 
Kommunen är dock i en expansiv fas av sin utveckling, och mycket har 
hänt inom den fysiska planeringen sedan förslaget till naturreservat 
behandlades och samråddes kring sist, under 2019. Det är i stort sett hela 
kustområdet som avsätts till reservat, tillsammans med tillkommande 
Häcksören och befintliga Billuddens naturreservat. 
Älvkarleby kommun anser nu att rådighet över markanvändningen och 
kustutveckling måste kunna ske i de delar som visas i bilagan till detta 
ärende. Dessa områden ska undantas från länsstyrelsens beslutsförslag 
angående naturreservatet. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse från kommunarkitekt Sofie Åberg, daterad 2021-10-29. 
 Remiss inför beslut – bildande av naturreservat Gårdskärskusten i 
 Älvkarleby och Tierps kommuner, från Länsstyrelsen i Uppsala län 
 daterad 2021-08-10. 
 Bilaga – områden som ska undantas från beslutsförslaget till naturreservat 
 Gårdskärskusten, 2021-10-29/Sofie Åberg. 

 
Beslutet lämnas till 
 Bygg- och miljökontoret 
 Tekniska kontoret 
 Kommunstyrelsen 
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