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Beslutande Brith Fäldt (V) ordförande 

Magnus Nyström (S)  

vice ordförande 

Jenny Savela (S) 

Stig Rönnbäck (S)  

Carola Sundqvist (S) 

Tomas Eklund (S) 

Karl-Erik Jonsson (M) 
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Jan Westerberg (FP) 

Marika Risberg (C) 

Roland Alm (S) tjg ersättare 

Ulf Lindström (FP), tjg ersättare 

Mikael Borgh (V) tjg ersättare 

  

Övriga deltagare Thomas Sundqvist, förvaltningschef Samhällsbyggnad 

Ulla-Stina Fredman, sekreterare 

Anna-Karin Filipsson, ers sekreterare 

Regis Cabral (S) 
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§  92 

Val av justerare samt tid och plats för justering 
Diarienr  

 
Beslut 

1. Jan Westerberg utses till justerare 

2. Protokollet justeras omedelbart 2015-05-26 
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§  93 

Revidering av PBL-taxa antagen av kommunfullmäktige 2011-05-16 

taxa för planhandläggning/administration 
 

Diarienr PB 2015-000218 
 

 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige 

1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera Plan- och 

bygglovtaxa enligt bilaga 15BYGGR218-8. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att reviderad taxa träder i kraft 

2015-08-01.  

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning  

Piteå kommunfullmäktige antog 2011 Plan- och bygglovstaxa för Piteå kommun. Taxan ger kommunen 

möjlighet att ta ut avgifter för handläggning av detaljplaner, men några sådana avgifter har hittills inte 

tagits ut. Trycket på byggande har ökat under senare år och det är inte längre rimligt att kommunen 

bekostar exploatörers planhandläggning. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) har kommunen rätt att ta ut 

avgifter för handläggning av planbesked, detaljplaner och planprogram. Handläggning av planbesked 

har debiterats enligt gällande taxa sedan 2014. 

Piteå kommun är den av sju kommuner inom samarbetet Nyckeltal i Norr som har absolut lägst 

kostnadstäckningsgrad för planhandläggning. Se jämförelse i tabellen nedan. 

 
 

Planområdet 

Intäkter Kostnader Kostnads-

täckningsgrad 

Kommentar 

2013 2014 2013 2014 2013 2014  

Luleå 
1 875 2 118 9 511 8 518 

20 % 25 % Kostnader för plankonsult 237 tkr ingår 

Piteå 0 26 2 293 2 791 0 % 1 % 26 tkr utgör intäkter från planbesked 

Skellefteå 1 109 1 068 6 637 8 737 17 % 13 %  

Sundsvall 2 818 2 154 7 650 7 339 36 % 30 %  

Umeå 6 581 6 400 12 793 12 646 51 % 51 %  

Örnsköldsvik 936 1 127 2 672 3 612 35 % 31 %  

Östersund 2 287 2 925 4 376 3 934 52 % 74 %  

 

Revideringen innebär att avgift för handläggning tas ut vid framtagande av planbesked, 

detaljplan/planprogram/områdesbestämmelser.  Planavgiften motsvarar den genomsnittliga 

handläggningstiden för olika typer av planärenden. 

Revideringen avser tabellerna 7 och 8 i gällande taxa. Se bilaga 15BYGGR218-8. 
 
Motivering 

Motiveringen till att inga planavgifter tagits ut har varit att det ska vara enkelt och billigt att exploatera 

i Piteå samt att mindre etableringar skulle få svårt att få bäring ekonomiskt. När planavgifter inte tas ut 

resulterar detta dock i att kommunmedborgarna betalar för privata exploatörers intressen. Det proaktiva 

arbetet med samhällsbyggandet blir lidande.  

 

När planavgifter för handläggning ska börja tas ut finns ett behov av att revidera och förtydliga taxan. 

Fler kostnadsnivåer behövs än vad nuvarande taxa medger. Planavgift vid bygglov har ej tidigare 

tillämpats och föreslås utgå från taxan då det i bygglovsskedet blir svårt att hålla reda på i vilka 
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detaljplaner planavgift ska tas ut. Med reviderad taxa tas planavgift ut direkt under planskedet. För att 

mindre etableringar inte ska bli för hårt ekonomiskt drabbade föreslås möjligheten att ställa upp en taxa 

utifrån komplexiteten på ärendet, alltså tidsåtgången vid handläggning. 

 
Beslutsunderlag 

Bilaga 15BYGGR218-8 Förslag till Plantaxa, ersätter tabell 7 och 8 ’Plan- och bygglovstaxa för 

  Piteå kommun’ 

Bilaga 15BYGGR218-9 Gällande Plan- och bygglovstaxa för Piteå kommun 

Bilaga 15BYGGR218-10 Timkostnad 

Bilaga 15BYGGR218-11  Underlag till reviderad Plan- och bygglovstaxa för Piteå kommun, tabell 7 

 och 8. Beskrivning av ärendetyper. 

Bilaga 15BYGGR218-12 Planavtal Exempel. 
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§  94 

Planprogram för Klubbgärdet 4:1 Lövholmen  

Diarienr MBN 2014-000528 
 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

1. Planprogram för Klubbgärdet 4:1, Lövholmen godkänns 

2. Samhällsbyggnad/Fysisk planerings samrådsredogörelse godkänns som kommunens 

samrådsredogörelse  

3. Planprogrammet överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. 

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

  
 
Information till beslut 

Ett planprogram är ej juridiskt bindande och kan inte överklagas. Planprogrammet ska inte heller 

uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida. För att påbörja detaljplanearbete 

krävs ett separat beslut av Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning  

I gällande översiktsplan är området ej klassat för bostadsändamål utan som verksamhetsområde, vilket 

föranleder att Samhällsbyggnadsnämnden har gjort bedömningen att ett planprogram ska upprättas. 

 

Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheter och förutsättningar för en omvandling av en del 

av Lövholmens bruks industriområde till ett bostadsområde i ett attraktivt läge vid Infjärden, 1,5 km 

söder om Piteå centrum. Frågan hur industrifastigheten kan utvecklas med andra verksamheter 

undersöktes också.  

 

Ambitionen är att utveckla den nya stadsdelen till ett attraktivt område med varierande boendemiljöer 

samt goda arkitektoniska och stadsbildsmässiga lösningar, som förädlar det vatten- och centrumnära 

läget och som bättre bygger samman befintliga bostadsområden. 

 

Programförslaget har varit utställt för samråd under tiden 17 april – 8 maj 2015. Inkomna synpunkter 

samt kommentarer redovisas i samrådsredogörelsen.  
 
Motivering 

Inkomna yttranden föranledde inga omfattande ändringar av dokumentet. I samrådsredogörelsen 

framgår att det har gjorts mindre justeringar och förtydligande i programmet efter samrådet.  

Reaktionerna på programförslaget var i stort sett positiva, bortsett från yttranden från Smurfit Kappa 

Kraftliner som uttryckte oro om att bostadsbebyggelse på Lövholmen skulle innebära begränsningar för 

verksamheten främst p.g.a. bullerkraven. Samhällsbyggnad anser att en central fråga vid en eventuell 

planläggning är att möjliggöra en expansion av staden utan inskränkningar frö utveckling av pågående 

verksamheter. Bostäder ska placeras och utformas för att klara gällande riktvärden för buller både dag- 

och nattid. En annan viktig fråga rör trafiklösningar. Planprogrammet föreslår som huvudalternativ att 

området tillgängliggörs via Hallgrensvägen. Detta medför en ombyggnation av korsningen med 

Timmerleden, där Trafikverket är väghållare. Trafikverket har i sitt yttrande visat dig beredd att 
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genomföra en åtgärdsvalsstudie, tillsammans med kommunen.   

 

Samhällsbyggnad/Fysisk planering anser att planprogrammet är klart för antagande och föreslår att 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner det samt överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande.  
 
Upplysning 

Samhällsbyggnad/Fysisk planering har i skrivande stund inte ännu fått Länsstyrelsens samrådsyttrande. 

Enligt muntlig information från Länsstyrelsen har Länsstyrelsen inga synpunkter som medför ändring 

av programförslaget 
 
Beslutsunderlag 

Bilaga 14BYGG R528-19 Planhandling   2015-05-25 

Bilaga 14BYGG R528-20 Samrådsredogörelse 2015-05-25  
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§  95 

Planprogram för kv Löjan 1 och 3 och kv Häggen 2 och 3  

Diarienr MBN 2014-000496 
 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

1. Planprogram för kv Löjan 1 och 3 och kv Häggen 2 och 3 godkänns 

2. Samhällsbyggnad/Fysisk planerings samrådsredogörelse godkänns som kommunens 

samrådsredogörelse  

3. Planprogrammet överlämnas till kommunfullmäktige för antagande 

4. Fördjupad höjdanalys av  kvarteret Häggen ska föregå och vara styrande för detaljplanen. 

 

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 
 
Information till beslut 

Ett planprogram är ej juridiskt bindande och kan inte överklagas. Planprogrammet ska inte heller 

uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida. För att påbörja detaljplanearbete 

krävs ett separat beslut av Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning  

Planprogrammets huvudsakliga syfte är att utreda förutsättningar för nya bostäder samt offentliga och 

kommersiella lokaler i centrala Piteå. Ett syfte är också att skapa sociala mötesplatser i form av ett nytt 

torg. Programmet ska belysa följande punkter:  

1. Stadsbyggnad och gestaltning, i synnerhet vad gäller förhållningssättet med omgivning och en 

arkitektonisk helhet med Löjan 2 (Stadsberget),  

2. Innehållet, vilka boendeformer och verksamheter ska finnas samt exploateringsgraden. 

3. Trafik, angörning och parkering 

4. Utformning av ett attraktivt och tillgängligt stadsrum.  

 

Programförslaget har varit utställt för samråd under tiden 17 april – 8 maj 2015. Inkomna synpunkter 

samt kommentarer redovisas i samrådsredogörelsen.  
 
Motivering 

Inkomna yttranden föranledde inga omfattande ändringar av dokumentet. I samrådsredogörelsen 

framgår att det har gjorts mindre justeringar och förtydligande i programmet efter samrådet.  

Reaktionerna på programförslaget var i stort sett positiva. Framtida planarbeten i programområdet har 

för uppgift att konkretisera exploateringsgraden av tillkommande bebyggelse med särskilt 

hänsynstagande till stadsrummet.  

 

Samhällsbyggnad/Fysisk planering anser att planprogrammet är klart för antagande och föreslår att 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner det samt överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande.  
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Upplysning 

Samhällsbyggnad/Fysisk planering har i skrivande stund inte ännu fått länsstyrelsens samrådsyttrande. 

Enligt muntlig information från Länsstyrelsen har Länsstyrelsen inga synpunkter som medför ändring 

av programförslaget. 
 
 
Beslutsunderlag 

Bilaga 14BYGG R496-30 Planhandling  2015-05-20   

Bilaga 14BYGG R496-31 Samrådsredogörelse 2015-05-20    
 
 
 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


