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§  171 

Val av justerare samt tid och plats för justering 
Diarienr 15SBN63 

Beslut 

1. Daniel Bergman (M) utses till justerare 

2. Justering sker 2015-12-01 kl. 9 hos Samhällsbyggnad stab 
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§  172 

Förvaltningschefen informerar  

Diarienr 15SBN61 
 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Thomas Sundqvist informerar om dagsläget inom verksamheterna på 

Samhällsbyggnad. 

 

Bilaga  

15SBN61-2 Organisation Flyktingsamordning 2015 
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§  173 

Sammanträdesplanering 2016  

Diarienr 15SBN461 
 

 

Beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2016 enligt 

bilaga med starttid för sammanträde kl. 09:30 och för arbetsutskott kl. 08:30. 

 

Ärendebeskrivning  

Ett förslag till sammanträdesdagar och beredningar för 2016 för samhällsbyggnadsnämnden, 

dess arbetsutskott och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskott redovisas i bilaga. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås godkänna förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-11-17 § 154 

15SBN461-2  Sammanträdesplanering SBN 2016 
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§  174 

Forellen 7 och 8, Nybyggnad av flerbostadshus högre än 4 våningar  

Diarienr PB 2015-000542 
 

 

Beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden 

1. beviljar bygglov för nybyggnad av flerbostadshus högre än 4 våningar till Tomas 

Wiksten Fastigheter, på fastigheten Forellen 7 (Lillbrogatan 7) och 8 (Mellangatan 11). 

2. delegerar till byggnadsinspektör att verkställa beslutet. 

 

Samhällbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 9 kap. 30 § PBL (plan- och bygglagen 

SFS 2010:900). 

 

Ärendebeskrivning  

Till Samhällsbyggnadsnämnden inkom den 2 oktober 2015 Tomas Wiksten Fastigheter med 

ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus högre än 4 våningar inklusive 

parkeringsgarage, orangeri, tak över cykelparkering, hiss, ventilation och VA (kommunalt nät). 

 

Förslaget har granskats i samråd med stadsarkitekt, planhandläggare, trafikenheten och 

räddningstjänsten samt Pireva. Förslaget följer intentionerna i detaljplanen och 

gestaltningsprogrammet. I dagsläget är det två fastigheter, men fastighetsreglering pågår och 

beräknas vara klar den 1 november 2015. 

 

Motivering 

Åtgärden är i enlighet med detaljplan som vinner laga kraft den 16 november 2015. 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att byggnadsverket är lämpligt för sitt ändamål, har en 

god form, färg, och materialverkan (8 kap. 1§ PBL) och är lämplig med hänsyn till 

omgivningens karaktär på platsen (8kap. 9§ PBL). Åtgärden bedöms inte innebära betydande 

olägenheter för omgivningen. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-11-17 § 155 
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§  175 

Pitholm 47:13, Nybyggnad av industribyggnad och kontor  

Diarienr PB 2015-000560 
 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden 

1. beviljar bygglov för nybyggnad av industribyggnad och kontor till Lindbäcks Bygg 

AB, på fastigheten Pitholm 47:13. 

2. delegerar till byggnadsinspektör att verkställa beslutet. 

 

Samhällbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 9 kap. 30§ PBL (plan- och bygglagen 

SFS 2010:900). 

 
Ärendebeskrivning 

Lindbäcks Bygg AB inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 9 oktober 2015 med ansökan 

om bygglov för uppförande av industribyggnad och kontor. Förslaget har granskats i samråd 

med planarkitekt, trafikenhet och räddningstjänst samt Pireva. Förslaget följer intentionerna i 

detaljplanen. 

 
Motivering 

Åtgärden är i enlighet med gällande detaljplan. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att 

byggnadsverket är lämpligt för sitt ändamål, har god form, färg och materialverkan (8 kap. 1§ 

PBL) och är lämplig med hänsyn till omgivningens karaktär på platsen (8 kap. 9§ PBL). 

Åtgärden bedöms inte innebära betydande olägenheter för omgivningen. 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-11-17 § 156 
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§  176 

Öjebyn 1:123, Byggsanktionsavgift, nybyggnad av garage/förråd  

Diarienr MBN 2013-000490 
 

  

Beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar påföra Kallax Flyg AB, Vargbackenvägen 1, 942 94 

Sikfors, särskild avgift (byggsanktionsavgift) på 125 712 kr. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden fattar detta beslut med stöd av 11 kap. 5 och 51 §§ plan- och 

bygglagen (2010:900) och 5 kap. 19 § plan- och byggförordningen (2011:338) samt med 

hänvisning till 10 kap 3 § plan- och bygglagen. 

 
Ärendebeskrivning  

Kallax Flyg AB fick den 28 januari 2014 bygglov för nybyggnad av garage/förråd. I bygglovs-

beslutet var kravet att en kontrollansvarig skulle anlitas och att en kontrollplan skulle lämnas in 

för att startbesked skulle kunna medges. 

 

Vid tillsynsbesök den 27 oktober 2015 konstaterade byggnadsinspektör att byggnaden färdig-

ställts utan startbesked, kontrollansvarig och kontrollplan. 

 

En byggnad får inte, i enlighet med 10 kap 3 § plan- och bygglagen, påbörjas utan att 

startbesked utfärdats. För att få slutbesked, vilket krävs för att byggnaden ska få tas i bruk, ska 

dessutom en verifierad och bestyrkt kontrollplan samt ett inmätningsprotokoll lämnas in till 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Förslag till beslut om byggsanktionsavgift har skickats till Kallax Flyg AB för yttrande senast 

den 9 november 2015. Företaget har inte inkommit med några synpunkter. 

 
Motivering 

Samhällsbyggnadsnämnden har enligt plan- och bygglagen en skyldighet att ta upp brister i 

efterlevnaden av lagstiftningen till prövning. Kallax Flyg AB har färdigställt och tagit en 

byggnad i bruk utan varken startbesked eller slutbesked. De har inte följt de bestämmelser som 

finns och därför bedömer samhällsbyggnadsnämnden att byggsanktionsavgift ska tas ut. 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-11-17 § 157 
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§  177 

Kopparnäs 1:20, Förhandsbesked för etablering av fritidshus samt 

förråd 
 

Diarienr PB 2015-000415 
 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om förhandsbesked för etablering av ett fritidshus 

med tillhörande komplementbyggnader på Mjoön. 

 
Ärendebeskrivning 

Olof Lundqvist ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus med komplement-

byggnader på Mjoöns sydvästra sida. Platsen är belägen utanför strandskyddat område på ett 

skogsskifte i sydvästsluttning. Närliggande fritidshusbebyggelse är placerad nedanför, närmare 

strandlinjen. Det finns möjlighet att avstycka en fastighet om max 2500 m
2
. 

 

Sökanden äger omkringliggande mark och platsen kan därför anslutas med väg över egen mark 

mot vägsamfällighet eller genom avtal för befintlig närliggande privat väg. Se bifogad karta.  

 
Motivering 

För området gäller generella regler enligt plan- och bygglagen. För etableringen kan en tomt 

om maximalt 2 500 m
2
 avstyckas. Tillfartsväg kan ordnas över egen mark. 

 

Strandskyddsdispens krävs inte då byggnaden placeras minst 100 meter från strandlinjen. 

Berörda markägare har hörts i ärendet. Några synpunkter har inte inkommit. 

 

Möjlighet att anordna egen vatten- o avloppsanläggning bedöms goda. Kommunens miljö- och 

hälsoskyddsenhet ska handlägga vatten och avloppsfrågor i särskilt ärende. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att etableringen är lämplig ur allmän synpunkt eftersom 

den strandlinje som redan tagits i anspråk av närliggande fastighet får ett bättre utnyttjande. 

Området ligger högt, torrt och lämpar sig för bebyggelse. Inga utpekade kultur- eller 

naturvärden finns på platsen. 

 
Information 

Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov görs inom två år från det att 

detta beslut vunnit laga kraft. 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-11-17 § 158 

15BYGG R415-9 Situationsplan och översiktskarta 
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§  178 

Högsböle 3:45, Förhandsbesked för etablering av två fritidshus  

Diarienr PB 2015-000486 
 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om förhandsbesked för etablering av två 

fritidshus med tillhörande komplementbyggnader.  

 
Ärendebeskrivning 

Jonny Nyström och Gunnel Svensson ansöker om förhandsbesked för etablering av två 

fritidshus med komplementbyggnader. Platsen är belägen utanför strandskyddat område i en 

öppen sluttning ned mot Pitsund. Närliggande permanent och fritidshusbebyggelse påverkas 

inte nämnvärt av etableringen. Det finns möjlighet att avstycka två tomter om ca 1500 m
2
. Se 

bifogad översiktsbild. 

 
Motivering 

För området gäller generella regler enligt plan- och bygglagen. För etableringen kan två tomter 

om ca 1500 m
2
 avstyckas. Tillfartsväg kan ordnas över egen mark. 

 

Strandskyddsdispens krävs inte då byggnaderna placeras mer än 100 meter från strandlinjen. 

Berörda markägare har hörts i ärendet. Några synpunkter har inte inkommit. Fritidshusen kan 

anslutas till närliggande kommunalt ledningsnät. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den föreslagna etableringen är lämplig ur allmän 

synpunkt. Området ligger högt, torrt och lämpar sig för bebyggelse. Inga utpekade kultur- eller 

naturvärden finns på platsen. 

 
Information 

Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov görs inom två år från det att 

detta beslut vunnit laga kraft. 

 
Bilagor 

Arbetsutskottets protokoll 2015-11-17 § 159 

15BYGG R486-6 Översiktsbild 
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§  179 

Berkön 1:90 (skifte 3), Avslag förhandsbesked för etablering av tre 

fritidshus 
 

Diarienr PB 2015-000512 
 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked för etablering av tre fritidshus-

tomter på Berköberget. 

 
Reservationer 

Karl-Erik Jonsson (M), Daniel Bergman (M), Ulf Lindström (FP), Jan Westerberg (FP) och 

Anne Bjernhagen (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

 
Ärendebeskrivning 

Georg och Ann-Marie Abrahamsson ansöker om förhandsbesked för etablering av tre fritids-

hustomter på Berköbergets sydvästra sida. Platsen är belägen utanför strandskyddat område på 

ett skogsskifte i sydvästsluttning. Fastigheten är inte bebyggd. En väg går över fastigheten till 

bebyggelse längre bort. 

 
Motivering 

Dåvarande miljö- och byggnämnden beslutade 2012-06-19, § 33, att avslå den planerade 

exploateringen av Berköberget (1:90>3) med motiveringen att ” Berkön räknas till de få 

fastlandsanknutna öar som har sammanhängande, oexploaterade havsstränder. Bedömningen är 

därför att Berköns havsstränder kan anses som särskilt skyddsvärda områden enligt 3 kap 2 § 

MB och har hög restriktivitet i frågan om exploatering ska gälla”. 

 

Tilläggas kan att Länsstyrelsen i ett yttrande 2002-04-30 framförde att ”stränderna på Berkön 

är knappast lämpliga för etablering av bebyggelse” och skälet var att långa oexploaterade 

stränder kommer att tas i anspråk. 

 

Inget nytt har tillkommit som gör att samhällsbyggnadsnämnden finner anledning att ompröva 

ställningstagandet från 2012-06-19. 

 
Yrkanden 

Vice ordförande Magnus Nyström (S): Bifall till arbetsutskottets förslag att avslå ansökan om 

förhandsbesked. 

Ulf Lindström (FP): Tillstyrker ansökan med instämmande från Karl-Erik Jonsson (M), Daniel 

Bergman (M) och Jan Westerberg (FP). 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att samhällsbyggnadsnämnden antar 

vice ordförandes förslag. 

 

Omröstning begärs. Samhällsbyggnadsnämnden genomför omröstning genom 

handuppräckning enligt följande propositionsordning. 

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Nej-röst för bifall till Ulf Lindströms (FP) förslag. 

 
Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar samhällsbyggnadsnämnden enligt arbetsutskottets 

förslag enligt nedan. 

 

Ja-röster: Brith Fäldt (V), Magnus Nyström (S), Mikael Borgh (V), Stig Rönnbäck (S), Regis 

Cabral (S), Tomas Eklund (S), Agnes Szögi (S), Esbjörn Häggström (MP) 

Nej-röster: Ulf Lindström (FP), Karl-Erik Jonsson (M), Daniel Bergman (M), Jan Westerberg 

(FP), Anne Bjernhagen (KD) 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-11-17 § 160 

15BYGG R512-3 Karta Berkön 1:90, skifte 3 

15BYGG R512-4 MBN protokoll 2012-06-19 § 33 
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§  180 

Berkön 1:90 (skifte 2), Förhandsbesked för etablering av tre fritidshus  

Diarienr PB 2015-000513 
 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om förhandsbesked för etablering av tre fritids-

hustomter på Berköudden. 

 
Ärendebeskrivning 

Georg och Ann-Marie Abrahamsson ansöker om förhandsbesked för etablering av tre fritids-

hustomter på Berköuddens nordvästra sida. Platsen är belägen utanför strandskyddat område på 

ett skogsskifte i nordvästsluttning. Närliggande bebyggelse är placerad nedanför, närmare 

strandlinjen. Det finns möjlighet att avstycka tre tomter om vardera 1500 – 2000 m². 

 

Sökanden äger omkringliggande mark och platsen kan därför anslutas med väg över egen mark 

mot vägsamfällighet eller genom avtal för privat väg. Se bifogad karta. 

 
Motivering 

För området gäller generella regler enligt plan- och bygglagen. Sökanden äger 

omkringliggande mark och närliggande bebyggelse bedöms inte beröras i någon större 

omfattning av etableringen. För ändamålet kan tre tomter om vardera 1500 – 2000 m² 

avstyckas. Tillfartsväg finns. 

 

Strandskyddsdispens krävs inte då byggnaderna placeras minst 100 meter från strandlinjen. 

 

Möjligheten att anordna egen vatten- och avloppsanläggning bedöms goda. Kommunens miljö- 

och hälsoskyddsenhet ska handlägga vatten- och avloppsfrågor i ett särskilt ärende. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den föreslagna etableringen är lämplig ur allmän 

synpunkt, eftersom den strandlinje som redan tagits i anspråk på närliggande fastighet får ett 

bättre utnyttjande. Området ligger högt, torrt och lämpar sig för bebyggelse. Inga utpekade 

kultur- eller naturvärden finns på platsen. 

 
Information 

Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov görs inom två år efter det att 

detta beslut vunnit laga kraft. 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-11-17 § 161 

15BYGG R513-3 Karta Berkön 1:90, skifte 2 
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§  181 

Trundavan 13:1, Förhandsbesked för etablering av fritidshus  

Diarienr PB 2015-000223 
 

 

Beslut 

Samhällbyggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för etablering av ett fritidshus på 

fastigheten Trundavan 13:1. 

 
Ärendebeskrivning 

Fredrik Wiksten inkom den 5 maj 2015 till samhällsbyggnadsnämnden med ansökan om 

förhandsbesked för nyetablering av ett fritidshus på rubricerad fastighet. Platsen är belägen på 

Trundavan i sydlig riktning och ligger utanför strandskyddsområdet på 100 meter. 

 

Vatten och avlopp måste ordnas med enskild anläggning. Vägen kan anslutas till granne. 

 
Motivering 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att etableringen är lämplig med hänsyn till 

lanskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och den omkringliggande miljön. 

 

Samtliga berörda markägare runt platsen har skriftligen hörts. Några synpunkter har inte 

inkommit. 

 
Information 

Bygglov ska sökas inom 2 år efter detta beslut vunnit laga kraft. 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-11-17 § 162 

15BYGG R223-8 Trundavan 13:1 karta skala 1:10 000 

15BYGG R223-9 Trundavan 13:1 karta skala 1:2000 

 

 

 

 
 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-11-24 

16 (33) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  182 

Stadsön 14:7, Planbesked avseende planläggning för flerbostadshus, 

Annelundsgården 
 

Diarienr PB 2015-000200 
 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planläggning av området kan inledas. 

 
Information till beslut 

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet 

ska inte heller uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida. Ett positivt 

planbesked betyder att kommunen ställer sig positiv till en möjlig planläggning men det utgör 

ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas. För att påbörja planläggnings-

arbetet krävs det ett separat beslut av Samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär att 

sökanden ansvarar för att kontakta Piteå kommun då planstart önskas. 
 

Ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan kan vid standardförfarande 

förväntas ta cirka ett halvt år efter det att delegationsbeslut om framtagande av 

samrådshandlingar tas. Vid utökat planförfarande kan detaljplanen förväntas ta cirka ett år efter 

det att delegationsbeslut om framtagande av samrådshandlingar tas.  

 
Ärendebeskrivning 

Ansökan avser att genom om- och nybyggnad på fastigheten tillskapa bostäder med tillhörande 

garage. På fastigheten finns idag en befintlig byggnad, Annelundsgården, tidigare församlings-

gård, inklusive ett skyddsrum i en sidobyggnad. Sökande avser att bevara skyddsrummet. 

Annelundsgården avses att byggas om till två lägenheter. En ny byggnad i två våningar avses 

innefatta cirka tio lägenheter, huvudsakligen trerumslägenheter samt någon tvårumslägenhet. 

Ett eller två garage ska erbjuda en parkeringsplats till respektive hushåll. Del av befintlig 

asfalterad parkering kan nyttjas som gästparkering. Befintlig gård mot söder bevaras.  

 

Stadsön 14:7 är beläget i bostadsområdet Annelund och benämns som institutionsområde för 

skola i gällande översiktsplan, Fördjupning för stadsbygden. Fastigheten är detaljplanelagd i 

stadsplan från år 1976, (D0090) för allmänt ändamål. Delar av marken är prickad och får inte 

bebyggas.  

 

Det kringliggande området utgörs idag av ett småskaligt bostadsområde bestående av fler-

bostadshus om två till tre våningar samt enbostadshus. I närheten finns förskola och skola. 

Infart till aktuellt område är gemensam med omkringliggande bostadsbebyggelse.  

 
Motivering 

Annelundsområdet består av både fler- och enbostadshus vilket gör att den föreslagna om- och 

nybyggnation på ett naturligt sätt kan komma att komplettera den befintliga områdesbilden.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att det inte råder några hinder för en 

planläggning som möjliggör bostadsändamål eftersom den aktuella fastigheten inte längre 

nyttjas för allmänt ändamål. Tillskapandet av bostäder på fastigheten Stadsön 14:7 

överensstämmer med kommunens avsikt att öka bostadsbyggandet i Piteå kommun. 



 

Samhällsbyggnadsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-11-24 

17 (33) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Bostadsbyggande i stadsdelarna är positivt. Planläggning av området kan därför inledas. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att en möjlig planläggning kan handläggas med utökat 

förfarande.  

 
Avgift 

Avgift tas ut enligt Piteå kommuns plantaxa antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28. 

Planbeskedet debiteras enligt tabell 1 klass 3, 8 450 kr.  

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-11-17 § 163 

PB 2015-000200-2 Ansökan 

PB 2015-000200-5 Orienteringskarta och situationsplan 

15BYGG R200-6 Skiss 

 

 

 

 
 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-11-24 

18 (33) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  183 

Hemlunda 1:29, Planbesked avseende planläggning för avstyckning av 

nya tomter 
 

Diarienr PB 2015-000519 
 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planläggning av området kan inledas. 

 
Information till beslut 

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet 

ska inte heller uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida. Ett positivt 

planbesked betyder att kommunen ställer sig positiv till en möjlig planläggning, men det utgör 

ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas. För att få påbörja planläggnings-

arbetet krävs det ett separat beslut av Samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär att 

sökanden ansvarar för att kontakta Piteå kommun då planstart önskas. 

 

Ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan kan vid standardförfarande 

förväntas ta cirka ett halvt år efter det att delegationsbeslut om framtagande av samråds-

handlingar tas. Vid utökat planförfarande kan detaljplanen förväntas ta cirka ett år efter det att 

delegationsbeslut om framtagande av samrådshandlingar tas. 

 
Ärendebeskrivning 

Ansökan avser avstyckning av cirka tio tomter på fastigheten Hemlunda 1:29 för att möjliggöra 

bostadsbyggande. Sökanden vill erbjuda centrumnära tomter till försäljning.  

 

Hemlunda är idag ett område som präglas av fritidshus- och åretruntbostäder. Enligt den 

byggnadsplan som upprättades år 1957 för fastigheten, är området detaljplanelagt för fritids-

hustomter (D0500). Särskilda planbestämmelser finns upprättade för planområdet vilka ska tas 

i beaktande vid kommande etablering av bostäder.  

 

Den aktuella fastigheten är utpekad som jordbruksmark i gällande översiktsplan för Piteå 

kommun, Fördjupning för stadsbygden. Det finns inga kända natur- och kulturvärden eller 

riksintressen inom området. Området berörs av strandskydd från både Furuholmstjärnen, som 

är belägen inom fastigheten, samt Svensbyfjärden.  

 

Inom fastigheten löper en kraftledning (10 kilovoltsledning) som ägs av Pite Energi. 

Ledningen är luftburen och sträcker sig genom hela fastigheten, från Oskarsvägen till Södra 

Färjevägen/Sommarvägen. Kommunalt VA finns framdraget till fastigheten.  

 

Hemlunda är ett högriskområde gällande radonmark, vilket ska beaktas i detaljplanen. 

 
Motivering 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att en utveckling av bostadsbyggandet på Hemlunda är 

bra hushållning av resurser. Detta eftersom området nyligen anslutits till det kommunala 

verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Hemlunda har en tilltalande geografisk placering, i 

direkt anslutning till stadsdelen Bergsviken och på gränsen till Piteå stad.  



 

Samhällsbyggnadsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-11-24 

19 (33) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

En planläggning som gör det möjligt att bygga bostäder överensstämmer med kommunens 

avsikt att öka bostadsbyggandet i Piteå kommun. Möjligheten att bygga enbostadshus 

kompletterar den befintliga områdesbilden. 

 

Den kraftledning som löper genom fastigheten berör tre av de skisserade tomterna (se 

ansökan). Bostadsbyggande närmre än fem meter från kraftledningen bedöms som högst 

olämpligt.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att en möjlig planläggning kan handläggas med 

standardförfarande. 

 
Avgift 

Avgift tas ut enligt Piteå kommuns plantaxa antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28. 

Planbeskedet debiteras enligt tabell 1 klass 3, 8450 kr.  

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-11-17 § 164 

15BYGG R519-3 Ansökan 

15BYGG R519-4 Skiss 

15BYGG R519-5 Situationsplan 

15BYGG R519-6 Orienteringskarta 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-11-24 

20 (33) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  184 

Kopparnäs 10:16, Planbesked avseende planläggning för avstyckning av 

4-5 tomter samt restaurering av befintlig pir  
 

Diarienr PB 2015-000532 
 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planläggning av området kan inledas. 

 
Information till beslut 

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet 

ska inte heller uppfattas som ett slutgiltig ställningstagande från kommunens sida. Ett positivt 

planbesked betyder att kommunen ställer sig positiv till en möjlig planläggning, men det utgör 

ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas.  För att påbörja planläggningsarbetet 

krävs det ett separat beslut av Samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär att sökanden 

ansvarar för att kontakta Piteå kommun då planstart önskas. 
 

Ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan kan vid standardförfarande 

förväntas ta cirka ett halvt år efter det att delegationsbeslut om framtagande av samråds-

handlingar tas. Vid utökat planförfarande kan detaljplanen förväntas ta cirka ett år efter det att 

delegationsbeslut om framtagande av samrådshandlingar tas.  

 
Ärendebeskrivning 

Ansökan avser avstyckning av cirka fem tomter för byggnation av fritidshus- eller åretrunt-

bostäder samt upprustning av befintlig pir. Sökanden vill med en planläggning möjliggöra ett 

strandnära bostadsbyggande samt erbjuda båtplatser.  

 

Kopparnäs är idag ett område bestående av både fritidshusbebyggelse samt åretruntbostäder. 

Planområdet är inte detaljplanelagt sedan tidigare. En planläggning strider inte mot gällande 

översiktsplan då fastigheten inte är markanvisad i översiktsplanens fördjupning för 

landsbygden eller fördjupning för skärgården.  

 

Aktuell fastighet ingår i riksintresse för friluftsliv och kustturism vilket innebär att dessa 

riksintressen ska beaktas vid bedömningen av exploatering.  

 

Fornlämningar finns inom planområdet, bland annat i närheten av den pir som sökande avser 

restaurera. Samråd med Länsstyrelsen bör därför genomföras gällande behovet av en 

arkeologisk undersökning inför framtagandet av detaljplan. 

 

Fastigheten ingår inte i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Exploatören bör 

därför redovisa en säker vatten- och avloppslösning för de aktuella tomterna innan en plan-

läggning av området kan inledas. 

 
Motivering 

Samhällsbyggnadsnämnden anser att tillkomst av tomter på fastigheten Kopparnäs 10:16 är 

positivt med tanke på den direkta närheten till befintlig bostadsbebyggelse. En planläggning 

som möjliggör bostäder överensstämmer med Piteå kommuns avsikt att öka bostadsbyggandet. 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-11-24 

21 (33) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att en möjlig planläggning kan handläggas med 

standardförfarande.  

 
Avgift 

Avgift tas ut enligt Piteå kommuns plantaxa antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28. 

Planbeskedet debiteras enligt tabell 1 klass 2, 5 070 kr.  

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-11-17 § 165 

15BYGG R532-6 Ansökan 

15BYGG R532-7 Situationsplan 

15BYGG R532-8 Orienteringskarta 

 

 

 

 

 
 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-11-24 

22 (33) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  185 

Medborgarförslag om förbättring av röjning runt vägskyltar i 

kommunen 
 

Diarienr 15SBN389 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden 

1. ger avdelningen Teknik och gator i uppdrag att sommaren år 2016 genomföra en riktad 

behovsinventering av slyröjningsåtgärder efter de kommunala gatorna och vägarna, i 

syfte att förbättra vägskyltars synlighet. 

2. finner medborgarförslaget färdigbehandlat. 

Ärendebeskrivning 

En medborgare har lämnat in ett förslag om önskan att det blir bättre röjning runt vägskyltar. 

Röjningen ska förbättra vägskyltarnas synlighet så att det blir lättare att hitta i kommunen. Som 

exempel nämner förslagsställaren skyltar som ligger efter vägar där Trafikverket är väghållare.  

 

På det kommunala vägnätet utförs löpande drift och underhållsarbeten vilket innebär att hålla 

vägområden i sådant skick att vägarna är framkomliga och säkra året om. I det arbetet ingår 

siktröjning vid vägskyltar. Då medborgarförslaget grundas i för oss en trafiksäkerhetsfråga vill 

vi passa på att uppmuntra och hänvisa medborgare att komma med synpunkter, anmäla skador 

och brister på vägnätet via webben. Det kan medborgare enkelt göra genom den digitala 

tjänsten Felanmälan. Tjänsten finns på respektive vägförvaltares hemsidor:  

 

Trafikverket : http://www.trafikverket.se/tjanster/anmal-skador-och-brister/ 

Piteå kommun: https://www.pitea.se/Medborgarservice/Felanmalan/#.VhelI2ZvmUk 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-11-17 § 166 

15SBN389-1 Medborgarförslag 

 

 

 
 

  

http://www.trafikverket.se/tjanster/anmal-skador-och-brister/
https://www.pitea.se/Medborgarservice/Felanmalan/#.VhelI2ZvmUk


 

Samhällsbyggnadsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-11-24 

23 (33) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  186 

Medborgarförslag om att fastighetsägare får uppgifter om sina 

fastighetskoordinater för att underlätta vid tillkallande av 

räddningstjänst 

 

Diarienr 15SBN476 
 

Beslut  

Kommunen avslår medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning  

Ett medborgarförslag har inkommit i avseende att hjälpa räddningstjänsten hitta vid akuta 

ärenden. 

 

Förslaget innebär att kommunen ska inrätta en service dit medborgarna kan vända sig för att få 

reda på koordinaterna till sin fastighet och vid eventuell olycka meddela dessa koordinater till 

räddningstjänsten. 

 

Räddningstjänsten jobbar inte med koordinater på det sättet. De har ett välutvecklat system 

som rent tekniskt kan få tag på platsen personen ringer från, oavsett om medborgaren kan prata 

eller inte.  

 

Vill en fastighetsägare av någon annan anledning hitta koordinaterna till sin fastighet finns en 

tjänst hos lantmäteriet dit medborgare kan vända sig.  

 

För en person som har tillgång till en dator så finns det möjligheter att via IT-program 

kostnadsfritt finna sina koordinater.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-11-17 § 167 

15SBN476-1 Medborgarförslag 

 

 

 
 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-11-24 

24 (33) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  187 

Försäljning av arrendetomter på Stenarmen   

Diarienr M 2015-000141 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Fysisk planering, Plan, bygg och mark, ansöker om 

fastighetsbildning i syfte att utifrån marknadsvärdet sälja tre arrendetomter på Stenarmen. 

Ärendebeskrivning 

Förfrågan har inkommit om friköp av arrendetomter på Stenarmen. Frågan har tidigare ställts, 

men kommunen har då gett avslag. Motiveringen för avslag har varit att kommunen velat 

begränsa byggnationer på området. 

 

På aktuellt område finns varken detaljplan eller några områdesbestämmelser, vilket innebär att 

Plan, bygg och mark inte har stöd i plan- och bygglagen (PBL) för begränsningar. Ett annat 

motiv har varit att VA-frågan varit bristfällig, men idag är VA- frågan löst. 

 

På området finns en GA (gemensamhetsanläggning). Arrendetomterna ingår inte i den, vilket 

kunde ha begränsat avstyckning. 

 

Byggnader har funnits på området sedan 1958, men de är nu ersatta av andra nya och större 

byggnader. Bygglov är beviljat för uppförande av nya byggnader eftersom det inte funnits 

lagstöd för begräsning av byggnationer. 

 

Plan, bygg och mark har haft kontakt med Lantmäteriet, men de kan inte ta ställning till om 

förrättning kan ske förrän ansökan om fastighetsbildning inkommit till dem. Men utifrån de 

idag kända förutsättningarna ser de inget hinder mot avstyckning. 

 

Dagens intäkter/år är ca 15 000 kr i arrendeavgäld. 

Yrkanden 

Daniel Bergman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-11-17 § 168 

15BYGG R 141-5 Situationsbild 

 

 

 

 

 
 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-11-24 

25 (33) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  188 

Pitholm 47:59 och 47:65, Fastighetsaffär, försäljning genom 

fastighetsreglering 
 

Diarienr M 2015-000156 
 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Turris AB får friköpa tomträtterna Pitholm 47:59 och 

Pitholm 47:65 och samtidigt utöka dessa enligt detaljplan (industriområde). 

 
Ärendebeskrivning 

Turris AB har inkommit med en förfrågan om att få utöka samt friköpa sina två tomträtts-

fastigheter på Pitholms industriområde Traversvägen. Exakt köpeskilling kan fastställas först 

efter fastighetsreglering, men beräknad köpeskilling efter utökningen är 1 485 000 kr för 

Pitholm 47:59 och 1 305 000 kr för Pitholm 47:65. 

 

Pitholm 47:59 får en yta på ca 43 532 kvm och Pitholm 47:65 får en yta på 28 233 kvm efter 

fastighetsreglering (utökning). 
 
Motivering 

Fastigheten finns i ett område där pris sedan tidigare är beslutat politiskt, så de har möjlighet 

att utöka tomträttsfastigheten. Förutom att utöka så har sökande även lämnat in en förfrågan 

om att få friköpa fastigheten. Det är vanligt att tomträttsinnehavare i kommunen friköper sina 

tomträtter. En utökning av fastigheterna samt friköp av tomträttsfastigheterna skulle vara 

positivt för företagets utveckling i området. 

 

Fastigheterna ligger i ett planlagt industriområde och det finns andra friköpta fastigheter i 

området sedan tidigare. Markhandläggare har delegation för försäljning fastigheter inom flera 

industriområden. För just dessa två stora fastigheter är dock köpeskillingen högre än den 

beslutanderätt som samhällsbyggnadsnämnden överlåtit på handläggare och därför beslutar 

nämnden i detta ärende. 

 

Kommunen får med en försäljning en större intäkt. 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-11-17 § 169 

15BYGG R156-4 ÖK fastighetsreglering okt 2013 

15BYGG R156-5 Köpekontrakt Turris AB nov 2015 

 

 

 

 
 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-11-24 

26 (33) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  189 

Riktlinjer för användande av tolk  

Diarienr 15SBN502 
 

Beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden fastställer Riktlinjer för användande av tolk inom 

samhällsbyggnad. 

 

Ärendebeskrivning  

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning beslutade 2012-10-24, 12NAV51, om 

riktlinjer för användande av tolk för Arbetsmarknad och vuxenutbildning. I och med att varken 

förvaltning eller nämnd finns kvar behöver samhällsbyggnadsnämnden fastställa motsvarande 

för förvaltningen Samhällsbyggnad. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-11-17 § 170 

15SBN502-1 Nya riktlinjer för användande av tolk inom samhällsbyggnad 

 

 

 
 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-11-24 

27 (33) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  190 

Månadsbokslut  

Diarienr 15SBN8 
 

Beslut  

Månadsbokslut för oktober månad 2015 läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning  

Månadsbokslut för oktober månad 2015 presenteras för nämnden. 

 

Beslutsunderlag 

15SBN8-12 Analystext SBN oktober 2015 

15SBN8-13 Ekonomitabell jan-okt 2015 SBN 

 

 

 
 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-11-24 

28 (33) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  191 

Delegationsbeslut  

Diarienr 15SBN1 
 

Beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 

Ärendebeskrivning  

Förvaltningen Samhällsbyggnad samt i vissa fall nämndens ordförande har i enlighet med sin 

delegationsrätt och under vissa förutsättningar, lämnat tillstånd/godkännande, beviljat 

respektive avslagit ansökningar och avgifter inom sina respektive verksamheter.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-11-17 § 173 

 Beslut Intagning till upphandlad utbildning med start 150907, Charlotte Sundman 

 Beslut Intagning till Yrkeschaufför, Maskinförare och Busschaufför med start 150914, 

Charlotte Sundman 

 Beslut 20151013 Piteå kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på 

Pitholmsgatan och Ankarskatavägen, ordförande Brith Fäldt 

 Delegationer Trafik och projekt 2015-09-23--2015-10-29 

 Lokala föreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Prästgårdsgatan, ordförande 

Brith Fäldt 

 Delegationslista Fysisk planering Mark 150108--151028,Therese Bergdahl  

 Remissvar Biblioteksplan Piteå kommun, ordförande Brith Fäldt 

 Beslut detaljplan för Munksund 35:2, Noras kulle, ordförande Brith Fäldt 

 Avslag ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade som förare, nr 23/15, Lena 

Lundström 

 Intagning till OJT Fastighet med start 151026, Charlotte Sundman 

 Intagning till upphandlad utbildning med start 150907, Charlotte Sundman 

 Intagning till Egenregin med start 151026, Ingrid Lundgren Grankvist 

 Intagning till upphandlad utbildning med start 150907, Charlotte Sundman 

 Delegationslista Fysisk planering Mark 150417--151106, Maria Nilsson  

 Delegationslista 150107--150917 Fysisk planering Mark, Helén Eriksson 

 Avslag ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade som förare nr 24/15, Lena 

Lundström 

 15SBN1-111 Delegationslista ByggR 150930-151110 

 15SBN1-112 Delegationslista Ecos 150930-151110 
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§  192 

Delegationsbeslut offentlig plats  

Diarienr 15SBN2 
 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 

Ärendebeskrivning  

Förvaltningen Samhällsbyggnad samt i vissa fall nämndens ordförande har i enlighet med sin 

delegationsrätt och under vissa förutsättningar, lämnat tillstånd/godkännande, beviljat 

respektive avslagit ansökningar och avgifter inom sina respektive verksamheter. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-11-17 § 174 

 Yttrande 20151002 över ansökan om tillstånd för begagnande av offentlig plats Nåiden 

arb.pl.område 2015-10-05-2016-02-28 

 Yttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats, marknad Öjebyn 22-23 

november, Öjeby IF 

 Yttrande begagnande av offentlig plats, Byxtorget 28 nov 2015 RFSL Prideparad 

 Yttrande begagnande av offentlig plats BD bygg arb.pl område tom 20170531 

 Yttrande ljusmanifestation 29/10 Byxtorget, Connextion Norrbotten 

 Yttrande A465.876 Julgranar Piteå Kultur park o fritid 
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§  193 

Delgivningsärenden  

Diarienr 15SBN4 
 

 

Beslut 

Nedanstående delgivningar läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning  

Delgivningsärenden anmäls för samhällsbyggnadsnämndens kännedom. 

 

Beslutsunderlag 

 

 Överklagande angående avstyckning från Pitholm 47:13 och fastighetsreglering 

berörda servitut 

 Överklagan av KF:s beslut om detaljplan för del av Stadsön 2:1 m.fl., Acusticum II 

 Avslag på ansökan om hastighetsbegränsning på väg 555 mellan Borgfors och 

Finnbäcken, Piteå kommun 

 Avslag på ansökan om hastighetsbegränsning på väg 555 mellan Borgfors och 

Finnbäcken, Piteå kommun 

 Från Boverket VB: Viktig information om prövningen av små avlopp!  

 Möjlighet för kommuner och landsting att söka stöd för att främja hållbara 

stadsmiljöer, så kallade stadsmiljöavtal  

 Beslut Lokala trafikföreskrifter om tillfällig hastighetsbegränsning på väg 549 i 

Sjulnäs. Piteå kommun 

 15SBN4-56 Delgivningslista Ecos 150930-151110 
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§  194 

Delgivningsärenden - protokoll  

Diarienr 15SBN5 
 

Beslut 

Nedanstående delgivningar läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning  

Följande delgivningar anmäls för Samhällsbyggnadsnämndens kännedom: 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2015-11-17 § 176 

 Landsbygdspolitiska rådets protokoll 2015-05-06, §§ 164 - §§ 171 

 Landsbygdspolitiska rådets protokoll 2015-05-22, §§ 172 - §§ 176 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §224 Revisionsrapport granskning av kommunens 

integrationsarbete 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §203 Principer för flyktingmottagning  

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §207 revidering av Plan- och bygglovstaxa Piteå 

kommun 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §222 Svar på medborgarförslag om kommunala 

feriejobb 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §252 Detaljplan för Forellen 7 och 8, Piteå 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §261 Svar på motion (SkolP) om bildande av en 

samorganisation för ekologiska odlare och uppfödare 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §262 uppdrag bredbandsstrategi 
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§  195 

Informationsärenden  

Diarienr 15SBN3 
 

Ärendebeskrivning 

 Information om ferierapport: utfall, förändringar efter nytt reglemente 

 Information om belysningen i centrala Piteå 

 Information om yttrande Klimat- och energistrategi för Norrbottens län 

 Information från Trafik- och planeringsdagarna 

 Information från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottets senaste sammanträde: 

systematiskt kvalitetsarbete, DUA och målgruppsanalys 

 Information om SARETS (samordning av regional trafikstrategi, 5 kommuner som 

befolkningsmässigt är störst norr om Gävle). SARETS kommer upp som information 

på Plan-, bygg- och bostadsdagarna den 2-3 december. 

 
Beslut 

Daniel Bergman (M) och Stig Rönnbäck (S) deltar 2-3 december, Plan-, bygg- och 

bostadsdagarna 

 

 
Bilagor 

15SBN513-3 Remissversion klimat- och energistrategi 

15SBN513-4 Yttrande ny Klimat- och energistrategi för Norrbottens län 

15SBN3-17 PowerPoint-presentation av arbetet med DUA 

15SBN3-18 Målgruppsanalys 

15SBN3-16 PowerPoint-presentation av systematiskt kvalitetsarbete 

15SBN3-19   Ferierapport till SBN 2015-11-25 

15SBN3-20   Ferierapport 2015-11-24, slutlig 
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§  196 

Övriga frågor  

Diarienr 15SBN9 
 

Beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ge Catharina Ljungcrantz, enhetschef för Arbetsmarknad, 

i uppdrag att skicka en remiss för yttrande om prioriteringar inom ferieverksamheten till 

respektive ledamot i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet. Förslag på prioriteringar 

ska därefter behandlas av samhällsbyggnadsnämnden 2016-01-21. 

 
Tack! 

Ordförande Brith Fäldt (V) önskar alla en god jul och ett gott nytt år samt tackar för ett mycket 

bra samarbete under detta intensiva första år med den nya nämnden. 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


