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§ 42  
 

Förvaltningschefen informerar 

Diarienr 17SBN2 

 

 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Jan Johansson informerar kort om verksamheterna inom samhällsbyggnad. 
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§ 43  
 

Christinaprojektet, viljeinriktning scenario 

Diarienr 17SBN153 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden förordar scenario 4, dvs. att fastigheten som idag inrymmer 

bibliotek, konferenslokaler och restaurang byggs om för skoländamål samt att biblioteket 

flyttas till Löjan 1. 

 
Beslut 

Ulf Lindström (L) reserverar sig mot beslutet. 

 
Ärendebeskrivning 

Piteå växer och befolkningsmängden ökar, så även behovet av fler förskole- och skolplatser 

samt bostäder. 

 

På Norrmalmområdet i centrala Piteå finns Norrmalmskolan belägen. Skolan kräver idag stora 

och kostsamma renoveringsåtgärder. Samtidigt finns möjlighet att bebygga markytan som är i 

direkt anslutning till Christinaskolan. 

 

För att minska drift- och reinvesteringsbehov och för att ta hänsyn till behovet av skol- och 

förskoleplatser i området finns ett förslag om att flytta Norrmalmskolans verksamheter till nya 

lokaler i Christinaskolan. 

 

Förslagsvis kan därför Norrmalmskolan rivas så att byggbar mark frigörs. Den frigjorda 

markytan tillsammans med markytan framför Rönnskolan ger plats för ny bostadsbebyggelse. 

 

Mitt i centrala Piteå finns kvarteret Löjan som till viss del består av det nybyggda parkerings-

huset Stadsberget. Övriga kvarteret har ett stort utvecklingsbehov. 

 

Under 2014 genomfördes en handelsstudie för Piteå centrum som visade att kommunen ska 

fokusera på handelsytor efter Storgatan, därför är det inte fördelaktigt med stora handelsytor i 

området runt kvarteret Löjan. 

 

Fastighetsägaren till delar av ”Löjan 1” har inkommit med ett förslag på ny byggnad som 

skulle inrymma bostäder samt en offentlig lokal i bottenplan. Detta skulle kunna stärka 

parken/torgets attraktionskraft samtidigt som rörelsemönstret i staden förändras för att 

potentiellt stärka ovan nämnda område. 

 

Utifrån ovanstående förutsättningar har ett antal utredningar genomförts och ett antal möjliga 

scenarier har tagits fram. De olika scenarierna är följande: 

 Scenario 0: Norrmalmskolan behålls och renoveras 

 Scenario 1: ny tillbyggnad på 2 500 m2 för låg- och mellanstadiet 
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 Scenario 2: ombyggnad av delar av fastigheten som idag inrymmer bibliotek, 

konferenslokaler och restaurang till skoländamål samt ny tillbyggnad på 1 700 m2 för 

låg- och mellanstadiet. 

 Scenario 3: ombyggnad av delar av fastigheten som idag inrymmer bibliotek, 

konferenslokaler och restaurang till skoländamål samt ny tillbyggnad 1 200 m2 för låg- 

och mellanstadiet. 

 Scenario 4: fastigheten som idag inrymmer bibliotek, konferenslokaler och restaurang 

byggs om för skoländamål, dvs. all verksamhet av ”allmänt intresse” avvecklas eller 

avskärmas från fastigheten. Biblioteket flyttas till Löjan 1. 

De olika scenarierna har konsekvensbedömts utifrån totalekonomi gällande drift och 

investeringar, verksamhet vid skola och bibliotek samt konsekvenser för övrig verksamhet i 

befintliga lokaler. 

 

Konsekvensbedömningen har visat att scenario 4 långsiktigt sett är det fördelaktigaste för 

Piteå ur ett socialt, ekonomisk, ekologisk perspektiv. Dvs. att renodla hela fastigheten för 

skoländamål och att flytta biblioteket till Löjan 1. 

 

Förutom att scenario 4 möjliggör ytterligare bostadsbyggande och utveckling på Löjan 1 är 

det en bra ekonomisk lösning, både kort- och långsiktigt. Kommunen minskar den totala ytan 

och nyttjar kommunala fastigheter som redan finns. Skolans verksamhet renodlas i 

byggnaden. Förslaget bidrar till bättre parkeringsmöjligheter, en avgränsad utemiljö för yngre 

barn och att trafiksituationen vid skolan underlättas väsentligt. Christinasalen kommer fortsatt 

att kunna nyttjas av allmänheten. 

 

För Piteå som helhet förväntas förslaget gynna tillväxt och bidra till att nå målen om att Piteå 

år 2020 ska ha 43 000 invånare, och till år 2030 46 000 invånare samt att Piteå ska erbjuda 

attraktiva och varierande boendemiljöer. 

 

Budgeten för genomförandet äskas i Verksamhetsplan 2018-2020. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 - Scenarion och konsekvenser Christinaprojektet 

 Bilaga 2 - Beslutsprocess Christinaprojektet 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 8 (57) 

Sammanträdesdatum  

2017-04-26  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 44  
 

Gatubelysning sommartid 

Diarienr 17SBN145 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte släcka ned gatubelysningen under 

sommarmånaderna. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att se över belysningsplanen. 

 
Ärendebeskrivning 

I olika medborgar- och verksamhetsdialoger har gatubelysning sommartid lyfts som en viktig 

fråga främst utifrån ett trygghetsperspektiv. Detta har föranlett verksamheten att se över 

belysningsfrågorna som helhet. 

 

Piteå kommun har sedan 2006 haft som rutin att släcka gatubelysningen mellan 4 maj och 1 

augusti. Av totalt ca 12 000 armaturer släcks ca 85 % genom det centrala styrsystemet 

placerat på PiteEnergi. Övriga 15 %, främst på landsbygd, styrs av egna lokala skymnings-

relän och berörs inte av nedsläckningen. 

 

Anledningen till att kommunen 2006 släckte belysningen under sommartid var att minska 

elförbrukningen och på det sättet spara pengar. År 2012 påbörjades ett storskaligt utbyte av 

kvicksilverlampor till modernare och effektivare ljuskällor. Sedan 2014 installeras LED. 

Sedan 2006 har elförbrukningen för gatubelysningen minskat med 2 000 000 kWh/år. Det ger 

en besparing av ca 1 200 000 kr, om elpriset inklusive energiskatt är 60 öre/kWh. 

 

Medborgarnas synpunkter angående nedsläckningen har under åren varit många. Man 

upplever i första hand otrygghet och begränsning i rörligheten på gator och vägar. 

 

Om gatubelysningen går på skymningsrelä i det centrala styrsystemet under sommar-

månaderna 2017, beräknas merkostnaden uppgå till ca 80 000 kr jämfört med att fortsätta med 

nedsläckning. 

  

Motivering 

I och med att utbytet av kvicksilverlampor fortsätter till år 2018 så kommer reduceringen av 

energi att öka ytterligare. Eftersom kostnads- och energibesparingarna är så stora är det inte 

motiverat att släcka gatubelysningen ur ett helhetsperspektiv. 

 

Sett till trafiksäkerheten och framförallt tryggheten bör belysningen vara tänd året runt när det 

är mörkt. Detta har kommunen fått uppmärksammat av både medborgare och polismyndig-

heten. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Underlag till projekt belysning fas 1 
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§ 45  
 

Genomförandeplan - Tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning 

Diarienr 17SBN146 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden antar "Genomförandeplan - Tillgänglighet för personer 

med funktionsnedsättning" enligt bilaga. 

  

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om årlig återkoppling till nämnden i samband 

med revidering av planen. 

Ärendebeskrivning 

Tillgänglighet för alla är ett jämlikhetskrav och en demokratifråga. Människor med funktions-

nedsättning har samma rätt som alla andra till delaktighet i samhället. Gator, torg, kollektiv-

trafik, byggnader och andra samhällsfunktioner och fysiska miljöer ska kunna nyttjas av alla 

på lika villkor. 

 

Genomförandeplanen för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning inom samhälls-

byggnad syftar till att få till stånd ett fokuserat tillgänglighetsarbete med handlingskraft. 

Målet är att Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (mål i VEP). Ett annat mål, som är 

prioriterat i kommunen är att Piteå ska präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som 

grund. 

 

Genomförandeplanen beskriver tillgänglighetsarbetet utifrån behov och utvecklings-

möjligheter som har framkommit genom utvärderingar under åren 2015 och 2016. 

Utvärderingarna bestod i flera nationella enkäter samt en inventering av tillgänglighet i 

flerbostadshusbeståndet. 

 

De aktiviteter som behöver genomföras är: 

 Ställa krav på att byggherrar anlitar certifierade tillgänglighetsgranskare vid större 

projekt. 

 Ta fram typritningar för hur gaturummet bör byggas och utformas utifrån 

tillgänglighet. 

 Tillgängligheten till busshållplatser och den lokala busstrafiken ska utvecklas. 

 Informationspunkt till entreprenadträffar varje år för att säkerställa för god 

tillgänglighet vid utförande av drift-, underhålls- och trafiksäkerhetsåtgärder. 

 Utreda möjligheterna för inrättande en SMS-tjänst (e-post eller webbnotiser) som 

syftar till att personer med synnedsättning kan få informationen om byggprojekt som 

påverkar framkomligheten. 

 Regelbundna tillgänglighetsvandringar/inventeringar utomhus i samråd med HSO. Ev. 

medborgardialog via Cityplanner. 

 Åtgärder i den fysiska miljön utifrån inventering och i löpande underhållsarbete. 

 Utvärdera tillgänglighetsarbetet och målet i VEP genom uppföljning av nyckeltal. 
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 Marknadsföring riktade till fastighetsägare om att söka hissbidrag (förutsatt 

regeringsbeslut). 

 Påverka privata arbetsgivare att anställa/ordna praktik för personer med 

funktionsnedsättning. 

 Tillgängliga lär- och dialogplattformar. 

Utvärdering av aktiviteterna sker löpande och revidering av planen sker årligen. 
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§ 46  
 

Projektplan för Projekt Rådhustorget 

Diarienr 15SBN405 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden antar projektplanen för Projekt Rådhustorget enligt bilaga. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-09-08, § 124, att ge samhällsbyggnad i uppdrag 

att, tillsammans med aktuella intressenter, påbörja arbetet med en konkret projekt- och 

åtgärdsplan för Rådhustorget. 

 

En projektplan har upprättas efter att uppdragsbeskrivningen fastställdes vid samhälls-

byggnadsnämndens sammanträde 2016-10-12, § 135. 

 

Projektets styrgrupp har 2017-02-15 godkänt projektplanen som nu lyfts till uppdragsgivaren, 

Samhällsbyggnadsnämnden, för fastställande. 

 
Beslutsunderlag 

 Projektplan Rådhustorget 2017-02-27 
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§ 47  
 

Parkeringsnorm för Piteå kommun 

Diarienr 17SBN131 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till parkeringsnorm för Piteå kommun som 

samrådsunderlag, enligt bilaga Parkeringsnorm Piteå 17SBN131-2. 

 
Ärendebeskrivning 

Parkering har en central roll i trafiksystemet och en stor påverkan på hur staden och tätorterna 

upplevs och fungerar. En välbalanserad strategi för hur parkering ska hanteras är därför 

angelägen. 

 

Parkeringsnormer är kommunens regelverk för hur parkering ska ordnas vid ny- eller 

ombyggnation och beskriver hur många bilplatser som krävs för boende, arbetande, kunder 

och besökare med flera. Syftet är att skapa en balans mellan att säkerställa ett tillräckligt antal 

parkeringsplatser utifrån framtagna behovstal. Detta samtidigt som parkeringsnormen ska 

möta och verkställa kommunens mål och riktlinjer om minskat bilanvändande till förmån för 

gång-, cykel- och kollektivtrafik. 

 

Enligt plan- och bygglagen är det fastighetsägaren som bär ansvaret för att anordna parkering 

för sin fastighet. Kommunen har ingen skyldighet att ordna parkering. Däremot har 

kommunen ett övergripande ansvar för parkeringsplaneringen och ska ange vilken 

parkeringsefterfrågan fastighetsägarna ska tillgodose. Som stöd för att göra en bedömning av 

parkeringsefterfrågan tar många kommuner fram en parkeringsnorm som används vid 

detaljplanering och bygglovsprövning. 

 

Piteå kommun har sedan 1978 inte haft någon gällande parkeringsnorm vilket har fått 

konsekvenser främst i stadskärnan. Konsekvenserna har bland annat varit att fastighetsägare 

inte tagit sitt ansvar fullt ut och byggt för få parkeringsplatser inom egen fastighet. Detta har 

lett till att kommunens allmänna parkeringsplatser, som är avsedda för stadens besökare, 

istället nyttjas som arbetsplatsparkeringar av de verksamheter som finns i centrum. 

 

Den föreslagna parkeringsnormen bygger på Piteå kommuns indelning av centrum, stad och 

landsbygd samt på biltäthet, boendetäthet och färdmedelsval (se bild 1 på sidan 10 i bilaga 

17SBN131-2 Parkeringsnorm Piteå). Parkeringsnormen innehåller parkeringstal för cykel och 

bil och föreslås gälla både för bostäder och verksamheter. Parkeringsnormen innefattar även 

förslag på möjlighet till avsteg från kraven i parkeringsnormen i form av parkeringsköp, grönt 

parkeringsköp samt samnyttjande av parkeringsplatser. 

 

En parkeringsnorm kommer att underlätta arbetet med framtagandet av detaljplaner samt 

hantering av bygglovsärenden. Parkeringsnormen kommer också vara till stor nytta för 

fastighetsägare när ny- och ombyggnationer planeras. 

 
Beslutsunderlag 

 Parkeringsnorm Piteå 17SBN131-2  
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§ 48  
 

Pendlarparkering 

Diarienr 17SBN132 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden tar över motorvärmaranläggningarna och 

elabonnemangen på pendlarparkeringarna som finns i Bergsviken (Hemlunda) och i 

Norrfjärden efter överenskommelse med Trafikverket. 

  

2. Samhällsbyggnadsnämnden tar över hela ansvaret för pendlarparkeringen på 

Källbogatan vid Max Hamburgerrestaurang. 

  

3. Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram avgiftsförslag för 

pendlarparkeringarna. 

Ärendebeskrivning 

Inom Piteå kommun finns ett antal pendlarparkeringar som Trafikverket ansvarar för. Under 

2016 tog Trafikverket ett nationellt beslut om att inte längre erbjuda motorvärmare för fordon 

som nyttjar Trafikverkets pendlarparkeringar. Piteå kommun har nu fått frågan om att överta 

befintliga motorvärmaranläggningar med tillhörande elabonnemang samt frågan om Piteå 

kommun är villiga att vid nytillkomna pendlarparkeringar stå för investeringen av motor-

värmaranläggning och elabonnemang. 

 

Trafikverket planerar att anlägga minst en ny pendlarparkering inom snar framtid i Öjebyn där 

efterfrågan är stor. Detta skulle innebära att kommunen är med och investerar och ansvarar för 

motorvärmare, elabonnemang och parkeringsövervakning. Beslut om detta bör tas i ett senare 

skede. 

 

På Källbogatan, vid Max Hamburgerrestaurang, har Trafikverket en befintlig pendlar-

parkering med befintlig motorvärmaranläggning. Under våren har Trafikverket för avsikt att 

avveckla denna pendlarparkering och Piteå kommun har fått frågan om att helt överta och 

sköta pendlarparkeringen. Parkeringen är på kommunens mark och är den mest använda 

pendlarparkeringen inom Piteå kommun. Den är strategiskt bra placerad i direkt närhet till 

busstationen. 

 

En uppskattad kostnad för elabonnemang samt elförbrukning ligger på ca 21 000-28 000 kr/år 

beroende på hur många motorvärmare parkeringen har. 

 

Enheten Trafik och projekt ser Trafikverkets beslut om att inte erbjuda motorvärmare på en 

pendlarparkering som högst märkligt. I denna landsända är motorvärmare troligen en stor 

avgörande fråga om man ska välja att pendla med bil eller åka kollektivt. Troligen väljer 

bilföraren bilen under vinterhalvåret om inte motorvärmare erbjuds på en pendlarparkering, 

vilket är olyckligt. Trafik och projekt föreslår därför att samhällsbyggnadsnämnden övertar 

befintliga motorvärmaranläggningar med tillhörande elabonnemang på befintliga pendlar-

parkeringar. Vi föreslår också att samhällsbyggnadsnämnden beslutar om ett helt övertagande 
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av pendlarparkeringen som finns vid Max Hamburgerrestaurang längs Källbogatan. 

 

Vid ett övertagande föreslår Trafik och projekt att samtliga parkörer ska registrera sin 

parkering via samma mobilapplikation som kommer att införas på kommunens befintliga 

betalparkeringar i centrum. Här bör också en liten avgift tas ut när motorvärmare används. 

Förvaltningen kommer att lämna förslag på avgift för pendlarparkering i ett senare skede. 
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§ 49  
 

Upplåtelse av offentlig plats PDOL 2017 

Diarienr 17SBN133 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker upplåtelse av offentlig plats under förutsättning att 

tillståndet gäller från och med 2017-07-24 till och med 2017-08-01 kl. 7 enligt 

avgränsningarna i bilaga Karta PDOL 2017 samt att följande villkor uppfylls: 

1. Upplåtelse från 2017-07-24 tillstyrks under förutsättning att avstängning av de 

centrala gatorna skjuts upp så långt som möjligt. 

  

2. Tidsperiod till och med tisdag 2017-08-01 ska begränsas fram till kl. 7. 

  

3. Prästgårdsgatan hålls öppen för allmän trafik till och med tisdag 25/7 kl.12. Under 

perioden 25/7 kl. 18 - 1/8 hålls gatan öppen för fordon med tillstånd, med undantag av 

festivaldagar efter kl. 18 när fordonstrafik inte är tillåten. 

  

4. Alternativa busslinjesträckningar till följd av avstängt område ska lösas i samförstånd 

med Länstrafiken och Citybuss AB av enheten Trafik och projekt, Samhällsbyggnad. 

  

5. All erforderlig trafikreglering och vägmärkning till följd av upplåtelsen ska utföras av 

Samhällsbyggnad, Piteå kommun, mot skriftlig beställning till full kostnadstäckning 

från Piteå Dansar och Ler AB. 

  

6. Kommunens kostnader för skador eller nedsmutsning inom gatumark eller 

parkeringsytor, ska ersättas av Piteå Dansar och Ler AB. 

  

7. Parkeringar för rörelsehindrade ska så långt som möjligt vara tillgängliga under 

dagtid. I de fall dessa parkeringar begränsar festivalområdet i för stor grad, ska 

ersättningsplatser anordnas i nära anslutning till ordinarie plats och i samråd med 

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO). 

  

8. Slutlig detaljutformning, trafikreglering, begränsning av nyttjande eller uppställning, 

skydd av anläggningar, handikapparkeringar etc. ska ske i samråd med 

Samhällsbyggnad/Trafik och projekt, Kultur, park och fritid samt polis, 

räddningstjänst och representanter för kollektivtrafiken och HSO. 

  

9. Sökanden har det fulla ansvaret för att arrangemanget genomförs i samförstånd med 

de näringsidkare inom området vars tillgänglighet till ordinarie verksamhet begränsas 

av upplåtelsen. Beslutad gräns för festivalområdet ska respekteras så att trafikytor 

hålls öppna i anslutning till gränsen. 
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Ärendebeskrivning 

Polisen i Piteå har begärt kommunens synpunkter på upplåtelse av offentlig plats för 

nöjesfestivalen Piteå Dansar och Ler (PDOL) 2017. 

 

Piteå Dansar och Ler AB avser att arrangera PDOL och har ansökt om begagnande av 

offentlig plats enligt följande: 

 

Tider: 2017-07-22 -- 2017-08-01 

Festivaldagar: 2017-07-26 -- 2017-07-30 

Område: enligt ritning bifogad till ansökan om tillstånd av begagnande offentlig plats 

 

Det sökta områdets avgränsning har samma utsträckning som år 2016. Festivalen kommer i år 

att vara en öppen festival utan entré till området. 

 

I likhet med de senaste åren stängs Sundsgatan av mellan Trädgårdsgatan - Västergatan och 

trafiken leds om genom Norrmalm där den genom beslut om enkelriktad trafik fördelas 

mellan Nygatan och Malmgatan. Detta innebär att trafik tillåts i nordvästlig riktning (mot 

Öjebyn) längs Nygatan och i sydostlig (mot kanalen) längs Malmgatan. Trafikregleringen 

kombineras med tillfälliga farthinder inom Norrmalm. Rådhustorget kommer att vara stängt 

för fordonstrafik under festivaldagarna och dag för uppbyggnad. 

 

Enheten Trafik och projekt, Samhällsbyggnad, anser att ansökan kan tillstyrkas under 

förutsättning att de angivna villkoren enligt punkterna 1-9 uppfylls. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga Karta PDOL 2017 
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§ 50  
 

Systematiskt kvalitetsarbete med fokus på kunskap, utveckling, 

lärande samt betyg och bedömning för vuxenutbildningen i Piteå 

kommun 

Diarienr 16SBN337 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner analysen och ger vuxenutbildningen i uppdrag att 

vidareutveckla följande åtgärder i syfte att förbättra resultaten och minska avbrotten: 

 se över rutinerna för antagning 

  

 utöka samverkan mellan egen regi och upphandlad utbildning 

  

 stärka stödstrukturerna 

  

 utveckla digitaliseringen 

  

 förbättra elevuppföljningen. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-01-19, § 13, om planering och tematisering av 

arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottets (AVU) innehåll under 2017. Beslutet är ett 

led i det systematiska kvalitetsarbetet för vuxenutbildningen i kommunen. 

 

De tematiserade målområdena som behandlas i AVU är: 

- kunskap, utveckling och lärande, betyg och bedömning samt övriga avvikelser. 

 

Som grund för analysen ligger statistik, kurs-/elevråd, elevenkäter, samtal och omvärlds-

analys. I analysen framkommer att Vuxenutbildningen möter en mycket bred elevgrupp med 

olika förutsättningar, allt från karriärväxlare till elever som inte har fullständig grundskola 

eller bristande kunskaper i det svenska språket. Detta medför stora krav på en välutvecklad 

stödstruktur och ett flexibelt undervisningsupplägg. 

 

I analysen har följande åtgärder identifierats med syfte att förbättra resultaten och minska 

avbrotten inom Vuxenutbildningen: 

 se över rutinerna för antagning med syfte att mer ingående utreda den sökandes 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen 

  

 utöka samverkan mellan egen regi och upphandlad utbildning för att eleverna lättare 

ska kunna ta del av bådas utbud parallellt 

  

 stärka stödstrukturerna genom att till exempel anställa studiecoacher 
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 utveckla digitaliseringen när fler sökanden efterfrågar detta alternativ 

  

 förbättra elevuppföljningen, framför allt för eleverna i upphandlad utbildning samt att 

denna ska vara jämförbar med femkanten. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-01-19 § 13 Planering och tematisering av 

arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottets innehåll 2017 

 Systematiskt kvalitetsarbete - presentation mars 2017 

 Skolverkets allmänna råd: Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet 
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§ 51  
 

Svar på medborgarförslag om att införa busskort till skolelever 

boende på Svartudden 

Diarienr 15SBN474 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget färdigbehandlat med hänvisning till 

den kommande presentationen av Länstrafikens utredning av avgiftsfri kollektivtrafik för alla 

i åldern 6-19 år. 

 
Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag på att terminskort införs för skolbarn som 

reser med kollektivtrafiken. Enligt medborgarförslaget kostar det ca 4 200 kronor för en 

skolelev på Svartudden att ta sig till Pitholmsskolan. Det anges vara samma kostnad som för 

en vuxen vilket enligt medborgarförslaget inte är rimligt. 

  

Motivering 

Piteå kommuns taxor för kollektivtrafiken följer de som sätts av Länstrafiken. Sedan 2015 har 

Länstrafiken arbetat med en utredning av taxor och biljettyper för kollektivtrafiken. Detta är 

något som Piteå kommun vid flertalet tillfällen har efterfrågat vid möten med Länstrafiken. 

Nya biljettyper inklusive halvårskort har varit föremål för diskussion och under 2016 har 

Länstrafiken framförallt inriktat sig på ett förslag gällande avgiftsfri kollektivtrafik för 

åldrarna 6-19 år. De kommer under våren 2017 att informera kommunerna i Norrbotten om 

ett förslag för detta. Länstrafiken arbetar med intentionen att ett genomförande kan ske hösten 

2017 under förutsättning att de frågeställningar som kan dyka upp också hinner lösas. Med 

anledning av detta arbete och innan ett beslut finns i frågan har Piteå kommun inte planerat att 

frångå Länstrafikens taxor för att genomföra några egna separata justeringar av biljettyper för 

kollektivtrafiken. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag om att införa busskort till skolelever boende på Svartudden 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §245 medborgarförslag om att införa busskort till 

skolelever boende på Svartudden 
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§ 52  
 

Svar på medborgarförslag om åtgärder för att sänka hastigheten i 

korsningen Yrkesvägen/Tolvmansvägen i Bergsviken 

Diarienr 15SBN575 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget färdigbehandlat eftersom det pågår en 

översyn av trafiksituationen på den aktuella delen av Yrkesvägen samt i och omkring det 

planerade området Ljunghed. 

 
Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit om åtgärder för att sänka hastigheten i korsningen 

Yrkesvägen/Tolvmansvägen i Bergsviken. Förslagsställaren önskar få en sänkt hastighet till 

30 km/h i det berörda området, alternativt installation av farthinder i form av ett eller flera 

gupp. Vidare anser förslagsställaren att den avsmalning av vägen som finns i anslutning till 

busshållplats snarast ökar benägenheten hos fordonsförare att hålla upp hastigheten och på så 

sätt hinna före mötande fordon. 

  

Motivering 

Överträdelser av hastighetsbegränsningar är ett ärende som ska behandlas av Polisen. Endast 

skyltning från 50 km/h till 30 km/h är en åtgärd som sällan efterlevs av fordonsförare. Det kan 

dock vara effektivt om det görs i kombination med exempelvis farthinder i form av gupp. 

Detta är generellt ett bra verktyg för att få ner hastigheten på fordonstrafiken, samtidigt krävs 

det avvägningar för var dessa ska placeras då de är kostsamma att tillskapa och hänsyn måste 

tas till flera faktorer: hur stor är fordonsmängden, är farthinder befogat på grund av stor andel 

oskyddade trafikanter i området, är gatan en bussgata, hur påverkas framkomligheten, väljer 

fordonsförare andra vägar med följd att eventuella problem endast flyttas från ett område till 

ett annat osv? 

 

Den avsmalning av Yrkesvägen som är belägen intill en busshållplats har som syfte att agera 

hastighetsdämpande för fordonstrafik i båda riktningar i samband med att kollektivtrafiken 

angör platsen. Detta är positivt då hållplatsen till stor del nyttjas av skolbarn. 

 

Planeringsarbetet för det nya bostadsområdet Ljunghed i Bergsviken pågår just nu. Området 

kommer att vara beläget söder om Yrkesvägen mellan Raningsvägen och Tolvmansvägen. 

Som en del i det arbetet ses trafiksituationen över för såväl fordonstrafik som för gång- och 

cykeltrafik, med målet att skapa en god trafikmiljö i området. Det pågår även en revidering av 

Piteå kommuns gång- och cykelplan i vilken delar av Yrkesvägen i nuläget ingår. Då 

ovanstående arbete inte är färdigställt är det för tidigt att säga vilka åtgärder som kan bli 

aktuella och när de i så fall kan genomföras. Samtidigt är det därför heller inte aktuellt att 

genomföra mindre åtgärder utan att ha en helhetssyn. 
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Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag om åtgärder för att sänka hastigheten i korsningen 

Yrkesvägen/Tolvmansvägen i Bergsviken 

 Protokollsutdrag Kf § 269 
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§ 53  
 

Svar på medborgarförslag om att utöka påtänkta parkeringsplatser 

vid LF Arena 

Diarienr 15SBN579 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget eftersom nämnden i dagsläget anser att 

tomterna är lämpliga för bostäder och inte parkeringsändamål. 

 
Ärendebeskrivning 

Medborgare framför önskemål om utökade parkeringsmöjligheter vid LF Arena. Vid 

arrangemang uppges besvär med felparkerade bilar som försvårar framkomligheten efter 

Djupviksgatan. Förslag ges till att skapa parkeringsplatser på tomma tomter efter Mellan-

gatan. 

 

Kultur, park och fritid ansvarar för parkeringsplatserna på LF Arena. Beslut om nya 

parkeringsplatser i området ägs således av dem. 

 

Enheten Trafik och projekt är medvetna, och instämmer med uppfattningen, om de 

parkeringsproblem som uppstår vid större arrangemang på LF Arena. Trafik och projekts 

befogenheter och ansvar i området ger dock möjlighet till att hänvisa bilar som inte ryms på 

parkeringsytan utanför arenan till parkeringsplatser på Noliaområdet. Vid större arrangemang 

sker detta med vägvisning samt tillfälligt parkeringsförbud på södra sidan om Djupviksgatan. 

Dessa åtgärder utförs för att underlätta trafiksituationen för boende i området samt för att 

tydliggöra trafikregler så felparkerade bilar undviks i största möjliga mån. Med åtgärderna 

skapas möjligheter till stor publik som kan parkera på en närbelägen yta, säkert och regelrätt. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag om att utöka påtänkta parkeringsplatser vid LF arena 

 Protokollsutdrag Kf § 267 
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§ 54  
 

Svar på medborgarförslag om kommunalt övertagande av väg 12463 

- Hällanvägen och Nyhällsvägen i Öjebyn 

Diarienr 15SBN602 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget om kommunalt övertagande av väg nr 

12463 Hällanvägen samt Nyhällsvägen i Öjebyn. 

 
Ärendebeskrivning 

Styrelsen för Öjebyns Vägsamfällighetsförening föreslår genom Staffan Wikman att 

kommunen ska överta väghållaransvaret på sträcka Hällanvägen och Nyhällsvägen på 

Holmenområdet i Öjebyn. 

 

Förslagsställarens motivering för övertagandet är att de idag endast har en sträcka på 2,7 km 

som ligger kvar i deras förening. Vägsträckorna utgör genomfartsled mot Långskatavägen. 

Vidare framgår det att ett större ridhus med stor aktivitet finns efter Hällanvägen och att 

vägarna är ett populärt promenadområde. 

 

Efter utredning av ärendet hos Trafik och projekt, Samhällsbyggnad, framgår det att på de 

nämnda sträckorna idag finns vägunderhållsbidrag från både stat och kommun. Sträckorna 

ligger utanför planerat område. 

 

Kommunen har idag inga budgeterade medel för att överta väghållning för enskilda vägar när 

de ligger utanför detaljplanerat område. Ändring av detaljplan i gällande område är idag 

aktuellt. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag om övertagande av väg 12463, Hällanvägen och Nyhällsvägen i 

Öjebyn 

 Protokollsutdrag Kf §312 om övertagande av väg 12463, Hällanvägen och Nyhällsvägen 

i Öjebyn 
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§ 55  
 

Svar på medborgarförslag om busslinje (Citylinjen) förbi 

Stadsbiblioteket 

Diarienr 16SBN77 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. 

 
Ärendebeskrivning 

Förslagsställaren önskar en ny dragning av Citylinjen som trafikerar centrala Piteå. Förslaget 

lyder att bussen kör via Knuten - Prästgårdsgatan - Uddmansgatan/Olof Palmes gata och fram 

till befintlig busshållplats i nära anslutning till Piteå Stadsbibliotek. Därefter viker den av in 

på Noliagatan - Kyrkbrogatan och korsar sedan Sundsgatan för att åter ta sig till Prästgårds-

gatan och fortsätta sin vanliga linjedragning. Detta bör enligt förslagsställaren göras för att 

fler ska kunna ta sig till biblioteket. 

  

Motivering 

Kollektivtrafikresenärer är i allmänhet inte positiva till den typ av dragning som förslags-

ställaren önskar. Detta framförallt då restiden ökar. En förlängning av linjen med ca 1,2 km, 

vilket förslaget innebär, ökar restiden med ca 4-5 minuter inklusive på/avstigning. Att passera 

Sundsgatan i korsningen Kyrkbrogatan/Sundsgatan är inte heller en lämplig lösning för 

bussarna då trafikmängden på Sundsgatan stundvis är mycket hög med en uppmätt vardags-

dygnstrafik på ca 8 000 fordon. Den ökade reslängden innebär också ökade kilometer-

kostnader på drygt 100 000 kr/år. 

 

Detta sammantaget med möjligheten att nyttja linje 3/33 (trafikerar biblioteket 22 

gånger/vardag) för att ta sig från knuten till biblioteket, gör att det inte är aktuellt med en 

förändring av Citylinjens linjedragning. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag om busslinje (Citylinjen) förbi Stadsbiblioteket 

 Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-15 § 35 Medborgarförslag om busslinje 

(Citylinjen) förbi Stadsbiblioteket 
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§ 56  
 

Svar på medborgarförslag om röjning av vildvuxen skog på Sandön i 

Norrfjärden 

Diarienr 16SBN193 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget färdigbehandlat eftersom föreslagen 

röjningsåtgärd är planerad att utföras inom ordinarie verksamhet. 

 
Ärendebeskrivning 

En medborgare med fritidshus på Sandön i Norrfjärden har via medborgarförslag påtalat att 

röjningsbehov finns på kommunägd mark på Sandön bortanför Borgaruddens camping. 

  

Motivering 

Åtgärder som röjning planeras och prioriteras normalt utifrån behov, turordning och befintliga 

resurser. Denna typ av frågor är vanligt förekommande och handläggs inom befintlig 

verksamhet på Fysisk planering, Samhällsbyggnad. 

 

Samhällsbyggnad har utfört andra avverkningsåtgärder på Sandön för ett par år sedan, en av 

dessa var röjning. Fortsatt röjning är inplanerad under barmarksperioden 2017 ifall inget 

oförutsett inträffar. Kraftig storm kan exempelvis vara en sådan oförutsedd händelse som kan 

innebära att förvaltningen måste planera och prioritera annorlunda. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag om röjning av vildvuxen skog på Sandön i Norrfjärden 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2016-04-18 § 135 Medborgarförslag angående 

röjning av vildvuxen skog på Sandön i Norrfjärden 
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§ 57  
 

Fördjupad månadsrapport 

Diarienr 17SBN3 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger den fördjupade månadsrapporten för januari till 

mars 2017, enligt bilaga, till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Jan Johansson presenterar den fördjupade månadsrapporten för januari till 

mars 2017. 

 
Beslutsunderlag 

 Fördjupad månadsrapport jan-mars SBN 
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§ 58  
 

VEP 2018 - 2020 

Diarienr 17SBN120 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner verksamhetsplan och budget enligt bilaga 

Samhällsbyggnadsnämndens budgetdokument VEP 2018 - 2020. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad har upprättat förslag till verksamhetsplan och budget, VEP 2018 - 2020, 

och föreslår att samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget. 

  

Eftersom arbetsutskottet inte tagit del av beslutsunderlaget lämnar utskottet ärendet utan eget 

yttrande till samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadsnämndens budgetdokument VEP 2018 - 2020 
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§ 59  
 

Slutredovisning investeringsprojekt 2016 

Diarienr 17SBN147 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad slutredovisning av 

investeringsprojekt slutförda 2016 enligt bilaga 1. 

  

2. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar slutredovisningen till kommunfullmäktige för 

kännedom. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad har upprättat förslag till slutredovisning av investeringsprojekt slutförda 

2016 enligt bilaga 17SBN147-2 och föreslår att samhällsbyggnadsnämnden godkänner 

förslaget. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Slutredovisning av investerings- och reinvesteringsprojekt avseende kommunens 

gator och vägar 2016 
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§ 60  
 

Arkivansvarig för samhällsbyggnadsnämnden 

Diarienr 17SBN137 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden utser Heléne Sundberg, enhetschef Servicecenter, till arkiv-

ansvarig för samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Ärendebeskrivning 

Varje nämnd ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår i 

§§ 4-8 av arkivreglemente för Piteå kommun. 

 

Varje nämnd ska ha arkivansvarig och arkivredogörelse för fullgörande av arkivuppgifter hos 

nämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Arkivreglemente för Piteå kommun 
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§ 61  
 

Personuppgiftsombud, tillika dataskyddsombud, för 

samhällsbyggnadsnämnden 

Diarienr 17SBN138 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden utser Jennie Lehtipalo, stabschef, till personuppgiftsombud, 

tillika dataskyddsombud, för samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt personuppgiftslagen (PuL) är varje kommunal myndighet, det vill säga varje 

nämnd/styrelse/kommunalt bolag, ansvarig för sin behandling av personuppgifter. Lagen 

ställer en rad krav på när behandling av personuppgifter är tillåten och hur behandlingen ska 

ske. Vidare ska i vissa fall information till den registrerade lämnas. 

 

Behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad ska anmälas till 

Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Om den personuppgiftsansvarige har anmält till 

tillsynsmyndigheten att ett personuppgiftsombud har utsetts och vem det är, behöver sådan 

anmälan inte göras. 

 

Det är frivilligt att ha ett personuppgiftsombud. Tanken är att ombudet ska vara en tillgång för 

den personuppgiftsansvarige när det gäller integritetsskydd vid behandling av person-

uppgifter. Ombudet har bland annat till uppgift att kontrollera den personuppgiftsansvariges 

behandling av personuppgifter, att föra förteckning över behandlingar och att hjälpa 

registrerade att få rättelse. Vid behov ska ombudet samråda med Datainspektionen. 

 

Den personuppgiftsansvarige har alltid yttersta ansvaret för all behandling även om ombud 

har utsetts. 

 

Under 2018 träder dataskyddsförordningen i kraft. Motsvarande funktion som 

personuppgiftsombud kallas därefter dataskyddsombud. 
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§ 62  
 

Nyttjanderättsavtal och arrendeavtal Backträsk 1:6 Svevind - 

ersätter arrende från 2012-02-13 

Diarienr M 2017-000092 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att nu gällande nyttjanderättsavtal, med rätt att 

påkalla arrendeavtal för Backträsk 1:6, daterat 2012-02-13 ersätts med nytt upprättat 

nyttjanderättsavtal med rätt att påkalla nytt arrendeavtal på 49 år enligt bilaga 1. 

  

2. Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till avdelningschef eller markhandläggare för 

Fysisk planering att teckna de nya avtalen. 

Ärendebeskrivning 

De ändringar som finns i dessa avtal är desamma som gjorts i avtalen för Backträsk 1:3, 1:4 

och 1:5. Dessa beslutades i samhällsbyggnadsnämnden 2016-12-14, § 177, dnr 16SBN347. 

 

Det som skiljer avtalen åt är att det är Svevind, och inte Markbygden Ett AB, som är 

nyttjanderättshavare och framtida arrendator för Backträsk 1:6. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Nyupprättade nyttjanderättsavtal och arrendeavtal 

 Bilaga 2 Översiktskarta 

 Bilaga 3 Karta Backträsk 1:6 Svevind 
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§ 63  
 

Prissättning av tomterna Högsböle 2:28, Högsböle 3:80, Högsböle 

3:77, Högsböleskiftet 1:104 och Bergsviken 3:329 

Diarienr M 2017-000087 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer tomtpriserna för 

nedanstående fastigheter enligt följande: 

 Bergsviken 3:329 350 000 kr (egnahem) 

 Högsböle 2:28 375 000 kr (fritidshus) 

 Högsböle 3:80 300 000 kr (fritidshus) 

 Högsböle 3:77 450 000 kr (fritidshus) 

 Högsböleskiftet 1:104 200 000 kr (fritidshus) 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner att tomterna erbjuds 

till kommunens tomtköer för egnahem respektive fritidshus. 

 
Ärendebeskrivning 

Piteå kommun har sedan många år ett antal tomter undantagna från försäljning. Tomterna har 

varit tänkta att kunna användas bland annat i bytesaffärer vid strategiska markförvärv. Plan, 

bygg och mark ser inte längre någon anledning att tomterna sparas för ändamålet, särskilt när 

det är högt tryck på bostadsmarknaden och kommunen har som mål att växa. Tomterna har 

värderats av oberoende värderingsman under mars 2017. 

  

Motivering 

Vid värdering finns två politiskt beslutade dokument att förhålla sig till. Det ena är från 2007-

06-18, § 22 och avser tomtpriser för småhus, fritidshus, flerbostadshus och industri med mera. 

Det andra är ”Riktlinjer för kommunala markanvisningar” beslutad i kommunfullmäktige 

2015-06-22, § 163. 

 

De tomter som sedan länge finns i befintlig tomtkatalog har fasta priser. För nya områden 

beslutas priserna politiskt. För enskilda strötomter finns ingen prislista eftersom det på ett sätt 

kan sägas vara en typ av direktanvisning av mark, även om man inte kan räkna det som en 

markanvisning då tomten redan är ”färdig att säljas” och bebyggas. 

 

I riktlinjer för kommunala markanvisningar står under direktanvisning: ”Priset fastställs 

utifrån en oberoende värdering, eller enligt gällande taxa”. 

 

Plan, bygg och mark har bedömt att det är lämpligt med en oberoende värdering eftersom det 

inte finns någon taxa/prisbild för de strötomter som detta ärende avser. De finns inte med i 

tomtkatalogen och tillhör inte något av de senare bostadsområdena som kommunen sålt. 

Mäklarna känner dessutom den lokala marknaden väl. 
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Tomterna är detaljplanelagda för bostäder, redan avstyckade och därmed färdiga att säljas. 

Det tillkommer inga kostnader. Tomterna föreslås att erbjudas till kommunens tomtköer för 

egnahem respektive fritidshus eftersom kommunen har två tomtköer och det finns en 

förväntan att nya tomter produceras. Att erbjuda fler tomter till försäljning är ett led i att nå 

kommunens mål med 43 000 invånare år 2020 samt att kunna erbjuda attraktiva och varierade 

boendemiljöer. 

 
Beslutsunderlag 

 Värdering 2017-03-15 

 Översiktskartor och fastighetsinformation 

 Scannad bilaga samt beslut nämnd FK TSN 070618 - 22 

 KF § 163 Bilaga 15KS316-2 Riktlinjer för kommunala markanvisningar 
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§ 64  
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 17SBN4 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 

delegationsbestämmelser. 

 
Beslutsunderlag 

 Yttrande till MMD gällande luftledning mellan Bonäset och Pitholm 

 Arbetsutskottets beslut 2017-02-22 § 36 Försäljning av fastighet Klubbgärdet 2:8 

 Samhällsbyggnadsnämndens yttrande - Remiss, Boverkets förslag till föreskrifter om 

statsbidrag till allmänna samlingslokaler 

 Uppdrag till samhällsplanering att genomföra en medborgardialog om "Enkelt avhjälpta 

hinder" (EAH) våren 2017. Delegat Brith Fäldt 

 Försäljning av fastighet Stadsön 2:9 Piteå kommun. Delegat Magnus Nyström 

 Köpekontrakt, bilaga till delegationsbeslut om fastighetsförsäljning Stadsön 2:9 

 Avstyckningskarta, bilaga till delegationsbeslut om fastighetsförsäljning Stadsön 2:9 

 Delegationslista parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Delegater Lena Lundström, Alf 

Vonkavaara 

 Delegationslista ByggR 2016-12-20--2017-04-09 
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§ 65  
 

Delegationsbeslut offentlig plats 

Diarienr 17SBN5 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för offentlig plats. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar beslut för offentlig plats som fattats med stöd av nämndens 

delegationsbestämmelser. 

 
Beslutsunderlag 

 Yttrande A077.915 Container Uddmansg 20-23 februari 2017 Synsam Piteå 

 Yttrande A075.549 Nåiden Bygg AB Kran Storgatan 94 20/2-30/6 1-3 dgr 

 Yttrande A071.858 Hällströms Bygg Avstängning del av Prästgårdsgatan feb-april 7-

16:00 dagtid mån-fredag 

 Yttrande A102.645 Byxtorget scenen 2/9-2017 Piteå församling Svenska kyrkan 

 Yttrande A103.771 Kyrkmarknad Öjebyn 15/4 samt 30/9 Kyrkstugeägarnas 

Intresseförening 

 Yttrande A075.617 Valborgsfirande 30 april Rådhustorget med avstängning från 

fordonstrafik 

 Yttrande A075.617 Valborgsfirande 30 april Rådhustorget med avstängning från 

fordonstrafik 

 Yttrande A140.385 Knut Kommunikation Rådhustorget 29/3-2017 8:00-20:00 

 Yttrande A140.385 Knut Kommunikation Rådhustorget 29/3-2017 8:00-20:00 
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§ 66  
 

Delgivningsärenden 

Diarienr 17SBN6 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för nämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Cirkulär 17:08 från Sveriges Kommuner och Landsting 

 Information från Boverket om vindkraftverk och PBL 

 Slutdokument från kommunrevisionen - Årlig grundläggande granskning 2016 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 67  
 

Delgivningsärenden protokoll 
Diarienr 17SBN7 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit för kännedom. 

 
Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 201-01-23 § 20 Fokusdialog "Lika villkor", kvinnors 

hälsa- en förutsättning för tillväx 

 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut 2017-01-16, § 3, Ansökan om 

medel ur klimatpotten 2017, Diarienr 17KS22 

 Bilaga till Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 201-01-23 § 20 Fokusdialog "Lika 

villkor", kvinnors hälsa- en förutsättning för tillväx 

 Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 § 332 Utbyggnadsplan och fastställande av 

verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp 

 Bilaga om vatten och spillvatten Renön, till kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 § 

332 Utbyggnadsplan och fastställande av verksamhetsområde för kommunalt vatten och 

avlopp 

 Bilaga om vatten och spillvatten Nötön, till kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 § 

332 Utbyggnadsplan och fastställande av verksamhetsområde för kommunalt vatten och 

avlopp 

 Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 § 341 Handlingsprogram för förebyggande 

verksamhet till skydd mot olyckor 

 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor, bilaga till 

kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 § 341 

 Cirkulär 17:10 från Sveriges Kommuner och Landsting 

 Bilaga till kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 § 321 Riktlinjer för inrättande av nya 

verksamhetsområden för vatten och avlopp 

 Kommunstyrelsens beslut 2017-01-23 § 31 Finanspolicy och Finansriktlinjer 

 Finansriktlinjer, bilaga till kommunstyrelsens beslut § 31 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-13 § 5 Revidering av Piteå kommuns policy för 

kvalitetsarbete 

 Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet, bilaga till kommunfullmäktiges beslut 2017-

02-13 § 5 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-13 § 4 Revidering av Policy för Piteå kommuns 

styrande dokument 

 Policy för Piteå kommuns styrande dokument, bilaga till kommunfullmäktiges beslut 

2017-02-13 § 4 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-13 § 3 Finanspolicy 

 Finanspolicy, bilaga till kommunfullmäktiges beslut 2017-02-13 § 3 
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 Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-13 § 33 Svar på motion (SLP) om deponiplatser för 

sulfidjord. Med uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden. 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-13 § 32 Svar på motion (SLP) om 

marknadsmässiga principer vid försäljning av egen tomtmark där och när kommunen är 

intresserad av att denna bebyggs 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-13 § 29 Svar på motion (SLP) om att PiteBo 

undersöker möjligheten att bygga hyreshus i Norrfjärden 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-13 § 27 Svar på motion (C) om tillskapande av 

hyreslägenheter i Lillpite 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-13 § 10 Revidering av reglemente för 

samhällsbyggnadsnämnden 

 Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, bilaga till kommunfullmäktiges beslut 2017-

02-13 § 10 

 Kommunstyrelsens beslut § 70 Plan för medborgardialog 2017 

 Kommunstyrelsens beslut 2017-02-27 § 67 Remiss angående wpd Onshore Råliden AB: 

s ansökan om tillstånd att anlägga och driva 54 vindkraftverk i Piteå och Skellefteå 

kommuner 

 Yttrande, bilaga 17KS789-5 till kommunstyrelsens beslut 2017-02-27 § 67 

 Kommunstyrelsens beslut 2017-02-27 § 66 Remiss angående Blåsmark Vindkraft AB:s 

ansökan om tillstånd att få höja totalhöjden från 150 m till 200 m 

 Yttrande, bilaga 17KS788-6 till kommunstyrelsens beslut 2017-02-27 § 66 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-13 § 66 Räkenskaps- och förvaltningsgranskning 

för år 2016 samt frågan om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 2016 

 Revisionsberättelse för 2016, bilaga till kommunfullmäktiges beslut 2017-03-13 § 66 

 Slutdokument granskning av årsbokslut och årsredovisning 2016, bilaga till 

kommunfullmäktiges beslut 2017-03-13 § 66 

 Revisionsrapport granskning av bokslut och årsredovisning 2016, bilaga till 

kommunfullmäktiges beslut 2017-03-13 § 66 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-13 § 68 Årsredovisning/bokslut samt 

koncernredovisning för år 2016 och anslagsöverföring till år 2017 

 Årsredovisning 2016, bilaga till kommunfullmäktiges beslut 2017-03-13 § 68 

 Nyckeltal 2016, bilaga till kommunfullmäktiges beslut 2017-03-13 § 68 

 Anslagsöverföring till 2017, bilaga till kommunfullmäktiges beslut 2017-03-13 § 68 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-13 § 87 Svar på medborgarförslag om gång och 

cykelväg till stranden 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-13 § 69 Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 

2018-2020 samt budget för 2018 

 Riktlinjer för Verksamhetsplan 2018-2020 och Budget 2018, bilaga till KF-beslut 2017-

03-13 § 69 

 Nämnds- och bolagsmål, bilaga 1a till KF-beslut 2017-03-13 § 69 

 Nyckeltal för övergripande mål i syfte att nå högre måluppfyllelse VEP 2018-2020, 

bilaga 1b till KF-beslut 2017-03-13 § 69 

 Basnyckeltal, bilaga 1c till KF-beslut 2017-03-13 § 69 

 Koppling till Agenda 2030, bilaga 1d till KF-beslut 2017-03-13 § 69 

 Bilagor 2-5 till KF-beslut 2017-03-13 § 69 
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 Beräkningsgrunder, bilaga 6 till KF-beslut 2017-03-13 § 69 

 Förteckning över aktuella styrande dokument i Piteå kommun, bilaga 7 till KF-beslut 

2017-03-13 § 69 

 Yrkande från Sverigedemokraterna, bilaga till KF-beslut 2017-03-13 § 69 

 KSAPU-beslut 2017-03-20 § 64 Ansökan om medel ur klimatpotten 2017, Norrbottens 

hållbarhetsvecka 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-13 § 14 Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-

2020. Med uppdrag till SBN att upprätta en handlingsplan för Bredbandsstrategins 

genomförande. 

 Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020, bilaga till kommunfullmäktiges beslut 

2017-02-13 § 14 

 Protokoll från Kommunala Pensionärsrådets au 

 Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet 

 Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 § 334 Utökning av verksamhetsområdet för 

vatten och avlopp för ny detaljplan, Pitholm 13:171, Pitholmsheden 

 Kommunstyrelsens beslut 2017-04-03 § 107 Medborgardialog om "Enkelt avhjälpta 

hinder" med CityPlanner 
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§ 68  
 

Revidering av plan- och bygglovtaxa antagen av kommunfullmäktige 

2011-05-16 

Diarienr PB 2017-000194 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige, med stöd av plan- och 

bygglagen (2010:900) 12 kap. 10 §, antar reviderad plan- och bygglovtaxa enligt 

bilaga Förslag till plan- och bygglovtaxa för Piteå kommun. 

  

2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att reviderad taxa 

träder i kraft 2017-07-01. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige i Piteå antog 2011-05-16 plan- och bygglovstaxa för Piteå kommun. 

Taxan reviderades 2015-09-28 för att möjliggöra att avgift för handläggning tas ut vid 

framtagande av planbesked, detaljplan/planprogram/områdesbestämmelser. Avgifterna ska 

motsvara den genomsnittliga handläggningstiden för olika typer av ärenden. 

 

Denna revidering avser dels en höjning av den så kallade N-faktorn från 1 till 1,1 vilket är en 

generell höjning av bygglovavgifterna med 10 %. Höjningen möjliggör anställning av ytter-

ligare en bygglovhandläggare för att klara den ökande ärendemängden och en rättssäker 

handläggning. N-faktorn ska grundas på invånarantal. Eftersom Piteå har en befolkning på 

mer än 40 000 invånare föreslår förvaltningen att justeringsfaktorn höjs så att den närmar sig 

de kommuner som har mer än 50 000 invånare där justeringsfaktorn kan vara 1,2. 

 

Revideringen innebär också en komplettering/revidering av följande tabeller i taxan: 

 tabell 8 för att möjliggöra framtagande av detaljplaner i egen regi 

 tabellerna 22-25 för att möjliggöra framtagande av fastighetsförteckningar, 

nybyggnadskartor, utstakning med mera. 

De förslagna revideringarna visas med röd text i bilaga 1. 

 

Motivering 

Revideringen motiveras av behov av ytterligare handläggare samt möjliggörande av förbättrad 

service till exploatörer genom möjligheten att erbjuda nya tjänster såsom fastighets-

förteckningar, mättjänster med mera. 

 
Beslutsunderlag 

 Förslag till plan- och bygglovtaxa för Piteå kommun 
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§ 69  
 

Information om planärenden 

Diarienr 17SBN11 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Anna-Karin Lundberg, enhetschef för Plan, bygg och mark, informerar om planärenden. 
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§ 70  
 

Planbesked - Hemmingsmark 10:17 

Diarienr PB 2017-000030 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planläggning av området kan inledas. 

  

Information till beslutet 

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 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 en detaljplan kan vid standard planförfarande förväntas tas cirka 

ett halvt år efter det att delegationsbeslut tas om framtagande av samrådshandlingar. Vid 

utökat planförfarande kan ett beslut om att anta detaljplanen förväntas tas cirka ett år efter det 

att delegationsbeslut tas om framtagande av samrådshandlingar. 

 
Ärendebeskrivning 

Sökanden vill upprätta en ny detaljplan för del av fastigheten Hemmingsmark 10:17>32 för 

bostadsändamål. Ansökan avser avstyckning om cirka 5 till 7 tomter i direkt anslutning till 

befintlig bebyggelse. Planområdet är beläget cirka 2 kilometer söder om Jävre byakärna. 

 

I Piteå kommuns översiktsplan ÖP 2030 ingår området i riksintresse för friluftsliv och kust-

turism. Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare. Några bevarandevärda natur- och/eller 

kulturvärden är inte utpekade i området. Del av planområdet berörs av strandskyddet. 

 

Området ingår inte i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

 

Placering av tomterna ska ta hänsyn till skyddsavståndet från E4:an. I dagsläget råder enskilt 

huvudmannaskap för drift och underhåll av vägar inom området. 

  

Motivering 

Fysisk planering, Samhällsbyggnad, bedömer att upprättandet av detaljplan för bostads-

förtätning i området är positiv. En sådan förtätning överensstämmer med kommunens mål om 

ökad befolkning samt målet om att skapa attraktiva boendemiljöer. 

 

Fysisk planering, Samhällsbyggnad, anser att det i detaljplanearbetet ska genomföras en 

dricksvatten- och avloppsutredning vilken ska visa på vilken typ av VA-lösning som är bäst 

lämpad för de nytillkomna tomterna. En sådan utredning ska även visa på långsiktighet och 

framtida försörjningsbehov. Teknisk lösning för VA ska redovisas innan bygglov kan ges. 
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En trafikbullerutredning ska genomföras i samband med planarbetet för att säkra buller-

skyddsavståndet från E4:an. Enskilt huvudmannaskap för drift och underhåll av vägar inom 

området ska fortsätta gälla även efter upprättandet av detaljplan. Nytillkommande tomter ska 

ingå i de två gemensamhetsanläggningarna som finns i området. I samband med detalj-

planearbetet ska ett exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören upprättas. 

 

Detaljplanearbetet handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. § 7. 

  

Avgift 

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

207. Planbesked debiteras enligt tabell 1 klass 3, 8 450 kr. 

 
Beslutsunderlag 

 Ansökan 
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§ 71  
 

Planbesked om ändrad markanvändning för fastighetsbildning med 

friliggande enfamiljsbostad - Böle 24:3 och Böle 14:14 

Diarienr PB 2017-000079 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planläggning av området kan inledas. 

  

Information till beslutet 

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 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 en detaljplan kan vid standard planförfarande förväntas tas cirka 

ett halvt år efter det att delegationsbeslut tas om framtagande av samrådshandlingar. Vid 

utökat planförfarande kan ett beslut om att anta detaljplanen förväntas tas cirka ett år efter det 

att delegationsbeslut tas om framtagande av samrådshandlingar. 

 
Ärendebeskrivning 

Sökande vill stycka av en fastighet bredvid sin nuvarande fastighet för att kunna bygga en 

friliggande enfamiljsbostad. 

 

Det blir en förtätning av bostadsområdet. En ny infart till fastigheten behövs. Området är 

planlagt sedan tidigare, detaljplanerna D 0348 och D 0288 berörs. Det finns inga riks-

intressen, området berörs inte av strandskydd, inga noterade kulturvärden eller naturvärden. 

Området kommer inte att avstyckas på jordbruksmark. Det finns kommunalt vatten- och 

avlopp som fastigheten kan ansluta sig till. Området ligger inte i Norrbotniabanans korridor. 

Den kringliggande bebyggelsen är enfamiljshus. Det är i vattenskyddsområde men i ett 

område som ansluts till kommunalt VA. Det finns ingen dokumenterad radonförekomst. 

Översiktsplanen ger ingen vägledning. 

  

Motivering 

Fysisk planering, Samhällsbyggnad, bedömer att planläggning kan inledas. 

 

Fastigheten kommer att bildas inom redan detaljplanelagd mark därför föreslås att standard-

förfarande används vid detaljplaneläggning. Planen är inte heller av stort allmänt intresse. 

  

Avgift 

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

207. Planbesked debiteras enligt tabell 1 klass 1 summa 3380 kronor. 
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Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Ansökan 

 Bilaga 2 Situationsplan 

 Bilaga 3 Orienteringskarta 
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§ 72  
 

Detaljplan för Renön 1:5 - planläggning för bostäder i Piteå kommun 

Diarienr PB 2015-000396 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplanen för Renön 1:5 enligt bilagor 1 och 

2. 

  

2. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samhällsbyggnads, fysisk planerings, samråds-

redogörelse och granskningsutlåtande som kommunens enligt bilagor 3 och 4. 

  

3. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar detaljplanen till kommunfullmäktige för 

antagande. 

Information till beslutet 

Efter antagande av plan i samhällsbyggnadsnämnden/kommunfullmäktige skickas antagande-

beslutet till sakägare och länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan pröva kommunens beslut att anta 

planen och har inom tre veckor rätt att besluta om huruvida prövning ska ske eller inte. Tiden 

räknas från den dag kommunens beslut kommer in till länsstyrelsen. 

 

Sakägare har rätt att överklaga samhällsbyggnadsnämndens/kommunfullmäktiges beslut att 

anta planen. Tiden räknas från den dag då samhällsbyggnadsnämndens/kommunfullmäktiges 

beslut anslagits på kommunens anslagstavla. Om inte länsstyrelsen överprövat planen eller 

sakägare överklagat planen vinner den laga kraft tre veckor efter att samhällsbyggnads-

nämndens/kommunfullmäktiges beslut anslagits på kommunen anslagstavla. 

 
Ärendebeskrivning 

Planförslaget har varit tillgängligt för samråd under tiden 2016-08-31 till 2016-09-07. Fysisk 

planering har upprättat en samrådsredogörelse daterad 2017-03-06. I redogörelsen framgår i 

vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. 

 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2017-03-07 till 2017-03-28. Fysisk 

planering har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 2017-03-30. I utlåtandet framgår i 

vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. 

 

Underlag till framtagande av planhandling har utgjorts av geoteknisk undersökning, miljö-

konsekvensbeskrivning samt förprojektering. 

 

Samhällsbyggnad, fysisk planering, gör bedömningen att planen är klar för antagande och 

föreslår att samhällsbyggnadsnämnden överlämnar den till kommunfullmäktige för 

antagande. 

  

Yrkanden 

Daniel Bergman (M): bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Plankarta med planbestämmelser 

 Bilaga 2 Planbeskrivning 

 Bilaga 3 Samrådsredogörelse 

 Bilaga 4 Granskningsutlåtande 

 Bilaga 5 Delegationsbeslut om särskild MKB 
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§ 73  
 

Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp för ny 

detaljplan - Renön 1:5 

Diarienr PB 2017-000136 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner utökning av verksamhetsområdet för vatten 

och spillvatten (inte dagvatten) enligt bilaga 1 Avgränsning av verksamhetsområde. 

  

2. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för 

antagande. 

Information till beslutet 

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vatten-

försörjning eller avlopp i ett större sammanhang, för en viss befintlig eller blivande 

bebyggelse, ska kommunen bestämma om verksamhetsområde enligt Lagen (2006:412) om 

allmänna vattentjänster. Verksamhetsområdet är det geografiska område inom vilket vatten-

försörjning och/eller avlopp har ordnats eller ska ordnas genom en allmän va-anläggning. Av 

ett beslut om verksamhetsområde ska det framgå vilka fastigheter som verksamhetsområdet 

omfattar. 

 
Ärendebeskrivning 

Detaljplanen för Renön 1:5 har initierats av en privat exploatör och syftar till att ge plan-

mässiga förutsättningar för 42 nytillkommande bostadsfastigheter för småhusbebyggelse samt 

reglera två befintliga bostadsfastigheter. Utbyggnadsplan och fastställande av verksamhets-

område (VSO) för kommunalt vatten och avlopp (VA) antogs i kommunfullmäktige den 

2016-12-19 § 332. Kommunfullmäktige beslutade att delar av Renön/Nötön ska bli 

kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten med utbyggnad ca år 2017 - 2019. 

  

Motivering 

Efter samråd med Pireva och VA-planeringsgruppen konstateras i detaljplanehandlingen att 

verksamhetsområdet för vatten och spillvatten bör utökas till att omfatta de tillkommande 

bostadsfastigheterna. De två befintliga fastigheterna Renön 1:152 och Renön 1:153 tas med i 

verksamhetsområdet eftersom de bedöms tillhöra det större sammanhanget då det både finns 

en dricksvattenproblematik i området samt att fastigheterna ligger i närhet till övergödd 

recipient. 

 

De fyra fastigheterna utmed vattnet tas inte in i verksamhetsområdet eftersom de ligger mer 

än 100 m från planerad bebyggelse. Dessa fastigheter har dock möjlighet att frivilligt via avtal 

ansluta sig till det kommunala ledningsnätet. 

 

Befintligt mottagande/försörjande vatten- och spillvattennät bedöms ha kapacitet för planerad 

utbyggnad. Dagvatten omhändertas lokalt. 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 49 (57) 

Sammanträdesdatum  

2017-04-26  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

Yrkanden 

Daniel Bergman (M): bifall till arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Avgränsning av verksamhetsområde 
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§ 74  
 

Byggsanktionsavgift för byggnad som tagits i bruk utan slutbesked 

Munksund 35:37 och Munksund 35:36 (Lusthusbacken) 

Diarienr PB 2016-000331 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden påför Lusthusbackens Fastigheter AB, Ställverksvägen 12, 942 

82 Älvsbyn, särskild avgift (byggsanktionsavgift) på 38 452 kronor för byggnad som tagits i 

bruk utan slutbesked på fastigheterna Munksund 35:37 och Munksund 35:36. 

 

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

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

 
Ärendebeskrivning 

Fysisk planering konstaterade 2016-04-27 vid slutsamråd på plats, för att utfärda 

interimistiskt slutbesked för Hus B, att en lägenhet redan hade tagits i anspråk och att 

inflyttning skett utan slutbesked. 

  

Motivering 

Samhällsbyggnadsnämnden har enligt plan- och bygglagen (PBL) en skyldighet att ta upp 

brister i efterlevnaden av lagstiftningen till prövning. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås 

med stöd av 11 kap. 5 och 51 §§ PBL samt 5 kap 19 § plan- och byggförordningen (PBF) 

påföra Lusthusbackens Fastigheter AB, ställverksvägen 12, 942 82 Älvsbyn, byggsanktions-

avgift med följande motivering: 

 

En lägenhet är tagen i anspråk, inflyttning har skett utan slutbesked. 

 

Lusthusbackens Fastigheter har erbjudits att inkomma med synpunkter på förslag till beslut 

till samhällsbyggnadsnämnden senast 2016-06-10. 

 
Beslutsunderlag 

 Munksund 25:36 Uträkning av byggsanktionsavgift 
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§ 75  
 

Förhandsbesked - Nybyggnad av enbostadshus och stall Blåsmark 

20:1 

Diarienr PB 2016-000778 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för etablering av enbostadshus på 

fastigheten Blåsmark 20:1. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om ett skyddsavstånd till fastighetsgräns Blåsmark 5:43 

på 100 meter för stall och hagar, enligt bilaga 2, på grund av avsaknad av naturlig barriär för 

spridning av hästallergen. Inom skyddsavstånd får marken brukas för odling av foder. Om 

klagande medger får hagar placeras närmare om allergen inte påvisas. 

  

Information till beslutet 

Bygglov ska sökas inom 2 år efter beslutet vunnit laga kraft. 

 
Ärendebeskrivning 

Frans Granberg inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 25 augusti 2016 med en ansökan 

om förhandsbesked för avstyckning av tomt och nyetablering av ett enbostadshus och stall på 

fastigheten Blåsmark 20:1. 

 

Platsen passar bra för boende i lantlig miljö, se bilaga 2 översiktsvy. 

 

Negativa remissvar 

Pireva framför att allmänna VA-ledningar finns på fastigheten. Enligt gällande regler får 

byggnad inte uppföras närmare allmänna VA-ledningar än 3-5 m (beroende på grovlek och 

djup på förlagd ledning). Utsättning, för att säkerställa avståndet, krävs innan byggstart. 

 

Blåsmark 5:43 framför oro för hästallergi. 

  

Motivering 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att etableringen är lämplig med hänsyn till landskaps-

bilden, natur- och kulturvärdena på platsen och den omkringliggande miljön. Vatten och 

avlopp går att anordna på den egna fastigheten och anslutning till befintlig väg går att 

anordnas. 

 

Fastighetens tänkta läge är i en utpräglad landsbygdsmiljö med befintlig åkermark. En viss 

påverkan på omgivningen från djurhållning och brukande av åkermark måste accepteras på 

landsbygden. Det gäller som en allmän utgångspunkt vid prövning av olägenheter från 

djurhållning. 

 

Skyddsavstånd till fastighetsgräns Blåsmark 5:43 sätts till 100 meter för stall och hagar på 

grund av avsaknad av naturlig barriär för spridning av hästallergen. Inom skyddsavstånd får 

marken brukas för odling av foder. Om klagande medger får hagar placeras närmare om 
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allergen inte påvisas. Se bilaga, skyddsavstånd 100 meter. 

 

Boverket har gett ut en vägledning "Vägledning för planering för och invid djurhållning": 

http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2011/vagledning-for-planering-

for-och-invid-djurhallning.pdf. Av den framgår följande: 

 

Senaste rönen visar att höga koncentrationer av hästallergen kunde uppmätas i och mycket 

nära stall och hagar, medan halterna snabbt sjönk med avståndet från hästarna. Förhöjda 

värden kunde uppmätas i närområdet, men efter 50-100 meter från källan var halterna mycket 

låga eller under detektionsgränsen. Hästallergen är inte, som pollen, byggda för att färdas 

långa sträckor utan består av proteiner som finns på hästens kropp och lossnar vid ryktning 

och avföring. Proteinerna är tunga och faller snabbt till marken och försvinner när det regnar. 

 

Skyddsavstånd som ska beaktas är avståndet mellan klagandens fastighetsgräns och 

stallbyggnaden samt till hagarna. Klagande ska kunna vistas på sin tomt. Forskarnas slutsatser 

är att relativt låga halter av hästallergen sprids inom en hästanläggnings närområde, främst 

inom de närmaste 50-100 m, men spridningen är beroende av de lokala förhållandena på 

platsen. Spridning av lukt, damm och hästallergen påverkas också av vind, topografi och 

vegetation och naturliga skyddsbarriärer. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Blåsmark 20:1 Situationsplan 

 Bilaga 2 Blåsmark 20:1 Översiktsvy och skyddsavstånd 
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§ 76  
 

Förhandsbesked - Nybyggnad av enbostadshus Hortlax 29:25 

Diarienr PB 2016-000709 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för etablering av enbostadshus på 

fastigheten Hortlax 29:25. 

  

Information till beslutet 

Bygglov ska sökas inom 2 år efter beslutet vunnit laga kraft. 

 
Ärendebeskrivning 

Dennis Persson har till samhällsbyggnadsnämnden inkommit med en ansökan om förhands-

besked för avstyckning av tomt och nyetablering av ett enbostadshus på fastighet Hortlax 

29:25. 

 

Platsen passar bra för boende i lantlig miljö. 

  

Motivering 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att etableringen är lämplig med hänsyn till landskaps-

bilden, natur- och kulturvärdena på platsen och den omkringliggande miljön. Vatten och 

avlopp går att anordna enligt Pireva. Anslutning till befintlig väg går att anordna. 

 
Beslutsunderlag 

 Situationsplan 

 Erinran från Hortlax 30:13 
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§ 77  
 

Avslag - Tillbyggnad av enbostadshus, carport, garage och kontor 

Högsböle 3:100 

Diarienr PB 2017-000070 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, 

carport, garage och kontor på fastigheten Högsböle 3:100. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 2 kap. 6 § plan- och bygglagen och 9 

kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900). 

  

Reservationer 

Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Ulf Lindström (L) och Anne Bjernhagen (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Karl-

Erik Jonssons (M) förslag. 

 
Ärendebeskrivning 

Ansökan avser tillbyggnad av befintlig huvudbyggnad med 110 m² och tillbyggnad av garage 

med 70 m². 

 

Fastigheten är idag bebyggd med huvudbyggnad på 150 m² och garage på 80m² samt en 

komplementbyggnad på 21 m². 

 

Fastigheten skulle efter den sökta åtgärden bestå av en huvudbyggnad på 260 m², garage på 

150 m² samt komplementbyggnad på 21 m². Totalt skulle tomten vara bebyggd med 431 m². 

Tomten är relativt liten, 1383 m². Om man räknar med de nya byggnadernas yta skulle man få 

en exploateringsgrad på 31 %. 

 

Kommunicering har skett med sökande. Yttrandet framgår av bilaga 3. 

 

Motivering 

Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse i ett fritidshusområde som i övrigt 

omfattas av en detaljplan som medger låg byggrätt: huvudbyggnad på 80 m² och med 

komplementbyggnad på 30 m². Fastigheten ligger i första raden, sett från vattnet. Det finns 

två obebyggda tomter i andra raden som också bedöms påverkas negativt, främst i fråga om 

sjöutsikt. 

 

Byggnaderna passar inte in i landskapsbilden. Området är av fritidshuskaraktär, vilket även 

återspeglas i detaljplanen som gäller för övriga fastigheter i området. Att aktuell fastighet 

Högsböle 3:100 är undantagen, beror på att det vid planläggningen framkom synpunkter om 

att fastigheten låg för nära en avloppspumpstation, vilket ledde till att Länsstyrelsen undantog 

fastigheten från beslutet att fastställa planen. Fastigheten var vid den tidpunkten således inte 

avsedd för bebyggelse. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer därför, med stöd av 2 kap. 6 § 
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plan- och bygglagen (2010:900) punkt 1, att byggrätten ska förhålla sig till exploaterings-

graden i det övriga området. 

 

I ansökan nämns läkarmottagning och kontor, vilket också är en lovpliktig åtgärd. Inte heller 

läkarmottagning och kontor bedöms passa in landskapsbilden med den förmodade ökande 

trafikmängden som en sådan etablering kan medföra. 

 

Med hänvisning till ovanstående bedömer samhällsbyggnadsnämnden att bygglov inte kan 

ges i enlighet med 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900). 

  

Yrkanden 

Karl-Erik Jonsson (M): bifall till ansökan. 

  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

enligt arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Situationsplan 

 Bilaga 2 Ansökan bygglov med projektbeskrivning 

 Bilaga 3 Yttrande 
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§ 78  
 

Övriga frågor 

Diarienr 17SBN9 

 

 
Ärendebeskrivning 

Ledamöterna har inga övriga frågor att ta upp inom samhällsbyggnadsnämndens 

ansvarsområde. 
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§ 79  
 

Informationsärenden 

Diarienr 17SBN8 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Martin Lindberg, enhetschef Trafik och projekt, informerar om arbetet med ny trafikplan. 

 

 

 

 


