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§170 

Ändring av dagordning 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden antar ordförandens förslag att lägga till "Information om 

planärenden" samt "Informationsärenden" ( FÖP Landsbygdscentra ). 

 

 

Ärendebeskrivning 

Två ärenden föll bort i kallelsen till samhällsbyggnadsnämnden. Ordföranden föreslår tillägg 

till dagordning med två informationspunkter. 
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§ 171  
 

Förvaltningschefen informerar 

Diarienr 17SBN2 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen Jan Johansson informerar kort om verksamheterna inom 

samhällsbyggnad. 
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§ 172  
 

Månadsrapport 

Diarienr 17SBN3 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger månadsrapport för november 2017 till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen presenterar månadsrapport november 2017 för 

samhällsbyggnadsnämnden. 
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§ 173  
 

Sammanträdesplanering SBN 2018 

Diarienr 17SBN437 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2018. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden presenterar förslag på sammanträdesplanering för 2018 enligt 

bilaga 17SBN437-2. Planeringen avser sammanträdesdagar för nämnd, arbetsutskott, 

presidieberedning samt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskott. 

 

Nämndens mötesplan är samordnad med mötesplanering för kommunfullmäktige då ett flertal 

av nämndens ärenden ska vidare dit. 

 
Beslutsunderlag 

 Sammanträdesplanering 2018 SBN 
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§ 174  
 

Revisorernas grundläggande granskning 2017 för 

samhällsbyggnadsnämnden 

Diarienr 17SBN360 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tackar revisorerna för besöket. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunallagen (KL 9 kap) och god revisionssed anger att revisorerna ska granska all 

verksamhet årligen. 

 

För att tillgodose detta krav granskar revisorerna hur nämnder och styrelser arbetar för att 

säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 

bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

 

Revisorerna besöker samhällsbyggnadsnämnden 7 december 2017. Kommunrevisionen 

tillämpar en enkät, se bilaga, som en del i den grundläggande granskningen. 

Kommunrevisionen kommer att använda dessa frågeställningar som utgångspunkt för 

dialogen med nämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Frågor inför grundläggande granskning 2017 

 §170 Revisorernas grundläggande granskning 2017 för samhällsbyggnadsnämnden 

 Kompletterande frågor från revisonen inför samhällsbyggnadsnämnden 2017-12-07 

 SBN_Internkontrollplan 2017 

 Sammanställning Lex Sarah 2017 
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§ 175  
 

Ny organisation för mottagande av ensamkommande barn 

Diarienr 17SBN510 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Samhällsbyggnads nya förslag med en organisation 

för att tillhandahålla upp till 57 platser för ensamkommande barn och föreslår 

kommunfullmäktige att fastställa ny volym. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Samhällsbyggnad ska i den mån det går fylla sina 

platser genom att: 

 

- sälja platser till andra kommuner som vill placera ensamkommande barn i Piteå 

 

- ta över anvisningar från andra kommuner så barnet kan placeras direkt vid ankomst till 

Sverige i Piteå. 

  

Reservationer 

Karl-Erik Jonsson (M), Martin Åström (NS), Jan Westerberg (L) samt Ulf Lindström (L) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 
Ärendebeskrivning 

Tidigare har kommunfullmäktige tagit beslut om en organisation för mottagande av 100 

ensamkommande flyktingbarn (se beslutsunderlag). Inströmningen av ensamkommande barn 

har minskat och Migrationsverket sänker sin prognos radikalt till ett antagande på att ca 1500 

barn kommer att komma till Sverige under nästa år. Vidare så har staten sänkt sina 

ersättningar till kommunerna för mottagande av ensamkommande barn samt att någon 

ersättning inte längre utgår för tomma platser. Därför stängs Samhällsbyggnads boenden allt 

eftersom behovet minskar. 

 

Detta problem uppstår hos alla kommuner vilket renderar till att alla inte kommer ha 

möjlighet att behålla eller driva sina verksamheter för ensamkommande barn. Då Piteå 

kommun redan har välfungerande verksamhet för ensamkommande barn finns det en 

möjlighet till att ta över befintliga ärenden och nya anvisningar från andra kommuner. För att 

bibehålla kvaliteten inom verksamheten krävs en inte alltför låg volym. Verksamheten bidrar 

till kommunens befolkningsmål. 

 

Efter samverkan med andra berörda förvaltningar har det framkommit att en lämplig nivå är 

att hantera administration och boende för 67 ensamkommande flyktingbarn. Idag är ett tiotal 

utlokaliserade till andra kommuner och andra boenden. Det innebär att Samhällsbyggnad 

kommer att ha 57 platser för ensamkommande barn - 36 i stödboende och 21 i HVB-hem. 

Redan innan årsskiftet har kommunen ett 30-tal platser att erbjuda andra kommuner.  

 

Beslut KF september 2015 
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Yrkanden 

Karl-Erik Jonsson (M), Martin Åström (NS), Jan Westerberg (L) samt Ulf Lindström (L): 

"Anpassa organisation efter dom ensamkommande barn som vi ska ta emot. 

Inte erbjuda platser till andra kommuner. 

Detta skulle betyda merkostnader för kommunen eftersom vi inte får någon ersättning efter 2 

år. 

Vi tar på oss kostnader från andra kommuner. 

Avslag till AU:s förslag." 

  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att samhällsbyggnadsnämnden antar 

arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse om ny organisation för mottagande av ensamkommande barn. 
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§ 176  
 

Upphävande av styrande dokument ”Ökad tillgänglighet i centrala 

Piteå – Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad” 

Diarienr 17SBN441 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige upphäver kommunens styrande 

dokument "Ökad tillgänglighet i centrala Piteå – Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig 

stad" som antogs av KF 2008-02-11. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunens styrande dokument "Ökad tillgänglighet i centrala Piteå" antogs av 

KF 2008-02-11. Dokumentet syftade till att identifiera och åskådliggöra befintliga brister för 

olika grupper av funktionshindrade längs utpekade stråk i centrala Piteå. Syftet var också att 

ta fram typåtgärder som förbättrar villkoren och ge uppskattning om kostnaderna för dessa. 

Utifrån identifierade brister upprättades år 2009 en åtgärdsplan för att undanröja Enkelt 

avhjälpta hinder. Ett åtgärdsarbete som slutfördes 2011. 

 

Dokumentet är närmare 10 år gammalt och nya styrande dokument och arbetsrutiner rörande 

tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning har arbetats fram. Därför föreslogs i 

arbetet med VEP 2018-2020 att dokumentet ska upphävas. 

 

Andra styrande dokument i Piteå kommun som styr arbetet med tillgänglighet för personer 

med funktionsnedsättning är: 

- Kommunens verksamhetsplan 

- ÖP 2030 Vårt framtida Piteå. Översiktsplan för Piteå kommun. Planstrategi. 

- Riktlinjer för mänskliga rättigheter - mångfald 

- Bostadsförsörjningsprogram 

- Plan för hållbarhet 

- Biblioteksplan 

- Riktlinjer för uteservering 

- Riktlinjer för skyltning 

  

Samhällsbyggnadsnämnden har också antagit en genomförandeplan ”Tillgänglighet för 

personer med funktionsnedsättning”. I den ingår bland annat att regelbundet genomföra 

tillgänglighetsvandringar tillsammans med Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) och 

andra berörda parter t ex fastighetsägare. 

 
Beslutsunderlag 

 Upphävande av styrande dokument ”Ökad tillgänglighet i centrala Piteå" 
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§ 177  
 

Revidering ”Föreskrifter om inplacering i tomtkön för egnahems-

tomter och om val av tomt” 

Diarienr M 2017-000226 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner revidering av 

föreskrifter om inplacering i tomtkön för egnahemstomter och om val av tomt. 

 
Ärendebeskrivning 

Föreskrifter om inplacering i tomtkön för egnahemstomter och om val av tomt fastställdes 

2001-04-23 § 21 i kommunfullmäktige. I och med pågående digitalisering av tomtköerna 

samt lagändringar över tid finns anledning att se över föreskriften samt rubriken på 

dokumentet som bör innefatta även köp av tomt. 

 

Namnet på föreskriften har därmed ändrats från ”Föreskrifter om inplacering i tomtkön för 

egnahemstomter och om val av tomt” till ”Föreskrifter för tomtkö och om köp av 

småhustomt”. Begreppet småhus innefattar både villa samt fritidshus. 

 

Föreskriften innehåller två vitesklausuler som föreslås finnas med i köpekontraktet då 

kommunen säljer tomt för småhus. Vitesklausulerna, som är förankrade med jurist inom 

fastighetsrätt, är ett sätt att verkställa kommunalt ställningstagande att tomterna som säljs ska 

bebyggas och inte förvärvas i spekulativt syfte. 

 

Vitesklausul 1, se föreskrift, föreslås skrivas i köpekontrakt eftersom Piteå kommun vill att de 

kommunala tomter som säljs ska bebyggas. Annars finns risk att köpare inte uppför 

byggnation. I och med det produceras färre bostäder. 

 

Vitesklausul 2, se föreskrift, föreslås skrivas i köpekontrakt för att undvika 

spekulationsaffärer, d.v.s. att köpare säljer tomt vidare till ett dyrare pris. En tomt tenderar att 

öka i värde när ett område bebyggs vilket kan föranleda en spekulationsaffär. 

 
Beslutsunderlag 

 Styrande dokument Föreskrifter för tomtkö och om köp av småhustomt. 
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§ 178  
 

Motion (C) angående hastighetssänkande åtgärder i Lillpite 

Diarienr 17SBN392 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har för yttrande överlämnat en motion angående att tillskapa 

hastighetssänkande åtgärder i Lillpite 

 

Lillpite är en långsträckt radby, där husen i huvudsak ligger i direkt anslutning till 

Lillpitevägen. Det finns inga alternativa vägar för gående och cyklande utan alla trafikanter är 

hänvisade till att samsas på samma vägbana. 

 

Många elever inväntar busstransport till skolan på olika uppsamlingsplatser längs vägen. Dit 

går de till fots även under mörka vinterdagar, ibland är det halka och besvärligt väglag. 

 

Vindkraftsutbyggnaden i Markbygden har återupptagits under våren vilket medför en kraftigt 

ökad trafikmängd genom byn under de kommande åren. Tillåten hastighet är i huvudsak 50 

kilometer i timmen. Tyvärr är hastigheten avsevärt högre, framförallt vid byns in- och 

utfarter. Då verkar man ha tröttnat på den låga hastigheten och ”drar på”. 

 

Motionären yrkar därför att Piteå kommun snarast inleder samtal med Trafikverket i syfte att 

hitta åtgärder som sänker hastigheten genom byn och som förbättrar trafiksäkerheten 

framförallt för skolelever och boende i Lillpite. 

 

Trafik- och projektenhetens bedömning: 

Vår bedömning går helt i linje med motionärens bedömning av väg 543, Lillpitevägen och när 

det gäller hastigheten genom byn så har kommunen möjlighet att påverka hastighetsgränsen 

då större del ligger inom tättbebyggt område. Varför en hastighetsförändring ännu inte är 

genomförd beror på många olika faktorer. Dels har det funnits områden som har prioriterats 

före Lillpite men också en viktig anledning är att inga separata medel finns tilldelade för att ta 

ett helhetsgrepp för en hastighetsförändring utifrån gällande hastighetsplan. 

 

Samhällsbyggnad har återkommande träffar med Trafikverket där dessa frågor diskuteras. Vi 

kommer naturligtvis ta upp frågan på nytt vid kommande möte med Trafikverket. 

 
Beslutsunderlag 

 Motion (C) angående hastighetssänkande åtgärder i Lillpite 
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§ 179  
 

Motion (SLP) angående kartläggning av farliga övergångsplatser över 

väg 

Diarienr 17SBN391 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden anser motion ”Kartläggning av farliga övergångsplatser över 

väg” färdigbehandlad och överlämnar ärendet för beslut till Kommunfullmäktige. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har remitterat motionen17KS392 till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsen har överlämnat remissen 2017-09-19 till samhällsbyggnadsnämnden för 

utredning. 

 

Motionären anser att flertalet vägar och passager speciellt på landsbygden är trafikfarliga och 

att Piteå kommun ska kartlägga och göra en sammanställning av alla farliga trafikplatser. 

Detta ska ske genom e-mail utskick till de olika föreningar som finns på landsbygden och kan 

vara berörda och de ska i sin tur återrapportera till Piteå kommun var de anser att trafikfarliga 

platser finns. Då sammanställningen är genomförd anser motionären att Piteå kommun ska 

kontakta Trafikverket för en åtgärdsplan och att Trafikverket sedan ska vidta nödvändiga 

åtgärder. Om Trafikverket inte anser sig kunna genomföra ombyggnationer ska de vidta andra 

fartdämpande lösningar som exempelvis utplacering av blomlådor. 

 

Piteå kommun ansvarar för och kan genomföra åtgärder på de vägar som kommunen är 

väghållare för. På landsbygden är majoriteten av vägarna statliga och Trafikverket är 

väghållare. Trafikverket ansvarar för utredningar och åtgärder på dessa vägar. Piteå kommun 

kan dock framföra synpunkter och önskemål i möten med Trafikverket och trafiksituationen 

för oskyddade trafikanter lyfts kontinuerligt som en förbättringspunkt. 

 

Piteå kommun har arbetat fram en ny gång- och cykelplan som inkluderar såväl kommunala 

vägar som delar av det statliga vägnätet. Där finns förslag på nya gång- och cykelsträckningar 

och även ett antal passager på statliga vägar som kan lyftas till Trafikverket som möjliga 

framtida åtgärder för att förbättra trafiksituationen för de oskyddade trafikanterna på 

landsbygd. Om och i så fall när i tid dessa förslag kan genomföras är dock upp till 

Trafikverket att ta beslut om. 

 

Tillfälliga fartdämpande lösningar som exempelvis utplacering av blomlådor är inget som 

Trafikverket använder sig av och inte heller något som Piteå kommun kan ta beslut om såvida 

det inte gäller vägar där kommunen är väghållare. 

 
Beslutsunderlag 

 Motion (SLP) kartläggning farliga övergångsplatser över väg 
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§ 180  
 

Motion (SLP) om gång- och cykelvägar på landsbygden 

Diarienr 17SBN390 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden anser motion ”Cykel- och gångvägar på landsbygden” 

färdigbehandlad och överlämnar ärendet för beslut till Kommunfullmäktige. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har remitterat motionen 17KS381 till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsen har överlämnat remissen 2017-09-19 till samhällsbyggnadsnämnden för 

utredning. 

 

Motionären menar att gång- och cykelvägnätet i landsbygden är kraftigt försvagat och 

behovet av ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät mellan stad, samhälle och by finns. Att gå 

och cykla i Piteås landsbygd upplevs med livsfara. Bilvägarna anses blivit bättre och till följd 

av detta upplevs att både fordonsmängden och hastigheten markant ökat. Frågeställaren ser 

stort behov av hastighetssänkande åtgärder samt trottoarer och cykelvägar på landsbygden, i 

jämförelse med de aktuella läget i stadscentra. Piteå kommuns möten och samarbeten med 

Trafikverket upplevs som betydelselösa. 

 

Motionären yrkar om ökad byggnadstakt av gång- och cykelvägar till 40 kilometer per år, 

separerade från övrig fordonstrafik. Förslaget hemställer att Piteå kommun skall ansvara för 

att de byggs minst 15 kilometer separerad gång- och cykelväg per år på landsbygden. 

 

Trafik och projektsenhetens bedömning: 

Under året 2017 har ett arbete pågått med framtagandet av en ny gång- och cykelplan för 

Piteå kommun. Målsättningen är att planen ska träda i kraft hos kommunfullmäktige innan 

årsskiftet. Den nya gång- och cykelplanen tar ett helhetsgrepp på gång- och 

cykelinfrastrukturen, och berör hela kommunen både stad och landsbygd. Stort fokus i planen 

är på nya sträckor, att knyta ihop saknade länkar i gång- och cykelvägnätet, på olika 

trafiksäkerhets- och tillgänglighetshöjande åtgärder på kommunala gator, trafikverkets vägar 

och på ett antal sträckor med enskild väghållare. Avsikten med planen är att den ska följa de 

redan fastställda målen om gång- och cykelinfrastruktur som finns för Piteå kommun. 

Exempelvis; ”Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla” och ”Särskilt fokus ska läggas på 

säkra skolvägar”. Syftet med framtagandet av den nya gång- och cykelplanen är att den ska 

verka i och med den kommunala verksamhetsplaneringen, i samråd med Trafikverket och 

övriga verksamhetsutövare och kontinuerligt uppdateras allt eftersom arbete utförs. 

 

Piteå kommuns väghållaransvar och där igenom möjlighet till att planera och bygga nya gång- 

och cykelvägar ser olika ut i kommunen. I allmänhet har Piteå kommun endast 

väghållaransvar på bostadsgator i stad och landsbygd och Trafikverket har därigenom många 

gånger väghållaransvaret på vägar i och mellan staden, samhällena och byarna. Piteå kommun 

har inte möjlighet att åtgärda och besluta om utbyggnad av gång- och cykelinfrastrukturen på 

de sträckor Trafikverket äger väghållaransvaret. Vid sammanträden och övrig kontakt med 

Trafikverket lämnas synpunkter på behov och brister i deras vägtransportnät, där stort fokus 
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är på gång- och cykelinfrastrukturen. 

 

En hastighetsöversyn enligt Piteå kommuns hastighetsplan pågår i hela kommunen på det 

kommunala gatorna. Hastighetsplanen syftar till att anpassa hastighetsgränserna till den 

trafikmiljö som råder med hänsyn till trygghet, trafiksäkerhet, tillgänglighet och miljö. 

Införandet av de nya hastighetsgränserna kommer att ske etappvis under flertalet år. 

 

Piteå kommuns plan om att bygga 1 kilometer gång- och cykelväg per år är fastställd av 

kommunfullmäktige. De kommunala medel som idag avsätts för utbyggnad av gång- och 

cykelinfrastrukturen motsvarar ej målet om att färdigställa 1 kilometer ny gång- och cykelväg 

per år. För att klara av dagens utbyggnadstakt är vi beroende av bidrag, från bland annat 

länstrasportplanen. För att öka utbyggnadstakten av gång- och cykelvägnätet behövs mer 

kommunala medel tillsättas. Trafik och projektenheten finner det ej realistiskt eller möjligt att 

utöka takten för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet med 40 gånger i jämförelse med 

dagens takt, efter det förslag frågeställaren anger. Behovet är ändock stort av att utöka gång- 

och cykelinfrastrukturen i högre takt än idag, inom hela kommunen. 

 
Beslutsunderlag 

 Motion om cykel- och gångvägar på landsbygden 

 Tjänsteskrivelse Cykel- och gångvägar på landsbygden 
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§ 181  
 

Motion (SLP) angående att behålla 30 km/timme som hastighet året 

runt i anslutning till förskolor och skolor i Piteå kommun 

Diarienr 17SBN472 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

  

Reservationer 

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

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har för yttrande remitterat en motion angående att behålla 30 kilometer i 

timmen året om vid förskolor och skolor i Piteå kommun 

 

Motionären yrkar på att hastigheten 30 kilometer i timmen ska gälla året om hela dagen och 

även på helgerna vid förskolor och skolor i Piteå kommun. 

 

Skolan är ett aktivitetsområde där utrustningen drar till sig barnen och ungdomar även på 

annan tid än skoltid. I år (2017) han inte ens skolan ta slut innan sopsäckarna hängdes över 

30-skyltarna. Hastigheten 50 började gälla dagen innan skolavslutningen. Det var mängder av 

föräldrar och barn i rörelse på gatorna denna dag, och då var det 50 kilometer i timmen. 

 

Trafik- och projektenhetens bedömning. 

Vår bedömning av skolhastigheten 30 kilometer i timmen går helt i linje med motionärens 

bedömning. Förutom att skolor är ett aktivitetsområde utöver skoltiden så pågår det viss 

skolverksamhet på några utvalda skolor även under sommarlovet. Under en period när 

hastigheten förändras tillbaka från sommarhastigheten, 50 kilometer i timmen, till 

skolhastigheten, 30 kilometer i timmen, märker vi av att hastigheten har ökat och att det tar 

några veckor innan hastighetsgränsen 30 kilometer i timmen åter igen ger den effekt som är 

meningen. 

  

Yrkanden 

Karl-Erik Jonsson (M) yrkar avslag till motionen. 

  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att samhällsbyggnadsnämnden antar 

arbetsutskottets förslag. 

  

 
Beslutsunderlag 

 Motion med underskrift angående hastigheten i anslutning till förskolor och skolor 
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§ 182  
 

Ansökan om planbesked Öjebyn 3:38, Näsudden 

Diarienr PB 2017-000666 

 
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 

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 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. 

  

Observera att planbeskedet endast redovisar kommunens avsikt i frågan, om åtgärden anses 

lämplig för området, enligt plan- och bygglagen 5 kap § 2- § 5. Övriga kommentarer/frågor i 

ansökan besvaras inte i planbeskedet. 

 
Ärendebeskrivning 

Den 24 oktober 2017 inkom till fysisk planering en ansökan om planbesked för Öjebyn 3:38, 

Näsudden. Syftet med planen är att skapa 11-15 tomter för fritidshusbebyggelse med 1 tomt 

invid vattnet samt resterande tomter bakom befintlig bebyggelse. I nuläget omfattas området 

inte av detaljplan varvid planbesked söks för åtgärden. 

  

Planområdet är beläget i den inre skärgården, inom riksintresset för friluftsliv och kustturism 

och berörs i stora delar av strandskyddet. Markanvändningen är barr- och blandskog med 

sankmark i norr. I ÖP2030 är området utpekat som närnatur av särskild betydelse. Norra 

delen av planområdet ligger inom skogsstyrelsens sumpskogsområde, Piteå kommuns område 

för höga naturvärden samt i angränsning till Naturvårdsverkets inventeringsområde för 

våtmark. Området ligger även inom högriskområde för markradon vilket ska beaktas vid 

eventuell byggnation. 

  

Mängden tomter bör begränsas då det kan bli svårt att använda hela det markerade 

planområdet för fritidshusbebyggelse utan att naturvärden eller tillgängligheten till strand och 

vatten påverkas. Inför vidare planarbete bör naturvärden och tillgången till strand och vatten 

beaktas och en detaljerad avgränsning av naturvärdena genomföras. Kompensationsåtgärder 

för påverkan/skada på naturmiljön kan komma att aktualiseras. 

  

Idag finns det varken offentlig- eller kommersiell service i området. Avståndet in till Piteås 

stadskärna är närmare 10 km vilket kan medföra extra kostnader för kommunen, exempelvis 
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för hemtjänst, skolskjuts, avfallshantering och återvinningsstation etc. Planområdet ligger 

utanför verksamhetsområde för VA. Beroende på antal tillkommande fastigheter riskerar 

området att i framtiden bli ett § 6-område, det vill säga ett område där kommunen har 

skyldighet att erbjuda kommunalt VA om brister i dricksvattenförsörjningen uppstår. 

Kapacitet för anslutning till befintlig gemensamhetsanläggning (Öjebyn ga:33) i området bör 

utredas för att en exploatering ska vara möjlig. Lokalt omhändertagande av dagvatten förordas 

och en dagvattenutredning kan komma att aktualiseras. 

  

Motivering 
Ansökt åtgärd bidrar till attraktiva och varierande boendemiljöer där grönområden och närhet 

till vatten tillvaratas. Att tillskapa tomter för fritidshusbebyggelse gör det möjligt för fler 

människor att bosätta sig i skärgården vilket går i enlighet med översiktsplanen. 

  

Fysisk planering, Samhällsbyggnad gör bedömningen att planläggning av området kan 

inledas. Detta med förutsättning att antalet tomter begränsas med tanke på höga naturvärden, 

strandskydd och tillgänglighet till strand och vatten. Vidare är även en VAutredning samt en 

inventering av naturvärdena i området en förutsättning för positivt planbesked, för att utreda 

om en exploatering är möjlig. Övriga utredningar kan tillkomma i fortsatt planarbete. 

  

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

  

Avgift 
Avgift tas ut enligt Piteå kommuns plantaxa antagen av kommunfullmäktige 2017-06-26, § 

142. 

Planbesked debiteras enligt tabell 7 klass 3, 8700 kr. 

  
Beslutsunderlag 

 Ansökan 

 Karta 

 Karta 
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§ 183  
 

Ansökan om planbesked Berkön 

Diarienr 17SBN525 

 
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 

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 ändra 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 

Den 24 oktober 2017 inkom till fysisk planering en ansökan om planbesked för Berkön 1:79. 

Planområdet är beläget söder om Rosvik, på Berkön invid Hjältviken. Ansökan avser ändring 

av byggrätt för samtliga 7 fastigheter inom befintlig detaljplan D0602, från 80 kvm till 175 

kvm. 

  

Detaljplanen D0602 omfattar befintlig bebyggelse, inom den inre skärgården. I ÖP2030 är 

norra delen av området utpekat som kultur, odlingslandskap. Vidare berörs planområdet av 

riksintresse för friluftsliv och kustturism samt av strandskyddet i öst. Området ingår inte i 

kommunalt verksamhetsområde för VA. Vatten och avlopp anordnas genom enskilda 

lösningar. I detaljplan bör dricksvattenkvalitet redovisas enligt Livsmedelsverkets ”Råd om 

enskild dricksvattenförsörjning” och för avloppslösningar gäller tillståndsprövning enligt 

gällande regler. 

  

  

För intilliggande fastigheter, söder om Berkön 1:79 finns ytterligare en detaljplan upprättad, 

D0859. För fastigheterna inom denna detaljplan är största byggnadsarea 10 % av fastighetens 

yta, med en begränsning på högst 175 kvm. För utökad byggrätt måste detaljplanearbetet 

påvisa att byggrätten kan utökas till 175 kvm utan att VA-situationen påverkas negativt med 

avseende på dagvatten och enskilda avloppslösningar. 

  

Motivering 
Fysisk planering, Samhällsbyggnad anser att planläggning av området kan inledas. Ökad 

byggrätt i linje med intilliggande detaljplan bidrar till attraktiva och varierande 

boendemiljöer, vilket är en angelägen åtgärd i enlighet med översiktsplanen. Vidare bidrar 

åtgärden till målet om att utveckla möjligheterna till boende i skärgården. 
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Detaljplanearbetet handläggs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 5 kap. § 7. 

  

Avgift 
Avgift tas ut enligt Piteå kommuns plantaxa antagen av kommunfullmäktige 2017-06-26, § 

142. 

Planbesked debiteras enligt tabell 7 klass 1, 3480 kr. 

  
Beslutsunderlag 

 Ansökan om planbesked Berkön 1:79 PB 2017-000667 

 Översiktskarta Berkön 1:79 PB 2017-000667 

 Översiktskarta Berkön 1:79 ansökan om planbesked PB 2017-000667 
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§ 184  
 

Ansökan om planbesked Håkansön 28:102, Norrfjärden 

Diarienr PB 2017-000615 

 
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 

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 en detaljplan kan vid standard planförfarande förväntas ta 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 

Den 22 september 2017 inkom till fysisk planering en ansökan om planbesked för Håkansön 

28:102, Norrfjärden. Ansökan avser omvandling av nuvarande handelslokal i Norrfjärdens 

centrum till flerfamiljshus, 3 våningar, med möjlighet till lokal i bottenvåning varvid 

planbesked söks då åtgärden kräver en ny detaljplan. 

  

Idag är Håkansön 28:102 en handelslokal med tre butikslokaler, som delvis står tomma. 

Planerad ombyggnation omfattar yteffektiva lägenheter med hög standard inriktade mot den 

äldre generationen. Förslagen överensstämmer med förslag i ”FÖP Landsbygdscentra 

Norrfjärden” där reviderad detaljplan för hela centrumområdet föreslås som medger bostäder 

och en mer storskalig bebyggelse, med lokal för äldreboende/trygghetsboende/företag i 

bottenvåningen. 

  

Området är planlagt sedan tidigare, i detaljplanen D0492 som vunnit laga kraft 1976. I 

detaljplanen anges det aktuella området som område för handelsändamål, park/plantering 

samt delar med prickmark, där marken ej får bebyggas. Några bevarandevärda natur- och/eller 

kulturvärden är inte utpekade i området. Planområdet berörs inte av strandskyddet eller av 

riksintressen. För etablering av flerfamiljshus i 3 våningar finns risk för att torget beskuggas. 

En skuggstudie bör därav genomföras. Viktigt är även att tillräckligt antal parkeringsplatser 

tillskapas inom fastigheten enligt Piteå kommuns parkeringsnorm, att lägenheterna 

tillgänglighetsanpassas samt att den gröna utemiljön beaktas för ett attraktivt boende. Utöver 

detta bör de gång-och cykelvägar som tas i anspråk ersättas med nya gång- och cykelvägar, i 

nära anslutning till de gamla. 

  

Området ingår i verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (VA) där kapacitet 

bedöms finnas för tillkommande bebyggelse. Om planen innebär att ytterligare byggnader 
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eller hårdgjorda ytor ska tillföras på området bör dagvattensituationen ses över. Det går 

dagvattenledningar över delar av Håkansön 28:102 som berörs. Eventuell flytt av befintliga 

ledningar bekostas av exploatör. I övrigt beläggs exploatören med gällande 

VAanläggningsavgift. 

  

Motivering 
Ansökt åtgärd bidrar till attraktiva och varierande boendemiljöer som möjliggör att människor 

kan bo kvar i sin ort även när livssituationen förändras, vilket är en angelägen åtgärd i 

enlighet med översiktsplanen och ”FÖP landsbygdscentra Norrfjärden”. Åtgärden bidrar även 

till Piteås mål om att skapa förutsättningar för en modern och levande landsbygd. 

  

Fysisk planering, Samhällsbyggnad gör bedömningen att planläggning av området kan inledas 

med förutsättning att intentionerna i ”FÖP Landsbygdscentra Norrfjärden” följs med 

tillgänglighetsanpassade lägenheter och lokal i bottenplan. Vid exploatering bör den gröna 

utemiljön beaktas och tillräckligt antal parkeringsplatser tillskapas inom fastigheten enligt 

Piteå kommuns parkeringsnorm. En skuggstudie bör genomföras för lämplig placering och 

utformning av bebyggelse samt eventuell dagvattenutredning. Övriga utredningar kan 

tillkomma i fortsatt planarbete. 

  

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

  

Avgift 
Avgift tas ut enligt Piteå kommuns plantaxa antagen av kommunfullmäktige 2017-06-26, § 

142. 

Planbesked debiteras enligt tabell 7 klass 3, 8700 kr. 

  

  

 
Beslutsunderlag 

 Ansökan 
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§ 185  
 

BÖLE 24:3 (GYLLENGÅRDSVÄGEN 15), Detaljplan för del av 

Böle24:3, avseende planläggning i Piteå kommun, Norrbottens län 

för enbostadshus 

Diarienr PB 2017-000366 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplan för del av Böle 24:3. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnads, fysisk planerings 

granskningsutlåtande som kommunens. 

Information till beslutet 
Efter antagande av plan i samhällsbyggnadsnämnden skickas antagandebeslutet till sakägare 

och länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan pröva kommunens beslut att anta planen och har inom tre 

veckor rätt att besluta om prövning ska ske eller inte. Tiden räknas från den dag kommunens 

beslut kommer in till länsstyrelsen. 

  

Sakägare har rätt att överklaga samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta planen. Tiden 

räknas från den dag då samhällsbyggnadsnämndens beslut anslagits på kommunens 

anslagstavla. Om inte länsstyrelsen överprövat planen eller sakägare överklagat planen vinner 

den laga kraft tre veckor efter att samhällsbyggnadsnämndens beslut anslagits på kommunen 

anslagstavla. 

 
Ärendebeskrivning 

Sökanden David Öhlund har sökt om upprättande av ny detaljplan för ett enbostadshus på del 

av Böle 24:3. Området är planlagt sedan tidigare och delar av berörd mark är punktprickad 

och planlagd med U-område (område som inte får bebyggas) varvid ny detaljplan måste tas 

fram. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-04-26 att planläggning av området kan inledas i 

tidigare ärende om planbesked. 

 

Den nya detaljplanen möjliggör etablering av ett enbostadshus samt säkerställer infart till 

fastigheten. Ett U-område kvarstår på det område där underjordiska ledningar finns. 

Planförslaget har handlagts med begränsat standardförfarande enligt PBL 5 kap 6§. Det 

innebär att samtliga i samrådskretsen, enligt fastighetsförteckningen samt Länsstyrelsen, 

skriftligt godkänt förslaget till detaljplan under samrådstiden. Granskning behöver därför inte 

ske, och antagande av detaljplanen sker i samhällsbyggnadsnämnden. Samrådstiden har pågått 

under tiden 2017-10-12 - 2017-11-06. 

 

Samhällsbyggnad, fysisk planering har upprättat ett granskningsutlåtande 2017-11-06. 

 

Motivering 
Samhällsbyggnad, fysisk planering anser att planen är klar för antagande och föreslår att 
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samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen. 

 

 

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

§ 207. Detaljplan debiteras enligt komplexitet 1 med 25 350 kronor. 

 
Beslutsunderlag 

 Beslut 

 Plankarta (Plan) 

 Granskningsutlåtande (Plan) 

 Planbeskrivning (Plan) 
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§ 186  
 

Medborgarförslag angående gång- och cykelväg efter Hammarvägen i 

Öjebyn 

Diarienr 17SBN26 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget färdigbehandlat. 

 
Ärendebeskrivning 

Förslagsställaren anser att en gång- och cykelväg bör anläggas på Hammarvägen i Öjebyn på 

sträckan mellan Anticimex och Byggmax. Detta för att förbättra trafiksituationen för de som 

går och cyklar till och från arbetet och de som i övrigt vistas i området. 

 

Trafik och projektenheten är medvetna om att det finns ett behov av nya gång- och cykelvägar 

på flertalet platser i Piteå kommun. Prioriteringar måste kontinuerligt göras då de medel som 

finns tillgängligt för åtgärder är begränsade. 

 

Trafik och projektenheten har identifierat behovet av en ny gång- och cykelväg längs med 

Hammarvägen, vilket är vad förslagsställaren efterfrågar. I Piteå kommuns nya gång- och 

cykelplan finns sträckan med som en tänkt åtgärdspunkt. Även behovet av en koppling mellan 

en ny gång- och cykelväg på Hammarvägen och den gamla gång- och cykelvägen väster om 

väg 374 (gamla E4) finns med. Den åtgärdslista som finns med i Piteå kommuns gång- och 

cykelplan är dock inte tidsbestämd och det går därför inte att säga när det kan bli aktuellt med 

en ny gång- och cykelväg på Hammarvägen. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag angående gång- och cykelväg efter Hammarvägen i Öjebyn 
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§ 187  
 

Medborgarförslag angående att göra Öholmabron godkänd för 

mopedtrafik 

Diarienr 17SBN24 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. 

  

2. Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen (enheten Trafik och projekt) i uppdrag 

att utreda eventuella alternativa lösningar. 

Reservationer 

 

Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet i punkt 1 till förmån för eget förslag. 

 
Ärendebeskrivning 

Förslagsställaren har haft en dialog med Polisen, Trafikverket och Piteå kommun angående 

situationen för de ungdomar som med klass 1 moped (EU moped som får köra 45 km/h) vill 

ta sig från Bergsviken och in mot centrala Piteå. Förslagsställaren anger att samtliga 

myndigheter har gett information om att klass 1 mopeder inte får köra på Öholmabron och 

inte bör köra på E4:an över Bergsviksbron. Förslagsställaren anser att det bör göras en 

hastighetsbegränsning till 30 km/h på Öholmabron så att klass 1 mopeder kan framföras där. 

 

Öholmabron är en gång- och cykelväg och på en sådan är det inte lagligt att framföra klass 1 

mopeder, oavsett vilken hastighet de håller. Den hastighet som klass 1 mopederna är 

konstruerade för kan utgöra en stor olycksrisk på gång- och cykelvägar där utrymmet stundvis 

kan vara begränsat. Det är däremot tillåtet att på gång- och cykelvägar framföra klass 2 

mopeder som får ha en maxhastighet på 25 km/h samt de gamla mopeder vi har i Sverige som 

har en maxhastighet på 30 km/h som också räknas som en klass 2 moped. Det är alltså möjligt 

att framföra moped på Öholmabron så länge det inte är en klass 1 moped. 

 

Trafik- och projektenheten är medvetna om att det innebär svårigheter för de som kör moped 

klass 1 att ta sig från Bergsviken och in mot centrala Piteå. Öholmabron är den länk som kan 

användas av de som går, cyklar och kör moped klass 2. 

  

Yrkanden 

Karl-Erik Jonsson (M): Tillstyrker medborgarförslaget samt punkt 2 i arbetsutskottets förslag 

till beslut. 

  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att samhällsbyggnadsnämnden antar 

arbetsutskottets förslag i sin helhet. 
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Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag om att göra Öholmabron godkänd för mopedtrafik (16KS715) 
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§ 188  
 

Medborgarförslag om att förbättra parkeringen vid badhuset i 

Öjebyn 

Diarienr 17SBN25 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget färdigbehandlat. 

 
Ärendebeskrivning 

Förslagsställaren anser att parkeringsytan vid badhuset i Öjebyn bör utökas genom att den 

träddunge som är placerad söder om den befintliga badhusparkeringen tas bort. Detta skulle 

binda ihop badhusets befintliga parkering med den asfaltyta som finns söder om träddungen 

och en större homogen parkering skulle då tillskapas. 

  

Det pågår idag ett projekt där bland annat trafik och projektenheten på Piteå kommun deltar. I 

projektet görs det en översyn av strukturen för hela området i Öjebyn där badhuset, skola, 

äldreboende mm ligger och trafiken är en viktig del i detta. Trafiksituationen i området har en 

klar förbättringspotential både vad gäller trafiksäkerhet men även parkeringsstruktur. Den yta 

som förslagsställaren efterfrågar en parkering på ingår i projektet men då det är ett pågående 

arbete är inga beslut kring åtgärder ännu fattade. 

  

Trafik och projektenheten har även med Norra Björklundavägen som en framtida åtgärd i 

Piteå kommuns nya gång- och cykelplan. Det finns ett behov av att på ett tryggt och 

trafiksäkert sätt ta sig till fots eller med cykel hela vägen från Öjagatan och fram till de 

målpunkter som finns i området kring badhuset. Detta skulle öka tillgängligheten till badhuset 

även för de som färdas utan bil, någon tidplan för den specifika åtgärden finns dock inte i 

dagsläget. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag om att förbättra parkeringen vid badhuset i Öjebyn Diarienr 16KS714 
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§ 189  
 

Medborgarförslag om att minska biltrafiken efter Källbogatan 

Diarienr 17SBN419 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget färdigbehandlat. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har för beslut överlämnat ett medborgarförslag om att minska biltrafiken 

på Källbogatan till Samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Förslagsställaren säger att i samband med att Sundsgatan ska byggas om och smalnas av är de 

rädd för att den redan mycket vältrafikerade Källbogatan kommer att bli ännu mera trafikerad. 

Det är en jämn ström av genomfartstrafik hela dagarna efter gatan och däribland även 

genomfartstrafik av tunga biltransporter till och från Burlins motor samt Nordbergs buss. Min 

önskan och fler familjer som bor efter gatan är att stänga av bilvägen vid korsningen upp mot 

Solbackagatan. En avsmalning som hindrar biltrafiken för genomfart. Önskvärt är att alla 

dessa trafikanter istället ska använda sig av Sundsgatan. Hastigheten efter gatan är 50 km/h 

vilket de anser är för högt i avseende på vägens bredd och antalet barnfamiljer som bor efter 

gatan. Det är få som kör den tillåtna hastigheten och barnfamiljerna längs gatan är konstant 

oroliga för barnens säkerhet. 

 

Trafik- och projektenhetens bedömning: 

Längs Källbogatan finns ett antal målpunkter som genererar trafik. Dessa är cykelaffär, 

Kyrka, bilaffär och Rödakorset. Flera av dessa målpunkter har många besök dagligen. 

Hastighetsgränsen 50 kilometer i timmen gäller längs Källbogatan och kommer troligen att 

förändras när kommunen fortskrider arbetet med hastighetsplanen. Planerad hastighet är 40 

kilometer i timmen vilket är i enighet med den beslutade hastighetsplanen. 

 

Den huvudsakliga trafikmängden som Källbogatan har skapas av de som bor i området. Den 

senaste trafikmätningen visade på ett trafikflöde på 701 fordon/vardagsmedeldygn, vilket är 

ganska normalt för ett bostadsområde i Piteå med liknande boendeform. 5% av fordonen 

överskred hastighetsbegränsningen med en medelhastighet för överträdelse på 56 kilometer i 

timmen. 85 procent av alla fordon hade en medelhastighet på 45 kilometer i timmen enligt 

trafikmätningen som utfördes 2011. 

 

Vår bedömning är att en översyn av området bör göras i samband med en framtida åtgärd 

gatan. Detta bör föranledas av en trafikutredning som också tar hänsyn till omkringliggande 

målpunkter. Fokus bör också läggas på trafiksäkra lösningar för gång- och cykeltrafikanter 

och inte enbart på att stänga gatan för genomfart. Tyvärr kan vi inte i dagsläget svara på när 

Källbogatan, delen Industrigatan – Kolmilavägen, är aktuell för åtgärder. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag minska biltrafiken efter Källbogatan 
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§ 190  
 

STADSÖN 2:1, Svar på medborgarförslag angående önskan om att 

flytta arrangemanget Pite Watercross till Norra fjärden 

Diarienr 17SBN479 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. 

 
Ärendebeskrivning 

Medborgarförslag har inlämnats angående att flytta arrangemanget Pite Watercross till  

Norra fjärden. 

  

Förslagsgivaren upplever att arrangemanget förhindrar tillgängligheten i området, samt att 

tillträde till grönområden hindras i och med att gång och cykelvägar inom området stängs av 

under arrangemanget. Detta sker vanligtvis en helg under andra halvan av juli. 

  

Man hade under 2017 även kvällsarrangemang i form av tält med utskänkningstillstånd och 

musik som enligt uppgift spelade till 02.00, vilket har upplevts som störande av 

förslagsgivaren. Medborgarförslaget innehåller ett önskemål att flytta arrangemanget från 

Södra hamnen/Västra Kajen till Norra fjärden. 

  

Arbetsutskottet föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att tills vidare låta arrangemanget 

fortsätta vid Södra hamnen/Västra Kajen, förutsatt att de tillstånd som behövs söks och 

beviljas. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag angående att flytta arrangemanget Pite Watercross till norra fjärden 
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§ 191  
 

Sjulnäs 15:6 förhandsbesked 

Diarienr 17SBN524 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ge positivt förhandsbesked för etablering av bostad på 

fastigheten Sjulnäs 15:6 med stöd av 9 kap. 17§ plan- och bygglagen. 

 
Ärendebeskrivning 

Till Samhällsbyggnadsnämnden inkom 2017-10-11 Roger Lidström med ansökan om 

förhandsbesked angående nyetablering av ett fritidshus på rubricerad fastighet tomten storlek 

blir ca.2500-3000 m2. Platsen är belägen i lantligt läge Ryggskatan i nordöstligt läge från 

Sjulnäs by sett. 

  

Fastigheten ligger utanför fastställt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Allmänna VA 

ledningar finns dock i fastighetens närhet. 

  

Motivering 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att etableringen är lämplig med hänsyn till 

landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och helhetsverkan. Ett servitut för 

väganslutning till tomten ska ordnas med grannfastigheterna samtycke. 

  

Yrkanden 

Daniel Bergman (M) yrkar att "avstyckning av tomt" i rubricering tas bort samt att "en tomt 

för fritidshus" i beslutsformuleringen ändras till "bostad". 

 
Beslutsunderlag 

 Översiktskarta Sjulnäs 15:6 PB 2017-000645 förhandsbesked avstyckning av tomt 

 Översiktskarta Sjulnäs 15:6  PB 2017-000645 ByggR förhandsbesked avstyckning av 

tomt 

 Sjulnäs 15:6 Kartor 
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§ 192  
 

Fastighetsaffär Köp Munksund 20:3 

Diarienr M 2017-000150 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättade köpehandlingar. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvärv av fastigheten Munksund 20:3. 

3. Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till Fysisk planering, Mark att avsluta fastighetsaffär. 

 
Ärendebeskrivning 

1998-06-15 så antogs en ny detaljplan för Svedjan. I samband med det så erbjöd Piteå 

kommun fastigheter inom området inlösen. Munksund 20:3 accepterade inte erbjudandet utan 

valde att bo kvar. Piteå kommun löste in fastigheterna Munksund 20:2 samt Munksund 16:12. 

Samtliga ovan nämnda fastigheter ligger inom skyddszon för industrijärnvägsspår och den 

tungt trafikerade Viaduktsvägen. 

  

Nu har fastighetsägaren till Munksund 20:3 avlidit och dödsbodelägarna har varit i kontakt 

med Piteå kommun och vill att Piteå kommun ska lösa in fastigheten. 

Förvärv av fastighet bedöms vara av vikt för att förhindra framtida friktioner för boende i 

nämnd fastighet. 

  

Dödsbodelägarna har gjort en värdering av fastighet med byggnad som vi har tagit del av. 

Försäljningspris värderades till 750 000 kr + 50 000 kr. Vi har enats om ett försäljningspris på 

725 000 kr. 

  

Fastigheten ska rivas och Räddningstjänst är tillfrågad om de kan använda byggnad som 

övningsobjekt. 

 
Beslutsunderlag 

 Detaljkarta 

 Köpebrev Munksund 20:3 

 Avtal 

 Undertecknat köpekontrakt Munksund 20_3 

 Fullmakter Munksund 20_3 
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§ 193  
 

Nya Fåröbron 

Diarienr 17SBN518 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden begär att få lyfta reserverade investeringsmedel om 24,5 Mkr för 

nya Fåröbron fas 2 från Kommunstyrelsens centrala pott. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut om att avsätta investeringsmedel för byggnation 

av en ny bro över till Fårön. Detta beslut har inte kunnat verkställas då beslut från mark- och 

miljödomstolen har saknats gällande bland annat utformning av bron, omfattning och 

hantering av de muddringsmassor som är aktuella i projektet. 

  

  

Mark och miljödomstolen gav ett positivt besked till vårt förslag på bro och hantering av 

muddringsmassor. Pite hamn är i behov av fyllnadsmaterial och har gett sitt godkännande att 

vi får köra dessa massor till av dem anvisad plats inom deras område. Detta är en 

förutsättning för att hålla budget i Fåröbroprojektet. 

  

  

Med två körfält och en separerad gång- och cykelväg får vi både en trafiksäkrare lösning och 

ett bättre flöde över och under bron. Projektet planeras pågå till sommaren 2019. En 

provisorisk överfart till Fårön byggs bredvid befintlig bro. Genomfarten under bron kommer 

att vara stängd för trafik under 2018. 

  

  

Detta äskande syftar till att verkställa kommunstyrelsens beslut om att bygga en ny bro över 

till Fårön. 

 
Beslutsunderlag 

 Nya Fåröbron bilaga 1 bild 
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§ 194  
 

Haraholmens Industriområde 

Diarienr 17SBN519 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden begär att få lyfta redan reserverade investeringsmedel om 3 Mkr 

år 2018 från kommunstyrelsens centrala pott ”Exploatering näringsliv, fler industritomter 

samt området vid Södra hamn”. 

 
Ärendebeskrivning 

Piteå kommun har i dagsläget slut på tillgängliga industritomter det finns således ett akut 

behov att möjliggöra ytor för att möta den efterfrågan som finns idag men även för att skapa 

möjlighet och goda förutsättningar för tillväxt till Piteå kommun och regionen. 

  

Ute på Haraholmen har Piteå kommun avsatt ett industriområde som motsvarar 74 ha. 

Området ligger centralt och har goda förutsättningar för de som har behov av transporter med 

lastbil, järnväg eller båt. 

  

  

Idag har vi ett antal exploatörer som önskar etablera sig redan under 2018. För att möta 

efterfrågan behöver vi komma igång med förprojektering och projektet. Området har några 

stora utmaningar i form av höjdsättning, massbalans/logistik, dagvattenhantering och 

utrymmesbehov för infrastruktur och övrig infrastruktur (el, Tele, Bredband och 

Fjärrvärme/Fjärrkyla). 

  

  

Detta äskande syftar till: 

  

 Förprojektering 

 Hantera dagvatten 

 Hantera massor 

 Projektledning 

 Förbereda säljbara tomter 

 Anlägga delar av infrastruktur på området  (ca 800m väg) 

                                                                                                                                     

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - Haraholmens industriområde 
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§ 195  
 

Administration 

Diarienr M 2017-000236 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden äskar medel ur den centrala potten för investeringar för 

upprustning av huvudbyggnad på Rönnskärs fyr- och lotsplats, enligt tidigare beslut i 

kommunstyrelsen 2014-09-29 § 178 med 250 000 kr. 

 
Ärendebeskrivning 

2014-09-29 beslutade kommunstyrelsen att avsätta 250 000 kr för upprustning av 

Pite Rönnskärs fyr- och lotsplats huvudbyggnad. Fastigheten med byggnad ägs av Piteå 

kommun ½ ägare och Skellefteå kommun ½ ägare. 

  

Motivering 
Skellefteå kommun har inkommit med begäran om utbetalning av 250 000 kr som var avsatta 

för upprustning av huvudbyggnad. 

 
Beslutsunderlag 

 KS beslut 2014-09-29 § 178 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 38 (46) 

Sammanträdesdatum  

2017-12-07  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 196  
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 17SBN4 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 

delegationsbestämmelser. 

 
Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslut att delge samhällsbyggnadsnämnden fysisk planering mark nr 26-52 

 Delegationsbeslut från 18 augusti 2017 att delge samhällsbyggnadsnämnden 

 Delegationsbeslut att delge samhällsbyggnadsnämnden Mark och skog nr 17-37 

 Delegationsbeslut att delge samhällsbyggnadsnämnden 1-17 

 Delegationslista ByggR 2017-10-12-2017-11-21 
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§ 197  
 

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 

 Rättelse delegationsbeslut yttrande A476.657 Skylift Uddmansgatan Skoogs Fastigheter 

AB 

 Yttrande delegationsbeslut A485.726 Bravida Sverige AB arbetsplatsområde 

Storgatan/Uddmansgatan Eluttag för dekorbelysning 

 Delegationsbeslut - Yttrande A494.456 BD bygg materialupplag Kurirkajen 2017-12-01--

2018-06-28 

 Yttrande A469.328 Högtalaruppställning Pite FM intill Kaleido entre 13-14 december 
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§ 198  
 

Delgivningsärenden 

Diarienr 17SBN6 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för nämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Beslut om avslag förhandsbesked avstyckning Trundavan 2:15 2017-10-23 i 

Länsstyrelsen 
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§ 199  
 

Delgivningsärenden protokoll 
Diarienr 17SBN7 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit för kännedom. 

 
Beslutsunderlag 

 Kommunala Pensionärsrådet, protokoll 2017-08-24 

 §246 2017-10-02 Svar på medborgarförslag angående verkställighet av detaljplan för 

yttre Norrmalm 

 §213 protokollsutdrag 2017-09-25 Motion Skol och landsbygdspartiet (SLP) angående 

Storgatans inglasning 

 § 166 Delgivningsärenden protokoll 

 §214 2017-10-16 Samverkansöverenskommelse med Piteå Summer Games 

 Förtydligande av Bestämmelser för utdelning av minnesgåvor till arbetstagare i Piteå 

kommun 

 Kommunstyrelsens beslut  § 233 

 Kommunstyrelsens beslut § 234 

 Kommunfullmäktiges beslut § 246/2017 

 § 169 Delgivningsärenden protokoll 

 Protokoll § 209 2017-10-19 ändring av dagordning 

 Anslag från Piteå kommuns utvecklingspeng till Legdgården 

 Förnyelse av Borgmästaravtalet för klimat och energi 

 Fördjupad översiktsplan, FÖP, för Landsbygdscentra i Piteå kommun 

 Medborgardialog om "Enkelt avhjälpta hinder" med Cityplanner 

 Beslut om delegation av arbetsmiljöuppgifter 
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§ 200  
 

Information om planärenden 

Diarienr 17SBN11 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

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

 

Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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§ 201  
 

Informationsärenden 

Diarienr 17SBN8 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsplanering, Gudrun Åström, stadsarkitekt, informerar om FÖP Landsbygdscentra. 
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§ 202  
 

Detaljplan för del av fastigheten Hemlunda 1:29 (västra delen) 

Diarienr PB 2017-000543 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplanen för del av fastigheten Hemlunda 

1:29 västra delen).. 

  

2. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samhällsbyggnads, fysisk planerings 

samrådsredogörelse och granskningsutlåtande som kommunens. 

  

3. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar detaljplanen till kommunfullmäktige för 

antagande. 

  

Information till beslutet 
Efter antagande av plan i kommunfullmäktige skickas antagandebeslutet till sakägare och 

länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan pröva kommunens beslut att anta planen och har inom tre 

veckor rätt att besluta om prövning ska ske eller inte. Tiden räknas från den dag kommunens 

beslut kommer in till länsstyrelsen. 

  

Sakägare har rätt att överklaga kommunfullmäktiges beslut att anta planen. Om inte 

länsstyrelsen överprövat planen eller sakägare överklagat planen vinner den laga kraft tre 

veckor efter att kommunfullmäktiges beslut anslagits på kommunen anslagstavla. 

 
Ärendebeskrivning 

Planområdet omfattar del av fastigheten Hemlunda 1:29 och är beläget på Hemlunda, en udde 

i Svensbyfjärden, 6 kilometer sydväst om Piteå centrum. Planområdet omfattar avverkad 

skogsmark och utgör sammanlagt cirka 1,3 hektar, uppdelat i två områden, öster respektive 

väster om Hemlundavägen i korsningen Sommarvägen/ Södra Färjevägen. Syftet med 

detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för 8-9 tillkommande fastigheter för 

småhusbebyggelse. 

  

Förslaget till detaljplan reglerar 8-9 bostadsfastigheter med en minsta respektive största 

fastighetsstorlek av 1000 respektive 1600 kvadratmeter. Största byggnadsarea inom fastighet 

är 20 procent av fastighetsarea varav enskild byggnad inte får överstiga 165 kvadratmeter 

byggnadsarea. 

Högsta tillåtna nockhöjd uppgår till 7,7 meter för huvudbyggnad och 5,0 meter för 

komplementbyggnad. Endast en huvudbyggnad är tillåten per fastighet. I övrigt reglerar 

detaljplanen tillfartsgata till fastigheter inom planområdet samt kvartersmark för befintlig 

transformatorstation. 

  

Planförslaget har handlagts med utökat planförfarande. Genomförandet av planen bedöms inte 

medföra betydande miljöpåverkan. 
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Planförslaget har varit tillgängligt för samråd under tiden 2016-11-25 – 2016-12-16. 

Samhällsbyggnad, fysisk planering har upprättat en samrådsredogörelse daterad 2017-02-10. I 

redogörelsen framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna 

synpunkter. 

  

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2017-02-14 – 2017-02-28 

(granskning1). 

 Efter genomförd granskning har beslut tagits om ändrat planförfarande, från 

standardförfarande till utökat förfarande. Motiv till ändrat planförfarande är att det under 

planprocessen visats att ianspråktagande av åkermark och förtätning med för området större 

byggrätter är av principiell karaktär och kan vara prejudicerande för den fortsatta 

utvecklingen av Hemlunda. 

  

Efter den första granskningsomgången har detaljplaneläggning för del av Hemlunda 1:29 

delats upp i två separata detaljplaner. Aktuellt planförslag omfattar inte området med 

åkermark. 

Genomförd granskning för utökat förfarande (granskning 2) avser den västra delen av det 

ursprungliga planområdet med nytt plannummer (D2095). 

  

Samhällsbyggnad, fysisk planering har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 2017-11-10. 

I utlåtandet framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter 

vid den första och andra granskningen. Efter andra granskningstillfället (utökat förfarande) 

har några ändringar gjorts i planhandlingarna. Fastighetsgränserna i grundkartan är justerade 

efter genomförd gränsbestämning. Planbeskrivningen har förtydligats avseende 

genomförandetiden för underliggande detaljplan och kompletterats angående 

anläggningsavgift för VA. 

Planbeskrivningen har kompletterats angående exploateringsavtalets huvudsiktliga innehåll 

och förtydligats avseende berörda servitut. 

  

Motivering 
Planförslaget innebär att förtätning kan ske på Hemlunda genom att 8-9 fastigheter för 

småhusbebyggelse kan tillskapas. Planens utformning har tagit hänsyn till områdets karaktär, 

folks önskan att bygga och bo på Hemlunda samt att det är i linje med kommunens mål om att 

växa där bedömningen är att denna plan innebär god hushållning av marken. 

  

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att planförslaget har utformats på ett sätt som möjliggör 

både exploatering och bevarande av områdets karaktär. 

  

Samhällsbyggnad, fysisk planering föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden godkänner 

detaljplanen och överlämnar den för ett antagande i Kommunfullmäktige. 

  

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

207. 

Detaljplan debiteras enligt tabell 3 klass 3 med 50 700 kr samt med ett tillägg på 9 295 kr för 

utökat förfarande enligt upprättat planavtal, summa 59 995 kr. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 

 Detaljplan - Planhandling 

 Detaljplan - Planhandling 

 Granskningsutlåtande (Plan) 

 Samrådsredogörelse (Plan) 

 

Yrkanden 

 

Daniel Bergman (M), Karl-Erik Jonsson (M), Jan Westerberg (L) samt Ulf Lindström (L) 

yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

 

 


