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§44 

Ändring av dagordning 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att punkten Av ledamöter väckta ärenden läggs 

till dagordningen. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden föreslår att punkten Av ledamöter väckta ärenden läggs till dagordningen. 
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§ 45  
 

Förvaltningschefen informerar 

Diarienr 18SBN2 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Jan Johansson informerar kort om verksamheterna inom samhällsbyggnad, 

inklusive SAM2020, plan- och tillväxtkommittén samt ordförandeberedningen. 
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§ 46  
 

Månadsrapport 

Diarienr 18SBN3 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger den fördjupade rapporten för januari - mars 2018 till 

handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen informerar om den fördjupade rapporten för januari - mars 2018. 

  

 
Beslutsunderlag 

 SBN Mars 

 Ekonomitabell SBN mars 
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§ 47  
 

Lägesrapport EU jan 2018 

Diarienr 18SBN44 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner lägesrapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt riktlinjer för EU-arbetet inom nämnden ska en sammanställning av förvaltningens EU-

arbete rapporteras till nämnden årligen. 

 

Samhällsbyggnad Kompetensförsörjning är 2018-01-01 projektägare för tre projekt. 

 

Kompetens för alla är ett samarbetsprojekt mellan Piteå, Älvsbyn och Arvidsjaurs kommuner. 

Syfte: Att öka sysselsättningen för personer med funktionsnedsättningar och nyanlända 

invandrare. 

Projekttid: 2015-10-01 – 2018-08-31. 

Medfinansiering från EU: Europeiska socialfonden (ESF) 11,5 Mkr. 

 

Lärande rekrytering. 

Syfte: Att underlätta för personer med utländsk bakgrund att komma in på arbetsmarknaden. 

Deltagarna erbjuds praktik på ett antal pilotarbetsplatser inom kommunens verksamheter. Det 

är framförallt inom Socialtjänsten och Fastighet och service, där de kommer att få extra 

handledning och speciell språkhandledning. 

Projekttid: 2017-03-01 – 2019-12-31. 

Medfinansiering från EU: Europeiska socialfonden (ESF) 6,5 Mkr 

 

Samhällsbyggnad Kompetensförsörjning har beviljats projekt inom Erasmus+ 

Syfte: Att lärare inom Vuxenutbildningen ska kunna ”Jobbskugga” kollegor i Tyskland och 

Österrike, för att utveckla metoder med särskilt fokus på undervisningen av Flyktingar. 

Projekttid: 2017-11-01 – 2019-10-31 

Medfinansiering från EU: Erasmus+ 16700 € 

 

Samhällsbyggnad Flyktingsamordningen är projektägare för ett projekt från ESF 

Kompetensomställning migration 

Syfte: Att genomföra kompetenshöjande insatser dels för personalen som blir kvar inom 

Flyktingverksamheten och dels för de som kommer att bli övertaliga. 

Projekttid: 2017-04-03 – 2018-11-30. 

Medfinansiering från EU: ESF 4,2 Mkr. 

 

Samhällsbyggnad Flyktingsamordningen deltar i ett projekt tillsammans med partners från 

Tyskland, Grekland, Italien, England och Sverige. Projektägare är en tysk organisation. 

Syfte: Att utbyta erfarenheter för personal som arbetar med Ensamkommande flyktingbarn 

Projekttid: 2017-03-01 – 2018-02-28. 

Medfinansiering från EU: Erasmus+ 2850 € 
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Samhällsbyggnad har ansökt om medfinansiering från ESF men inte prioriterats. 

Uppsöka Motivera Aktivera 

Syfte: Att unga i åldrarna 15-24 år ska komma ut i arbete eller utbildning eller närma sig den. 

Projekttid: 2018-03-01 – 2021-02-28 

Sökt medfinansiering från EU: Europeiska socialfonden (ESF) 7,9 Mkr. 

 
Beslutsunderlag 

 Lägesrapport EU jan 2018 Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 48  
 

Dataskyddsombud 

Diarienr 18SBN95 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden utser Ulf Gustafsson till dataskyddsombud för 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden finansierar tjänsten som dataskyddsombud enligt föreslagen 

kostnadsfördelning. 

 
Ärendebeskrivning 

Dataskyddsförordningen (GDPR) ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018 och 

kräver att alla offentliga myndigheter så som kommunala organisationer utser ett 

dataskyddsombud (DSO). Reglerna om dataskyddsombud, DSO, finns i artiklarna 37-39 i 

dataskyddsförordningen. Datainspektionen är tillsynsmyndighet för att se till att reglerna 

efterföljs. 

 

Rollen som dataskyddsombud är inte samma som personuppgiftsombudet i nuvarande PUL. 

En av de största förändringarna med de nya reglerna är att ombudets kontrollerande och 

rådgivande funktion renodlas. Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till 

den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt 

dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs. Det innebär att 

organisationen självständigt måste bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av 

dataskyddsombudet. 

 

Ytterligare en förändring är att de nya reglerna ställer krav på dataskyddsombudets kompetens 

och placering i organisationen. Den person som utses måste ha tillräcklig kunskap om 

dataskydd och ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och 

förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i 

organisationen och ska rapportera till organisationens ledning. Det är alltså inte ombudet som 

ansvarar för att reglerna följs, utan organisationen. Därför måste organisationen ha rutiner och 

arbeta på ett sådant sätt att nödvändiga att krav efterföljs. Om en organisation inte har följt 

reglerna är det organisationen som har ansvar, inte ombudet. 

 

Sammanfattningsvis ska dataskyddsombudet: 

 informera och ge råd inom organisationen om vilka skyldigheter som gäller enligt 

dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning 

  

 övervaka att reglerna i dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning följs 

samt se till att organisationens strategi för skydd av personuppgifter efterlevs, bland 

annat genom utbildning och intern granskning 

  

 fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och även i övrigt samarbeta med 

tillsynsmyndigheten 
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Kostnad och kostnadsfördelning 
Kostnadsberäkningen grundar sig på Piteå kommuns självkostnadsmodell samt kostnader för 

utbildningsinsatser, kompetensutveckling samt systemutveckling. Den totala kostnaden är 

beräknad till 800 000 kronor i ett heltidsmått för år 2018. Kostnaden och fördelningen mellan 

nämnder och bolag ska också vara konstant under 3 år dvs till och med 2020-12-31. Därefter 

ska en översyn av kostnader och fördelning ske. 

 

 

Kostnaden för ett gemensamt dataskyddsombud delas genom att alla nämnder och bolag 

bidrar till finansieringen med dels en baskostnad på 15 000 kr vardera och dels en kostnad 

som grundar sig på fördelning med omsättning respektive antal anställda som grund. 

 

Fördelningen av kostnaderna skulle då bli enligt nedan: 

Kommunledningsförvaltningen och Räddningstjänsten KS/KF 43 166 kr 

Fastighets- och serviceförvaltningen FSN 65 747 kr 

Utbildningsförvaltningen BUN 185 697 kr 

Socialförvaltningen SN 204 055 kr 

Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN/MTN 59 927 kr 

Kultur, park- och fritidsförvaltningen KFN 31 691 kr 

Överförmyndarnämnden ÖFN 15 341 kr 

Summa kommun 605 624 kr 

  

PIKAB Bolagsstyrelse 15 105 kr 

AB PiteEnergi Bolagsstyrelse 54 970 kr 

Pireva AB Bolagsstyrelse 30 491 kr 

PiteBo AB Bolagsstyrelse 34 155 kr 

Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsstyrelse 25 051 kr 

Piteå Science Park AB Bolagsstyrelse 16 976 kr 

Piteå Hamn AB Bolagsstyrelse 17 629 kr 

Summa bolagen 194 376 kr 

Totalt 800 000 kr 
  

Yrkanden 

Daniel Bergman (M): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag. 

  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 

samhällsbyggnadsnämndens beslut. 
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Beslutsunderlag 

 Beslut i kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2018-03-27 § 52 förslag till 

tillsättande av Dataskyddsombud 

§ 49  
 

Begäran om medel ur centrala potten för projektering Västermalm, 

av del av Västergatan 

Diarienr 18SBN81 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar reserverade 

investeringsmedel på 500 tkr ur Centrala potten "Exploatering för ökad befolkning" 

för projektering av del av Västergatan. 

 
Ärendebeskrivning 

Ett av Piteå kommuns övergripande mål är att bli 43 000 invånare till 2020, och 46 000 

invånare till 2030. Efterfrågan på centrala lägenheter är högt och detta ställer krav på 

kommunen att erbjuda medborgarna tillgång till attraktiva boendemiljöer. Visionen för 

Västermalm är att det ska bli en ny kompletterande stadsdel som förstorar centrum och som 

blir ett attraktivt område för bostäder och verksamheter. Utbyggnaden av Västermalm 

kommer att ske etappvis och pågå under flera år. I den första etappen bygger Lindbäcks bygg 

110 nya lägenheter med planerad inflyttning i vissa delar under juli 2018. De nya 

byggnadernas entréer är höjdsatta för att minska konsekvenserna av framtida skyfall. 

 

Projekteringen avser utöver själva Västergatan även övriga publika ytor runt Lindbäcks nya 

byggnader, inklusive Prästgårdsgatans förlängning genom Kv. Tallen. Området i stort utgör 

en lågpunkt i centrala Piteå där översvämningar har förekommit vid ett flertal tillfällen, senast 

år 2014. Piteå kommun arbetar i dagsläget med en dagvattenutredning där det ingår ett antal 

förslag på delåtgärder för att minska konsekvenserna av framtida skyfall inom detta område. 

Västergatans höjdsättning, på sträckan mellan Sundsgatan och Storgatans förlängning skall 

som en delåtgärd anpassas till de nya byggnadernas entréer samt garageinfarter och utformas 

för att bättre hantera framtida dagvattenvolymer. 

 

Medel för projektering äskas från kommunstyrelsens pott ”Exploatering för ökad befolkning”. 

Medel för genomförande äskas från VEP 2019-2021. 

 
Beslutsunderlag 

 Översiktskarta Västergatan 
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§ 50  
 

Ändring av verksamhetsområde för vatten i Norrfjärden 

Diarienr 18SBN91 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner ändring av 

verksamhetsområde för vatten i Norrfjärden, som innebär avveckling av verksamhetsområde 

för vatten enligt bilaga 1. 

 
Ärendebeskrivning 

Delar av verksamhetsområdet för vatten sträcker sig från en gammal kommunal vattentäkt vid 

Harrträsket till det gamla vattenverket vid Aspgårdsvägen i Norrfjärden. Vattentäkten och 

tillhörande råvattenledning är sedan länge tagna ur drift. Verksamhetsområdet är beläget i 

anslutning till den gamla råvattenledningens placering och stäcker sig över obebyggd skogs- 

och åkermark. 

 

Anledningen till förslag om avveckling av delar av verksamhetsområde för vatten är att 

ledning och vattentäkt inom aktuellt område inte längre är i bruk. Området är obebyggt och 

ligger utanför detaljplanerat område vilket innebär att något behov av vattentjänster inte finns. 

Vid en eventuell efterfrågan av kommunalt vatten inom verksamhetsområdet skulle Piteå 

renhållning och vatten (Pireva), enligt 6 § i lagen om allmänna vattentjänster 

(2006:412), (LAV), måsta tillgodose detta behov, se bilaga 2. Denna skyldighet skulle 

medföra en mycket hög kostnad för VA-kollektivet. 

 

Med anledning av ovanstående föreslår samhällsbyggnad, enligt 9 § i LAV, att 

verksamhetsområdet för vatten avvecklas inom berört område, se bilaga 1. 

  

Yrkanden 

Marika Risberg (C): Avslag till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag. 

  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att samhällsbyggnadsnämnden 

beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 - Karta över verksamhetsområde som föreslås avvecklas 

 Bilaga 2 - Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
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§ 51  
 

Ansökan om inrättande av vattenskyddsområde för Svensbyfjärdens 

ytvattentäkt i Piteå kommun enligt 7 kap. miljöbalken (1998:808) 

Diarienr 18SBN78 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ansöker om att Länsstyrelsen i 

Norrbottens län fastställer skyddsområde för Svensbyfjärdens ytvattentäkt i enlighet med 

föreslagna skyddszoner enligt 7 kap. 21 § miljöbalken. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ansöker om att Länsstyrelsen i 

Norrbottens län fastställer skyddsföreskrifter för Svensbyfjärdens vattenskyddsområde i 

enlighet med ansökan enligt 7 kap. 22 § miljöbalken. 

 
Ärendebeskrivning 

Svensbyfjärden utgör dricksvattentäkt för Piteå kommuns huvudvattentäkt som förser 

merparten av kommunens invånare med dricksvatten. Det är angeläget att vattentäkten får ett 

skydd som säkerställer dricksvattenförsörjningen för framtiden. 

 

Ett arbete med att få till stånd ett vattenskyddsområde har pågått under ett antal år. Ett förslag 

till avgränsning och skyddsföreskrifter har samråtts under 2016. Många synpunkter inkom 

och en omfattande översyn av förslaget har genomförts. 

 

Riskanalysen i bilagda ansökan har reviderats och sedan legat till grund för förslag till 

utbredning och avgränsning av skyddsområdet samt till skyddsföreskrifter. 

 

I föreliggande förslag har skyddsområdets utbredning minskat och i skyddsföreskrifterna har 

flera av de tidigare regleringarna tagits bort. 

 

Skyddsföreskrifterna är ett av verktygen för att skydda vattentäkten men andra 

riskreducerande åtgärder behövs också. Piteå kommun avser att systematiskt arbeta med andra 

riskreducerande åtgärder såsom skyltning av området och regelbunden översyn av 

riskanalysen. 

  

Yrkanden 

Daniel Bergman (M): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag. 

  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 

samhällsbyggnadsnämndens beslut. 

 
Beslutsunderlag 

 Ansökan 

 Tekniskt underlag 

 Översyn Ramböll 2018 
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 1. Karta VSO Översikt bladindelning_primär_sekundär_zon 

 2. Karta VSO Vattentäktszonen 

 3. Karta VSO område 1 (Svensbyfjärden) 

 4. Karta VSO område 2 (Böle) 

 5. Karta VSO område 3 (Sikfors) 

 6. Karta VSO område 4 (Blåsmark) 

 7. Karta VSO område 5 (Rokån) 

 8. Karta VSO tertiär_zon 

 9. Karta riskklassade objekt Pitea kommun 

 10. Karta riskklassade objekt uppströms Sikfors 

 11. Karta riskklassade objekt_detalj Svensbyfjärden 

 12. Karta riskobjekt Svensbyfjärden 

 13. Karta riskobjekt Pitea kommun 

 14. Karta riskobjekt Pitea kommun med skyddsområde 

 15. Karta definition av Svensbyfjärden 

 Samrådsredogörelse Svensbyfjärden 

 Konsekvensanalys Svensbyfjärden 

 Skyddsföreskrifter 
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§ 52  
 

Plan för rätt fart i Piteå 

Diarienr 16SBN262 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar reviderad Plan för rätt fart i 

Piteå. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att uppdatera 

hastighetsplanen ”Plan för rätt fart i Piteå”. 

 
Beslutsunderlag 

 Plan för rätt fart i Piteå 
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§ 53  
 

Haraholmens industriområde - äskande av medel 
Diarienr 18SBN123 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel på 28 

mkr för exploatering av Haraholmens industriområde under 2018. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad har idag en exploatör som önskar etablera sig redan under sommaren 2018. 

För att möta efterfrågan behöver förvaltningen göra nödvändiga investeringar inför deras 

etablering. Området har några stora utmaningar i form av höjdsättning, massbalans/logistik, 

dagvattenhantering och utrymmesbehov för infrastruktur och övrig infrastruktur (el, tele, 

bredband och fjärrvärme). 

 

En annan utmaning är etableringstakten. Projektet planeras därför etappindelas där första 

etappen är för att möjliggöra etablering på tomt D1. 

 

Samhällsbyggnad återkommer med kommande etappers omfattning och innehåll  i VEP 2019-

2021. 

 

Just nu pågår förprojektering av bland annat VA och dagvatten. Detta är två variabler som 

styr höjdsättningen av området. Höjdsättningen påverkar i sin tur massbalansen. I och med att 

det är ett så stort område får varje centimeter i höjdled stor påverkan på budgeten. 

 

Just nu pågår också upphandlingen av entreprenör. Planen är att i mitten av maj ha ett 

kontrakt klart. Då kommer detaljprojektering, upphandling av underentreprenörer att kunna 

påbörjas och färdigställas. Detta är variabler som påverkar budgeten. 

 

Detta äskande syftar till att täcka de kostnader som planeras upparbetas under 2018. För 

kostnader 2019 och framåt återkommer samhällsbyggnad i VEP 2019-2021. 

 

Kostnaderna för 2018 planeras fördelas enligt nedan: 

 

Tomt D1 

Här kommer första etableringen. Byggstart sommaren 2018. Färdigställandetid: April 2019. 

 

Väg Södra 

Eftersom att anslutningspunkter för VA och Fjärrvärme finns i området vid infarten till 

Kartuddsvägen är det bättre ekonomi att få bryta och terrassera denna väg nu och lägga 

installationerna längs med den än att gräva separata ledningsgravar utanför hela området. Vi 

gör den däremot inte klar med beläggning, belysning mm då vi nu inte har några 

verksamheter som ska etablera sig på tomterna G1, H1, I1, J1 (ca 3 Mkr). 
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Väg Norra 

Denna väg gör vi helt klar under 2018 enligt bifogad vägsektionen förutom beläggning. 

Beläggningen avvaktar vi med till 2019 på grund av att den kommer användas delvis som 

byggväg under 2018-2019. Denna väg kommer i första skedet användas som transportväg till 

etableringen på tomt D1 och för servicefordon till de befintliga vindkraftverken i anslutning 

till området.(ca 4,6 Mkr) 

 

Väg 1 och väg 2 

Dessa vägar är ca 400 m långa vardera. Samhällsbyggnad gör ca 200 m per väg helt klara 

under 2018 enligt bifogad vägsektionen förutom beläggning. Beläggningen 

avvaktar samhällsbyggnad med till 2019 på grund av att den kommer användas delvis som 

byggväg under 2018-2019. Dessa vägar kommer i detta skede användas som transportväg till 

etableringen på tomt D1. 

(ca 5 Mkr) 

 

Dagvattenhantering 

Trots att det vid skrivandets stund endast är en etablering under 2018 måste det finnas full 

funktion på området. Dagvattensystemet måste fungera till fullo för att bland annat inte ska 

riskera att blötlägga den nya tomten D1 och förstöra installationer och vägar.(ca 1,3 Mkr) 

 

Massförflyttningar 

Trots att det vid skrivandets stund endast är en etablering under 2018 måste det finnas full 

funktion på området. Delar av området (tomt A1, B1, C1, E1, F1) lutar in mot tomt D1. För 

att inte ska riskera att blötlägga den nya tomten D1 och förstöra installationer och vägar måste 

material omfördelas på dessa tomter. Som det också ser ut just nu finns massbalans på dessa 

tomter vilket gör det ekonomiskt fördelaktigt att omfördela dessa ytor samtidigt. 

 

Hela området innehåller ett lager med vegetation. På så här stora ytor blir det väldigt mycket 

material. Det mesta finns inte avsättning för men det är nödvändigt att hantera det. Hantering 

av stora volymer tar stor plats. Detta innebär att redan nu behöver andra ytor bearbetas än 

enbart D1. 

 

I dagsläget pågår förprojektering. VA och dagvattenhantering är variabler som styr 

höjdsättning av hela området, vilket innebär att det kanfinnas behov att omfördela material på 

fler ytor ( ca 13 Mkr). 

 

Detaljprojektering 

Just nu pågår också upphandlingen av entreprenör. Planen är att i mitten av maj ha ett 

kontrakt klart. Då kommer detaljprojektering, kunna påbörjas (ca 1,1 Mkr). 

 

Tidigare äskande från kommunstyrelsens centrala pott ”exploatering näringsliv, fler 

industritomter samt området vid Södra hamn” om 3 Mkr är tänkt att användas för kostnader 

som upparbetas under 2018: 

 

- Förprojektering 1,5 Mkr 

- Projektledning 1,5 Mkr 
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Yrkanden 

Karl-Erik Jonsson (M) och Daniel Bergman (M): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens 

arbetsutskotts förslag. 

  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 

samhällsbyggnadsnämndens beslut. 

 
Beslutsunderlag 

 Sektionsritning T16.7-002 

 Masshantering T01.1-003 

 Översiktsritning T01.1-002 
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§ 54  
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 18SBN4 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 

delegationsbestämmelser. 

 
Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslut avseende ansökan om statsbidrag till lektorstjänst vid 

Vuxenutbildningen 

 Delegationsbeslut PB 2018-000092 HALSÖREN 1:1 Begäran om yttrande avseende 

försäljning av fast egendom som tillhör staten 

 Delegationsbeslut kompetensförsörjning nr 01-2018 

 3.18 Delegationsbeslut Lillpiterör AB 

 Delegationslista för parkeringstillstånd för rörelsehindrade till 

samhällsbyggnadsnämnden 

 Delegationslista för parkeringstillstånd för rörelsehindrade till 

samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 55  
 

Delegationsbeslut offentlig plats 

Diarienr 18SBN5 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för offentlig plats. 

 
Ärendebeskrivning 

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

delegationsbestämmelser. 

 
Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslut - Yttrande A095.675 NCC Saxlift Aronsgatan 

 Delegationsbeslut - Yttrande A103.873 Taktjänst i Norr AB Kranlyft  på Aronsgatan 

 Karta till delegationsbeslut - Yttrande A103.873 Taktjänst i Norr AB Kranlyft  på 

Aronsgatan 

 Delegationsbeslut - Yttrande 2018 uteservering BishopsArms samt minnesanteckningar 

möten 

 Delegationsbeslut - Yttrande A122.760 container Hamnplan Kv. Älgen 

 Delegationsbeslut - Yttrande A130.462 OS- medaljörfirande Rådhustorget 28/3-2018 

 Delegationsbeslut - Yttrande A503.428 Hinderbanelopp 2018 2 juni Brandkårens 

personalklubb 

 Delegationsbeslut - Yttrande A114.422 Marknad Öjebyn Kyrkstugeägarnas intresseför. 

30 mars samt 29 sept 2018 

 Delegationsbeslut - Yttrande A072.824 Kyrkmarknad 28/6-1/7-2018 i Öjebyn under  

PSG sökande PDOL 
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§ 56  
 

Delgivningsärenden protokoll 
Diarienr 18SBN7 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit för kännedom. 

 
Beslutsunderlag 

 Beslut i Kommunfullmäktige §12 2018-02-19 Antagande av detaljplan för del av 

fastigheten Hemlunda 1:29 (västra delen) 

 Beslut i Kommunfullmäktige 2018-02-19 §6 Styrande dokument – Upphävanden 

 Beslut 2018-02-19 Kommunfullmäktige §7 Revidering av avgiftstaxa för utlämnande av 

allmänna handlingar 

 Revidering i Kommunfullmäktige 2018-02-19, av avgiftstaxa för utlämnande av 

allmänna handlingar 

 Beslut i Kommunfullmäktige 2018-02-19 §10 Parkeringsnorm för Piteå kommun 

 Parkeringsnorm för Piteå kommun beslutad i kommunfullmäktige 2018-02-19 

 Taxor och avgifter inom trafik, parkering och allmän/offentlig plats beslutade i 

kommunfullmäktige 2018-02-19 

 Beslut i Kommunfullmäktige 2018-02-19 §33 Medborgarförslag angående att begränsa 

hastigheten och trafiken på delar av Källbogatan 

 Beslut i kommunfullmäktige 2018-02-19 §34 Medborgarförslag - Gratis busskort till 

personer som har aktivitetsstöd 

 Beslut i kommunfullmäktige 2018-02-19 § 35 Medborgarförslag - SMSpark ska gå att 

använda på alla parkeringar i centrum 

 Medborgarförslag - SMSpark ska gå att använda på alla parkeringar i centrum 

 Medborgarförslag angående att begränsa hastigheten och trafiken på delar av Källbogatan 

 Medborgarförslag - Gratis busskort till personer som har aktivitetsstöd 

 Beslut 2018-03-05 kommunstyrelsen §48  Äskande av medel ur den centrala potten för 

investeringar för upprustning av huvudbyggnad på Piteå Rönnskärs fyr- och lotsplats 

 Beslut 2018-03-06 i Kultur- och fritidsnämnden - § 11 KFN Flytt av KFN och KFNAU 

från september till augusti 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott  2018-03-27 § 52 

Förslag till tillsättande av Dataskyddsombud 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-03-26 Val avsägelser och fyllnadsval 2018 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-03-26 § 44 Riktlinjer för verksamhetsplanering 

(VEP) 2019-2021 samt budget för 2019 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-03-26 § 44 Riktlinjer för verksamhetsplanering 

(VEP) 2019-2021 samt budget för 2019 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-03-26 

 Anslagsöverföring 2018 resultatbudget drift investering 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 23 (49) 

Sammanträdesdatum  

2018-04-25  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-03-26 Bilaga Personalbokslut 2017 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-03-26 Nyckeltalsbilaga - Årsredovisning 2017 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-03-26 Årsredovisning 2017 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-03-26 Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för 

år 2017 samt frågan om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 2017 

 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2017 

 Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

 Revisionsberättelse för 2017 

 Beslut från kommunfullmäktige §38 2018-03-26 Försäljning av tomträtter i Piteå centrum 

 Beslut från kommunfullmäktige §39 2018-03-26 Revidering av 

bostadsförsörjningsplanen 

 Riktlinjer för bostadsförsörjningsplan 

 Beslut från kommunfullmäktige §40 2018-03-26 Antagande av Bestämmelse för tomtkö 

och om köp av småhustomt 

 Bestämmelser för tomtkö och om köp av småhustomt 

 Beslut från kommunfullmäktige §41  2018-03-26 Förslag att avveckla Stipendium för 

miljö- natur- och kulturmiljövård 

 Beslut från kommunfullmäktige §42 2018-03-26 Upphävande av bestämmelser angående 

ersättning för hemdatorer till förtroendevalda 

 Beslut från kommunfullmäktige §65 2018-03-26 Medborgarförslag - Bygga ut 

gatubelysningen efter Fridhemsvägen 

 Medborgarförslag - Bygga ut gatubelysningen efter Fridhemsvägen 

 Beslut från kommunfullmäktige §67 2018-03-26 Medborgarförslag - Gratis busskort 

inom kommunen för elever som är inackorderade i Piteå 

 Medborgarförslag - Gratis busskort inom kommunen för elever som är inackorderade i 

Piteå 

 Beslut i kommunfullmäktige 2018-03-26 §43 svar på motion (S) om kulturen som 

utvecklingsmotor 
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§ 57  
 

Medborgarförslag om belyst gång- och cykelväg från Munksund till 

Pitholmsskolan 

Diarienr 18SBN25 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget om belyst gång- och cykelväg från 

Munksund till Pitholmsskolan färdigbehandlat. 

 
Ärendebeskrivning 

Förslag från elever från Pitholmsskolan om belyst gång- och cykelväg från Munksund till 

Pitholmsskolan. Många elever och andra medborgare nyttjar sträckan men måste idag dela 

färdväg med bilister. För att det oskyddade trafikanterna på ett trafiksäkert sätt ska ta sig fram 

bör en belyst gång- och cykelväg prioriteras. 

 

Motivering 
Piteå Kommun, trafikenheten uppskattar elevernas engagemang och tar till sig de synpunkter 

och behov som framförs. Trafikenheten håller med om att behov finns för en gång- och 

cykelväg efter Järnvägsgatan, mellan Munksund och Pitholmsskolan. Den aktuella sträckan 

finns med i Piteå kommuns gång- och cykelplan samt i den allmänna planeringen för 

utbyggnad av gång- och cykelvägnätet. Dagligen färdas ett stort antal elever och övriga 

medborgare i området. Trafiksäkerheten och antalet gång- och cykeltrafikanter i området 

skulle med stor sannolikhet öka med en belyst gång- och cykelväg. 

 

Det finns idag ingen fastställd tidpunkt för när en eventuell ombyggnad av sträckan kan 

komma att ske, då budget för detta i dagsläget saknas och projektering inte ännu är 

genomförd. Befintliga och mer trafiksäkra gator genom bostadskvarter i området 

rekommenderas och bör i dagsläget nyttjas av gång- och cykeltrafikanter mellan Munksund 

och Pitholmsskolan, som alternativ för Järnvägsgatan. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag från eleverna på Pitholmsskolan klass 5C - belyst gång- och cykelväg 

från Munksund till Pitholmsskolan 

 Gång- och cykelplan för Piteå kommun inkl bilagor 
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§ 58  
 

SANDHOLMEN 7:1, Nybyggnad av bostadsplattform 

(tillfälliguppställning för vindkraftsbyggare) 

Diarienr PB 2018-000137 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet för att inhämta uppgifter från 

Pite Energi, Pireva samt Räddningstjänsten för fortsatt handläggning för att ta fram 

fullständigt underlag, inklusive avvecklingsplan. 

 
Ärendebeskrivning 

Marine Crane inkom till samhällsbyggnad den 2018-03-12 med en ansökan om att få tillfälligt 

ställa upp en bostad/hotell pråm utanför spintkajen på Sandholmen 7:1. Strandskyddsdispens 

är beviljad för tillfällig uppställning av bostadspråm. Diskussioner pågår med Pireva hur man 

ska lösa VA-frågan, reningsverket ligger 300 meter från uppställningsplatsen. Diskussioner 

pågår med räddningstjänsten avseende brandskyddsdokumentationen. 

 

Uppställningen av pråmen sker utanför spintkajen och parkeringar finns, grundtanken är att 

arbetslagen skall bussas mellan vindkraftsparken och pråmen. Ansökan gäller från 1 juni 2018 

och 24 månader framåt. 

 

Ett hamntillstånd beviljades 2015-02-17. Den nygamla kajen vid Sandholmen återinvigdes 

2014 efter en renovering och nybyggnation av en 65 m lång spåntad och pålad kaj som 

medger anlöp och lossning av fartyg upp till minst 110 m. I hamnanläggningen ingår också ett 

område för material-upplag till vilket Piteå kommun lämnat strandskyddsdispens och tillstånd 

för. Här kan lossning och lastning ske av t.ex. massaved direkt på bil för vidaretransport, ut 

till E4 2016-05-26 beviljades upplag av muddermassor utanför spintkajen som kommer att 

fungera som parkeringsyta, är idag materialupplag 

 

Motivering 
Samhällsbyggnad bedömer att bygglovet kan anses vara en utökning av befintlig verksamhet 

som redan bedrivs på området. 

  

Yrkanden 

Tomas Eklund (S), Magnus Nyström (S), Marika Risberg (C), Brith Fäldt (V), Karl-Erik 

Jonsson (M), Daniel Bergman (M) och Jan Westerberg (L): Återremiss för fortsatt 

handläggning utifrån handlingar från Pite Energi, Pireva samt Räddningstjänsten för att ta 

fram fullständigt underlag inklusive avvecklingsplan. 

  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss, och finner att 

samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
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Beslutsunderlag 

 Fasad/sektion 

 Projektbeskrivning 

 Tjänsteskrivelse 
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§ 59  
 

Medborgarförslag om att erbjuda alla förskolor att åka gratis buss 

Diarienr 17SBN201 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet för internremiss till barn- och 

utbildningsnämnden samt för att informera kommunfullmäktiges presidium att 

medborgarförslaget sänts till fel nämnd för beslut. 

 
Ärendebeskrivning 

Medborgarförslaget anger att alla förskolor ska få ett busskort för att kunna nyttja 

lokaltrafiken gratis. Att erbjuda barnen ett lustfyllt sätt att åka kollektivt. Skapa ett intresse för 

lokaltrafik och miljötänk med att åka tillsammans redan från ung ålder, hållbar utveckling. 

 

Att redan i tidig ålder visa barn och unga att kollektivtrafiken är ett bra färdmedelsalternativ 

för att transportera sig är positivt och skapar goda förutsättningar för att de ska fortsätta resa 

på ett hållbart sätt även i framtiden. Kollektivtrafiken är även ett säkrare färdmedel än bilen. I 

nuläget finns busskort med olika resealternativ att köpa, exempelvis 20 resors kort, 

Länstrafiken arbetar även på att se över möjligheter till att införa det så kallade 6-19 kortet. 

Det innebär att barn och ungdomar mellan 6-19 år reser avgiftsfritt med all kollektivtrafik i 

Norrbotten. Innan ett beslut kan tas om införande av 6-19 kortet ska Länstrafikens utredning 

färdigställas och förslaget presenteras för berörda kommuner. 

 

Medborgarförslaget att erbjuda förskolor i Piteå kommun gratis busskort innebär att dessa i 

nuläget måste köpas in enligt nu gällande taxor för kollektivtrafiken. Samhällsbyggnad 

bekostar driften av kollektivtrafiken i kommunen men står inte för biljettkostnader till andra 

förvaltningar. Busskort till olika verksamheter inom kommunen bekostas av respektive 

förvaltning och då det är utbildningsförvaltningen som ansvarar för förskolan och dess budget 

bör det vara de som beslutar om busskort ska erbjudas i verksamheterna. 

  

Yrkanden 

Marika Risberg (C) och Martin Åström (NS): Bifall till medborgarförslaget. 

Brith Fäldt (V): Återremiss av ärendet för remiss till barn- och utbildningsnämnden. 

  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss, och finner att 

samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med detta. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag om att erbjuda alla förskolor att åka gratis buss 
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§ 60  
 

Medborgarförslag om att förbättra säkerheten för gångtrafikanter 

vid övergångsstället Nya Älvvägen/Granvägen (järnvägskorsningen i 

Öjebyn) 

Diarienr 17SBN203 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget om att förbättra säkerheten för 

gångtrafikanter vid övergångsstället Nya Älvvägen/Granvägen (järnvägskorsningen i Öjebyn) 

färdigbehandlat. 

 
Ärendebeskrivning 

Förslagsställaren uppger att korsningen Nya Älvvägen/Granvägen har en hög trafikmängd och 

att det befintliga övergångsstället nyttjas av ett stort antal skolelever från bl a Grans- och 

Framnäsområdet på väg till och från skolan. Korsningens utformning med refuger mellan norr 

och södergående trafik, samt även mellan norrgående trafik och den trafik som nyttjar 

högersvängfil in mot Öjebyn anses skapa siktproblem. Vidare anses hastighetsbegränsningar 

och väjningsplikt inte respekteras. Önskemål finns därför för en översyn av korsningen i syfte 

att förbättra trafiksäkerheten för skolbarn och övrig trafik. 

 

Piteå kommun är väghållare för Granvägen och i kommunens gång- och cykelplan finns såväl 

den som den aktuella korsningen med som förslag på framtida gång- och cykelväg respektive 

passage. Passagen finns med då gång- och cykelplanen innehåller förslag på åtgärder på både 

kommunala och statliga vägar. Nya Älvvägen är Trafikverket väghållare för, vilket innebär att 

det endast är de som kan ta beslut om åtgärder i korsningen. Piteå kommun för dock en 

kontinuerlig dialog med Trafikverket och lyfter där bland annat förslag på förbättringsåtgärder 

på det statliga vägnätet. De synpunkter på korsningen som tas upp i medborgarförslaget 

kommer att framföras till Trafikverket. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag om att förbättra säkerheten för gångtrafikanter vid övergångsstället 

Nya Älvvägen/Granvägen (Järnvägskorsningen i Öjebyn) 
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§ 61  
 

Bergsviken 3:349, Detaljplan för del av Bergsviken 3:349, Ljungheden, 

avseende planläggning för bostäder 

Diarienr PB 2016-000547 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplan för del av Bergsviken 3:349, Ljungheden. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnads samrådsredogörelse och 

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 huruvida 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. 

  

Reservationer 

Daniel Bergman (M), Marika Risberg (C), Karl-Erik Jonsson (M) och Martin Åström (NS) 

reserverar sig mot beslutet. 

 
Ärendebeskrivning 

Piteå kommuns tomtkö har växt under senare år och efterfrågan på bostäder i Bergsviken är 

stor. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-10-04 om planstart för detaljplan för del av 

Bergsviken 3:349, Ljungheden, i enlighet med kommunens översiktsplan som pekar ut 

området för planerad bebyggelse. Planförslaget möjliggör ca 17-19 nya egnahemstomter och 

intentionen är att möjliggöra för eventuellt flerbostadshus. Planförslaget säkerställer även ett 

attraktivt naturområde för närrekreation och fastställer tillgänglighet och åtkomst till 

naturområdet för närboende. 

 

Planförslaget har varit tillgängligt för samråd under tiden 2017-09-25 – 2017-10-16. 

Samhällsbyggnad, har upprättat en samrådsredogörelse daterad 2018-02-23. I redogörelsen 

framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. 

 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2018-02-26 – 2018-03-12. 

Samhällsbyggnad, har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 2018-03-26. I utlåtandet 

framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. 

 

Underlag till framtagande av planhandling har varit Markteknisk undersökningsrapport 
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(2016-11-10), PM Miljö (2016-11-23), Trafikutredning (2017-01-23) och underlag från 

projektering av området (markhöjder mm) (2018-02-19). 

 

Motivering 
Planförslaget anses förenligt med översiktsplanens mål och rekommenderade 

markanvändning. 

 

 

Inom planområdet regleras kvartersmark för bostäder och gata lokaliserade till mark som i 

dagsläget utgörs av ej detaljplanelagd skogsmark med skogsväg och stigar. Etablering av 

enfamiljshus och mindre flerfamiljshus i området kan bidra till en förstärkning av Bergsviken 

och möta den efterfrågan på bostäder som finns i dagsläget. 

 

Det allmänna intresset att bevara skogsområdet med tallskog och stigar i södra/sydöstra delen 

av planområdet har varit styrande för placering av kvartersmark och vägar. Planerad 

markanvändning ger fortsatt god tillgänglighet till naturområdet trots en minskning av det. 

Bedömningen är att det samlade värdet av en bostadsutbyggnad i anslutning till befintlig 

bebyggelse, service och infrastruktur med stor del bibehållen och skyddad naturmark 

överstiger ianspråktagandet av naturmark. 

 

Samhällsbyggnad anser att detaljplanen är klar för antagande och föreslår att 

samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen. 

  

Yrkanden 

Marika Risberg (C), Daniel Bergman (M): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens 

arbetsutskotts förslag med ändringen att andra tak än sadeltak tillåts. 

  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet 

med samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Planavtal 

 Planavtal 

 Samrådsredogörelse (Plan) 

 Granskningsutlåtande (Plan) 

 Plankarta (Plan) 

 Planbeskrivning (Plan) 

 Beslut 
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§ 62  
 

Pitholm 13:126, Pitholm 13:220 Detaljplan för Pitholm 13:126 och 

13:220, avseende planläggning för utökad byggrätt för 

bostadsändamål. 
Diarienr PB 2017-000507 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplan för Pitholm 13:126 och Pitholm 13:220. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnads samrådsredogörelse och 

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 

Planområdet omfattar fastigheterna Pitholm 13:126 och Pitholm 13:220 och är beläget på 

Klubben, öster om Pite Havsbad och väster om Sandängesstrandens naturreservat i anslutning 

till Fänrikgatan. Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar för den 

befintliga bebyggelsen inom planområdet som 2008 beviljats bygglov i strid med då gällande 

detaljplan. 

 

Förslaget till detaljplan omfattar endast kvartersmark. Detaljplanen reglerar minsta 

fastighetsstorlek på 1300 kvm, största byggnadsarea för huvudbyggnad 110 kvm samt största 

sammanlagda byggnadsarea för komplementbyggnad 50 kvm. Endast en huvudbyggnad får 

uppföras inom respektive fastighet. Högsta nockhöjd respektive byggnadshöjd för 

huvudbyggnad är 7,0 meter respektive 3,5 meter. Högsta nockhöjd för komplementbyggnad 

är 4,1 meter. I övrigt regleras placering av huvudbyggnad och komplementbyggnad samt 

markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. 

 

Planförslaget har varit tillgängligt för samråd under tiden 2017-11-30 – 2017-12-13 samt 

2018-01-11 – 2018-02-01. Under första samrådet handlades planen med begränsat 

standardförfarande. På grund av att planen inte godkändes av samtliga sakägare i 

samrådskretsen gick planen över till standardförfarande där ett nytt samråd samt granskning 

genomfördes. Samhällsbyggnad har upprättat en samrådsredogörelse daterad 2018-02-01. I 

redogörelsen framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna 
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synpunkter. 

 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2018-02-16 - 2018-03-09. 

Samhällsbyggnad har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 2018-03-16. I utlåtandet 

framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. 

 

Motivering 
Samhällsbyggnad anser att detaljplanen är klar för antagande och föreslår att 

samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen. 

  

Yrkanden 

Daniel Bergman (M): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag. 

  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 

samhällsbyggnadsnämndens beslut. 

 
Beslutsunderlag 

 Plankarta (Plan) 

 Planbeskrivning (Plan) 

 Samrådsredogörelse (Plan) 

 Granskningsutlåtande (Plan) 

 Beslut 
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§ 63  
 

Pitholm 47:13 och Pitholm 91:2, Ansökan om planbesked enligt plan- 

och bygglagen (2010:900 PBL kap. 5, 2-5 §§) för hamnverksamhet 

Diarienr PB 2018-000141 

 
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 1 mars 2018 inkom till fysisk planering en ansökan om planbesked för del av fastigheten 

Pitholm 47:13 samt Pitholm 91:2. Planområdet är beläget inom Haraholmens 

industriområde/Piteå hamn i anslutning till väg 505. Syftet med planen är att utöka 

verksamhetsytorna för hamnverksamhet och möjliggöra för exempelvis tillfällig lagring, 

ankommande/avgående gods, ytor för rationell hantering vid intermodala transporter och 

större magasin för väderskydd av gods. 

 

I Piteå kommuns översiktsplan ÖP2030 är området utpekat som ”planerat 

verksamhetsområde”. Vidare berörs planområdet av riksintresse för friluftsliv och kustturism 

samt riksintresse för sjöfart och fiske. Området omfattas av ”närnatur av särskild betydelse” 

samt av strandskyddet. Delar av området bedöms dock redan vara ianspråktaget. Området är 

ej detaljplanelagt sedan tidigare. 

 

Planområdet ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (VA). I 

aktuellt område finns en vattenledning. Placering av eventuella byggnader ska ta hänsyn till 

befintlig ledning i området där eventuell flytt av denna bekostas av exploatör. Då 

verksamheten som avses att bedrivas på området kan antas medföra föroreningar av dagvatten 

bör en dagvattenutredning med fokus på reningsåtgärder genomföras och bekostas av 

exploatör. Övriga utredningar kan tillkomma under detaljplanarbetet (trafikbuller, geoteknisk 

undersökning, strandskydd etc). 
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En ny in- och utfart planeras att ansluta området ca 150 m väster om järnvägsövergången, via 

väg 505. Sökanden har lämnat in en ansökan för vägen och fått godkännande från 

Trafikverket samt dispens från skyddet av naturmiljön från Länsstyrelsen. Någon ytterligare 

anslutning mot väg 505 planeras inte. I fortsatt planarbete bör trafiksituationen för hela 

området ses över, då angränsande industriområde planerar en in- och utfart i närheten av 

denna plan. 

 

Motivering 
Samhällsbyggnad anser att planläggning av området kan inledas. Ansökt åtgärd är förenlig 

med Piteå kommuns översiktsplan ÖP2030 där området finns utpekat som 

planerat verksamhetsområde. Utgångspunkten är att detaljplanearbetet handläggs med 

standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. § 7. Förfarandet kan dock komma att 

ändras under fortsatt planprocess. 

 

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

142. 

Planbesked debiteras enligt tabell 7 klass 3, 8 700 kr. 

  

Yrkanden 

Daniel Bergman (M) och Karl-Erik Jonsson (M): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens 

arbetsutskotts förslag. 

  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 

samhällsbyggnadsnämndens beslut. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 

 Ansökan 

 Situationsplan 

 Karta 
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§ 64  
 

Öjebyn 12:7 och Öjebyn 12:33, Ansökan om planbesked enligt plan- 

och bygglagen (2010:900 PBL kap. 5, 2-5 §§) för bostadsändamål 
Diarienr PB 2018-000126 

 
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. 

 
Ärendebeskrivning 

Den 7 mars 2018 inkom till samhällsbyggnad en ansökan om planbesked för del av Öjebyn 

12:7 samt Öjebyn 12:33. Området är beläget intill fjärden Långskatan, omkring 3 km från 

Öjebyns centrum. Ansökan avser ändring av befintlig detaljplan för utökad byggrätt, 

huvudbyggnad 160 kvm och garage 60 kvm, samt avstyckning av två nya tomter. 

 

I nuvarande detaljplan (D0794) anges en byggrätt på 75 kvm för huvudbyggnad och 25 kvm 

för uthus, för tomten längst österut. För resterande två tomter anges en byggrätt på 100 kvm 

för huvudbyggnad samt 75 kvm för uthus. För att kunna utöka byggrätten och stycka av två 

nya tomter i mitten av planområdet som idag är planlagt som naturmark, krävs en ny 

detaljplan. En ny detaljplan bör omfatta samtliga fastigheter som idag innefattas i detaljplan 

D0794. 

 

I Piteå kommuns översiktsplan ÖP2030 är norra delen av området utpekat som ”närnatur av 

särskild betydelse”. Vidare berörs planområdet av riksintresse för friluftsliv och kustturism 

samt av strandskyddet i norr. Enligt Sveriges geologiska Institut (SGU) består marken av 

jordarter med medelhög genomsläpplighet och området ligger i närheten till övergödd 

recipient, Rävahavet. 

 

Planområdet ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (VA). En 

dricksvatten- och avloppsutredning kan behöva genomföras avseende följande alternativ, 

anslutning till befintlig förening (Öjebyn ga:33), gemensam ledning till kommunal 

anslutningspunkt eller enskilda avloppslösningar och gemensam vattentäkt. Utredningen 

måste kunna visa på långsiktighet och framtida försörjningsbehov. 
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Lokalt omhändertagande av dagvatten förordas och en dagvattenutredning kan komma att 

aktualiseras vid detaljplaneläggning. Övriga utredningar kan tillkomma i fortsatt planarbete 

(strandskydd etc.). 

 

Vid ett positivt planbesked bör utfartsförbud mot Långskatavägen tillskapas. Detta för att 

undvika att enskilda utfarter anläggs mot allmän väg med hastigheter från 60 km/h. Redan 

befintliga utfarter bör samnyttjas. Krav för trafikbuller ska tillgodoses enligt gällande 

bestämmelser för nybyggnation. 

 

Motivering 
Samhällsbyggnad anser att planläggning av området kan inledas. Ökad byggrätt med 

möjlighet att stycka av flera tomter, bidrar till Piteå kommuns mål om attraktiva och 

varierande boendemiljöer. 

 

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 2, 5 220 kr. 

  

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 

 Ansökan 

 Situationsplan 

 Karta 
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§ 65  
 

Håkansö 17:7, Ansökan om planbesked enligt plan- och bygglagen 

(2010:900 PBL kap. 5, 2-5 §§) för utökad användning 

Diarienr PB 2018-000125 

 
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. 

 
Ärendebeskrivning 

Den 6 mars inkom till samhällsbyggnad en ansökan om planbesked för Håkansön 17:7. 

Planområdet är beläget i Norrfjärden invid korsningen Backgårdsvägen/Vårdgränd i Piteå 

kommun. Den f.d. hälsocentralen inrymmer idag två förskoleavdelningar. Avsikten är att 

tillskapa ytterligare tre förskoleavdelningar och möjliggöra för annat användande (kontor, 

bostäder och handel) i övriga delar av fastigheten. 

 

I Piteå kommuns översiktsplan ÖP2030 är området inte utpekat för något specifikt ändamål, 

dock omnämns området i FÖP Landsbygdscentra Norrfjärden där Helgenäs förskola föreslås 

att flyttas till den nerlagda hälsocentralen. Området omfattas idag av detaljplanen DB0455, 

lagakraftvunnen 1977. I detaljplanen anges området som ”allmänt ändamål” vilket inkluderar 

användningar som vårdcentral och skola. För att möjliggöra för ytterligare användningar 

(kontor, bostäder och handel) krävs en ny detaljplan. Planområdet berörs varken av 

riksintresse, strandskydd eller bevarandevärd natur- eller kulturmiljö. 

 

Vid ett positivt planbesked bör det tydliggöras vilka användningar som ska möjliggöras inom 

planområdet då olika verksamheter har olika krav gällande ytstorlek för parkeringar, säkerhet 

etc. Hänsyn bör tas till trafiksäkerheten och tillgängligheten i området. Verksamheternas 

parkeringsbehov ska lösas inom den egna fastigheten och gällande parkeringsnorm ska följas. 

 

Ett av Piteå kommuns övergripande mål är att samhällsbyggnad ska utgå från social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet. För att underlätta transporter till och från förskolan bör 

parkeringsplatser finnas för barnvagnar, cykelkärror och cyklar. Vid ombyggnation bör 

avfallshanteringen säkerställas och val av byggmaterial samt möjligheterna till återvinning 

beaktas. 
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Vid tillkomsten av ytterligare förskoleavdelningar bör en väl tilltagen friyta finnas. Utifrån 

Boverkets allmänna råd kräver fem avdelningar med 15 barn vardera, 3 000 kvm i friyta (40 

kvm per barn). Vid utformningen av förskolans utemiljö bör (om möjligt) naturliga inslag 

sparas såsom träd, stenar och kullar för en attraktiv och utvecklande utomhusmiljö. 

Utredningar 

gällande friyta, buller, dagvatten, geoteknisk undersökning etc. kan komma att aktualiseras 

under detaljplanearbetet. Den 15 juni 2015 fattade Miljö- och tillsynsnämnden ett beslut om 

föreläggande gällande sanering för den del av fastigheten som använts som tandläkarpraktik. 

Föreläggandet ska uppfyllas om lokalerna byggs om för annat ändamål. 

 

Motivering 
Ansökt åtgärd bidrar till Piteå kommuns mål om att skapa förutsättningar för en modern och 

levande landsbygd, vilket är ett angeläget mål i enlighet med översiktsplanen. 

 

Samhällsbyggnad gör bedömningen att planläggning av området kan inledas. Detta med 

förutsättning att föreläggandet gällande sanering för tidigare tandläkarpraktik uppfylls. 

 

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 2, 5 220 kr. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 

 Ansökan 

 Situationsplan 
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§ 66  
 

Rönnen 7, Ansökan om planbesked för del av Rönnen 7 enligt plan- 

och bygglagen (2010:900 PBL kap. 5, 2-5 §§) för bostadsändamål 
Diarienr PB 2018-000098 

 
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. 

 
Ärendebeskrivning 

Den 26 februari 2018 inkom till fysisk planering en ansökan om planbesked för Rönnen 7 

belägen invid Nygatan/Olof Palmes gata i Piteå kommun. Ansökan avser byggnation av ett 

nytt bostadskvarter inom del av fastighet Rönnen 7 och är baserad på den utökade 

intresseanmälan om markanvisning för kvarteret Rönnen som skickades ut tidigare för 

område B och C. 

 

I ansökan om planbesked presenteras bostadskvarteret ”Nytorget”, ett modernt stadskvarter i 

trä som avser att utvidga stadskärnan. I förslaget planeras gång- och cykelvägar vinkelrätt mot 

varandra med ett torg i mitten av kvarteret som syftar till att skapa en social och lummig miljö 

för boende och besökare. Kvarteret planeras med olika upplåtelseformer och bostadsstorlekar 

med ett exploateringstal på 1.15 för område C och 1,5 för område B. Exploateringsgraden är 

beroende av fastighetsytan där område B är 4000 kvm och område C är 3 500 kvm stor. 

 

I Piteå kommuns översiktsplan ÖP2030 är området utpekat som ”bebyggelse planerad” och 

”utvecklingsområde kulturmiljö” varav en mindre del av planområdet även omfattas av 

kulturmiljöprogrammet ”Piteå Norrmalm”. Området är beläget inom riksintresse för friluftsliv 

och kustturism. Planområdet omfattas av två detaljplaner, en detaljplan i väst (D0049, 

lagakraftvunnen 1966) samt en detaljplan i öst (D0070, lagakraftvunnen 1974). I bägge 

detaljplanerna anges det aktuella området som allmänt ändamål. 

 

Vid ett positivt planbesked är det viktigt att området tillgängliggörs för fordonstrafik såsom 

färdtjänst, räddningstjänst, sophämtningsfordon etc. för att undvika blockeringar längs gator 

och gång- och cykelvägar. Vidare bör körbara ytor i refug mellan gång- och cykelbanan och 

Olof Palmes gata samt i korsning (med undantag från busshållplatsen) tas bort och ersättas 
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med exempelvis planteringar. Gällande antalet bil- och cykelparkeringar i området bör Piteå 

kommuns parkeringsnorm följas. 

 

Området ligger inom befintligt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp, 

kapacitet för vatten och spillvatten bedöms finnas för tillkommande bebyggelse. Eventuell 

flytt av befintliga ledningar bekostas av exploatör. Exploatören/aktuell fastighetsägare 

beläggs med VAanläggningsavgift vid den tidpunkt då VA-ledningar finns framdragna och 

förbindelsepunkt är meddelad. En dagvattenutredning för hela kvarteret bör genomföras där 

möjligheterna till lokalt omhändertagande av dagvattnet undersöks. Andra utredningar kan 

tillkomma under detaljplanearbetet. 

 

Kvarteret Rönnen omfattas av ett idéprogram där utformning och viktiga hållbarhetsaspekter 

att ta hänsyn till behandlats. Viktigt är att hålla fast vid dessa i fortsatta planeringen. 

Utemiljöerna ska vara tillgängliga, trygga och inbjudande för alla. Grönstruktur bör finnas för 

att dels säkerställa infiltrationsytor för vatten samt för att skapa en inbjudande miljö som 

också bidrar till växt- och djurlivet. Fortsatta planeringen bör möjliggöra verksamheter, 

särskilt i entréplan mot korsningen Nygatan/Olof Palmes gata för att få innehåll till den 

allmänna platsen/torget. 

 

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

inledas. Ansökt åtgärd bidrar till Piteå kommuns övergripande mål om 46 000 invånare år 

2030 där attraktiva och varierande boendemiljöer är en förutsättning i enlighet med 

översiktsplanen. 

 

Utgångspunkten för detaljplanarbetet är att det handläggs med standardförfarande enligt plan-

och bygglagen 5 kap. § 7. Förfarandet kan dock komma att ändras under 

detaljplaneprocessen. 

 

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

142. Planbesked debiteras enligt tabell 7 klass 3, 8 700 kr. 

 
Beslutsunderlag 

 Ansökan 

 Situationsplan 

 Karta 
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§ 67  
 

Pitholm 45:3, Detaljplan för Strömnäsbacken, Piteå kommun 

Norrbottens län, för bostäder och förskola 

Diarienr PB 2016-000541 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplan för del av Pitholm 45:3, Strömnäsbacken. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnads samrådsredogörelse och 

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 huruvida 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 

Piteå kommuns tomtkö har växt under senare år, och efterfrågan på egnahemstomter är stor. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-10-04 om planstart för detaljplan för del av 

Pitholm 5:3, Strömnäsbacken i enlighet med kommunens översiktsplan som pekar ut området 

för planerad bebyggelse. Detaljplanen möjliggör 24 stycken egnahemstomter om 1200 kvm 

till 1500 kvm storlek samt en förskola på upp till 10 avdelningar. Planområdet är beläget i 

korsningen Svartuddsvägen/Nötövägen ungefär 1 km nordost om Piteå centrum. 

 

Planförslaget har varit tillgängligt för samråd under tiden 2017-09-23 – 2017-10-16. 

Samhällsbyggnad, har upprättat en samrådsredogörelse daterad 2018-02-20. I redogörelsen 

framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. 

 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2018-02-23 – 2018-03-09. 

Samhällsbyggnad, har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 2018-03-15. I utlåtandet 

framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. 

 

Följande underlag till planhandlingar har tagits fram: 

Markteknisk undersökning 2016-10-26 

Trafikutredning daterad 2017-02-02 

Radonundersökning daterad 2017-10-31 

Bullerberäkning daterad 2017-11-19 

Projekteringsunderlag, höjder m.m daterat 2018-02-05 
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Motivering 
Samhällsbyggnad anser att detaljplanen bidrar till att byggbara egnahemstomter i centrumnära 

läge samt förskola möjliggörs i enlighet med antagen översiktsplan. Detaljplanen är klar för 

antagande och samhällsbyggnad, föreslår att samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen. 

 
Beslutsunderlag 

 Plankarta (Plan) 

 Planbeskrivning (Plan) 

 Samrådsredogörelse (Plan) 

 Granskningsutlåtande (Plan) 

 Beslut 
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§ 68  
 

Stadsön 2:1, del av, Detaljplan för butik på Universitetsområdet. 
Diarienr PB 2017-000524 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samhällsbyggnads samrådsredogörelse och 

granskningsutlåtande som kommunens. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner detaljplanen för del 

av Stadsön 2:1, butik på Universitetsområdet. 

  

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. Tiden räknas från 

den dag då kommunfullmäktiges beslut anslagits på kommunens anslagstavla. Om inte 

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

veckor efter att kommunfullmäktiges beslut anslagits på kommunen anslagstavla. 

 
Ärendebeskrivning 

Etablering av matvarubutik på Universitetsområdet har efterfrågats av verksamheter, 

studenter och företag. Piteå kommun har bedömt etablering av butik på Universitetsområdet 

som viktigt för den fortsatta utvecklingen av området. Detta sammantaget med nedläggning 

av matvarubutik på området Djupviken och att exploatören sökte ny etablering för butik har 

lett till framtagandet av denna detaljplan. Flera lokaliseringsalternativ har diskuterats inom 

och utanför Universitetsområdet och den nu aktuella platsen har bedömts som mest lämplig. 

Bedömningsgrunderna har bland annat varit att butiken ska ligga i utkant av 

Universitetsområdet för att minimera trafiken inom området samt nära befintlig infart från 

Norra Ringen. Detaljplanen följer översiktsplanen som anger området som samhällsfunktion. 

 

Planförslaget har varit tillgängligt för samråd under tiden 2018-01-16 – 2018-02-06. 

Samhällsbyggnad, har upprättat en samrådsredogörelse daterad 2018-03-06. I redogörelsen 

framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2018-03-07 – 2018-03-28. 

Samhällsbyggnad, har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 2018-04-03. I utlåtandet 

framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. 

 

Underlag till framtagande av planhandling: 

Gestaltningsprogram 2014-10-28, Markteknisk undersökning 2017-07-03, 

Dagvattenutredning 

2018-02-12, Trafikmätning 2018-02-26 
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Motivering 
Samhällsbyggnad, anser att planen bidrar till en fortsatt utveckling av Universitetsområdet i 

enlighet med översiktsplanen. Planen är klar för antagande och samhällsbyggnad, fysisk 

planering föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

 

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

142. 

Detaljplan debiteras enligt tabell 8B klass 4, 90 timmar och 76 500 kronor. Planavtalet 

upprättades 2017-08-15. 

  

Yrkanden 

Daniel Bergman (M): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag. 

  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 

samhällsbyggnadsnämndens beslut. 

 
Beslutsunderlag 

 Plankarta (Plan) 

 Planbeskrivning (Plan) 

 Samrådsredogörelse (Plan) 

 Granskningsutlåtande (Plan) 

 Beslut 
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§ 69  
 

Information om planärenden 

Diarienr 18SBN11 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Helén Eriksson, enhetschef för Fysisk planering, informerar nämnden om planärenden. 
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§ 70  
 

Fårön 2:2, Förhandsbesked - nybyggnad av enbostadshus 

Diarienr PB 2018-000121 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked för nyetablering av ett 

enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader. Samhällsbyggnadsnämnden fattar 

beslut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 17§. 

 
Ärendebeskrivning 

Jörgen Bergström inkom 2018-02-20 med ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett 

enbostadshus. Platsen är belägen på Sör-Fårön i anslutning till Fårövägen. Platsen är utom 

detaljplan och strandskyddat område. Avstyckad tomt finns. Sökande avser att anordna vatten 

med djupborrad brunn och avlopp med trekammarbrunn. Idag finns ingen tillträdesväg till 

fastigheten, den i ansökan tänkta tillträdesvägen från Fårövägen till fastigheten går över 

kommunal mark. 

 

Motivering 
Jörgen Bergström äger tillsammans med sin två syskon den aktuella fastigheten. De övriga 

delägarna har framfört erinring mot förslaget då de inte kommit överens om nyttjandet av 

tomten. Piteå kommun är markägare där den tänkta anslutningsvägen är markerad och har 

framfört erinring mot anslutningsvägens placering, samt föreslagit annan placering av vägen, 

dock på kommunal mark och under förutsättning att samtliga delägare i fastigheten Fårön 2:2 

godkänner detta. Eftersom delägarna i fastigheten inte är överens om nyttjandet kan 

förhandsbesked inte beviljas. 

 
Beslutsunderlag 

 Ansökan förhandsbesked 

 Remiss 

 Remiss 

 Remiss 
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§ 71  
 

Revisorernas grundläggande granskning 2018 för 

samhällsbyggnadsnämnden 

Diarienr 18SBN77 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden noterar att granskningsmeddelande om intern kontroll 2018 har 

inkommit från revisorerna. 

 
Ärendebeskrivning 

Granskningsmeddelande om intern kontroll 2018 har inkommit från revisorerna. 

 
Beslutsunderlag 

 Granskningsmeddelande Intern kontroll 2018 - revisorerna 
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§72 

Av ledamöter väckta ärenden 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden ger Samhällsbyggnad i uppdrag att utreda skyltning 

av parkeringen utanför Hanzens och Coop i Öjebyn. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden ger Samhällsbyggnad i uppdrag att utreda hastighetsbegränsning 

30 km/h genom kyrkbyn i Öjebyn. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Magnus Nyström (S) väcker ärende om parkeringen utanför Hanzens och Coop i Öjebyn. 

Nuvarande skyltning möjliggör nyttjande som förhindrar kundparkering. Förslaget är att en 

utredning av skyltning tillsätts så att bötfällning möjliggörs. 

  

Marika Risberg (C) väcker ärende om att utreda hastighetsbegränsning 30 km/h genom 

kyrkbyn i Öjebyn. 

  

Protokollsanteckning 

Karl-Erik Jonsson (M) väcker frågan om samhällsbyggnadsnämndens ordförande har 

delegation på att besluta om att stänga väg vid Nolia. Ordföranden har enligt 

samhällsbyggnadsnämndens delegationsbestämmelser 19.4.1 rätt att besluta om lokala 

trafikföreskrifter mer än tre månader. 
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§ 73  
 

Informationsärenden 

Diarienr 18SBN8 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

Stadsarkitekt Gudrun Åström informerar samhällsbyggnadsnämnden om tema jordbruk och 

jordbruksmark. 

 

 

 

 


