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§ 105  
 

Förvaltningschefen informerar 
Diarienr 19SBN438 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Jan Johansson informerar Samhällsbyggnadsnämnden om verksamheterna 
inom Samhällsbyggnad. 
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§ 106  
 

Månadsrapport 
Diarienr 19SBN5 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av månadsrapporten för april 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar månadsrapporten för april 2019. 
 
Beslutsunderlag 
• Månadsrapport april 2019 Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 107  
 

Investeringsmedel från Kommunstyrelsens allmänna investerings-
fond till Arena Norrstrand 
Diarienr 19SBN268 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att de 4 000 000 kr som, enligt Kommunstyrelsens beslut 
2019-04-29 § 141, förts över från Kommunstyrelsens allmänna investeringsfond till 
Samhällsbyggnadsnämnden ska användas till Arena Norrstrand. 
  
Reservationer 
Marika Risberg (C) och Johannes Johansson (C) reserverar sig till förmån för Marika 
Risbergs (C) förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
I området Arena Norrstrand finns idag flera olika verksamheter och anläggningar. På området 
anordnas olika evenemang, mässor, utövas flera olika idrottsaktiviteter och näringsliv i form 
av företag. År 2018 uppförde Kultur, park och fritid en ny fotbollshall (övertryckshallen) på 
området. I samband med planeringen av övertryckshallen utfördes en trafikutredning som 
visade på ett antal problemområden. Ett av dessa var den höga trafikbelastningen (2 600 
fordon per dygn) genom området och Norrmalm. Den 1 mars 2018 stängdes Noliagatan och 
Kyrkogatan för genomfartstrafik. Avstängningen medför en del konsekvenser för 
verksamheterna på området och enheten Trafik och projekt har i sin utredning fört dialog med 
verksamheterna på området och tagit fram ett förslag på en ny trafik- och parkeringslösning. 
Denna innebär att hela området får en tydlig och strukturerad trafik- och parkeringssituation 
(se bifogad översiktsritning). 
 
Det händer mycket på området och det är en del oklarheter kring Christinaskolan, ishallen och 
en del verksamheter på området. Oberoende av det behövs etapp 1 utföras för att möjliggöra 
logistiken kring fotbollshallen som idag inte alls fungerar. 
 
Detta äskande innefattar etapp 1 med projektering och utförande. Dessa åtgärder anser Trafik 
och projekt är mest brådskande för att få till en huvudväg in till området: 

1. Ombyggnation av 4-vägkorsning Norra Ringen/Olof Palmes gata. 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärd för korsande gång- och cykelväg (refug). 
  

2. Ny infartsväg anläggs in till området i Norra ringens förlängning. Ny belyst gång- och 
cykelväg anläggs från befintlig vid Olof Palmes gata till befintlig längs 
strandpromenaden. 

Yrkanden 
Marika Risberg (C) yrkar att medlen i första hand ska användas till säkerhetshöjande åtgärder 
enligt följande: "I KS:s beslut 2019-04-29 så framgår att medlen i första hand ska användas 
till säkerhetshöjande åtgärder. I de säkerhetshöjande åtgärderna ingår speciellt åtgärder kring 
skolor och förskolor, säkra skolvägar inkl. hållplatser etc. Jag anser att det enda i 
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förvaltningens förslag som uppfyller KS beslut är säkerhetshöjande åtgärder för den korsande 
gång- och cykelvägen. Därför yrkar jag att man avsätter pengar till det och att övriga pengar 
återförs till förvaltningen för att beslutas om vid senare tillfälle, då man tagit fram förslag i 
enlighet med KS:s beslut." 
 
Daniel Bergman (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 
 
Jonas Lindberg (S) och Jan-Eric Sandberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande finner att det finns tre förslag: Marika Risbergs (C) yrkande, Daniel Bergmans 
(M) yrkande och arbetsutskottets förslag. 
 
Ordförande ställer propositions på de tre förslagen och finner att Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Kalkyl Arena Norrstrand etapp 1 - 2019 
• Översiktsritning Arena Norrstrand etapp 1 
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§ 108  
 

Delegation för bygglov för flerfamiljshus på grund av ändrade regler i 
plan- och bygglagen (2010:900) 
Diarienr 19SBN543 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till enhetschef för bygglov samt avdelningschef för den 
avdelningen att besluta om bygglov för flerbostadshus inom detaljplanerat område på grund 
av ändrade regler i plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Delegationen gäller under förutsättning att bygglovet följer gällande detaljplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Nya regler i plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) om taxan för bygglov innebär att 
kommunerna har tio veckor på sig att besluta om bygglov för att kunna ta full betalning enligt 
gällande bygglovstaxa. Efter tio veckor minskar rätten att ta ut ersättning med 20 % för varje 
påbörjad vecka handläggningstid. Handläggningstiden räknas från det att ett ärende är 
komplett. 
 
De nya reglerna innebär att det blir praktiskt omöjligt att ta ut full taxa för något flerfamiljs-
hus om inte nämnden delegerar beslutsrätten. 
 
Däremot har nämnden kvar beslut för detaljplaner. Detaljplanerna reglerar hur det specifika 
området och husen ska se ut. 

1. Ärendets gång för att presenteras för nämnd räknat bakifrån för ett gällande beslut: 
 
vecka 10 - justering protokoll 
vecka 9 - nämndsammanträde 
vecka 8 - arbetsutskott 
vecka 7 - presidieberedning 
vecka 6 - ärendet ska vara färdigberett för handläggning i nämnd. 
 
Detta innebär att handläggaren har max fem veckor att bereda ärendet, där ingår minst 
tre veckors remisstid för yttrande av berörda parter. Det ger två veckors 
handläggningstid vilket kan fungera, men det förutsätter att bygglovet kommer in i rätt 
tid i förhållande till nämndens sammanträde. 
 

2. Utdrag från Sveriges riksdags hemsida: 
 
”Ja till system med avgiftsminskning i bygglovsärenden (CU27). Den avgift som en 
kommun tar ut i samband med bygglovsärenden ska reduceras när handläggningstiden 
drar ut för mycket på tiden. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. 
 
En person som ansöker om bygglov eller ett förhandsbesked har rätt att få besked 
inom tio veckor efter att en fullständig ansökan har lämnats in till kommunen. Om det 
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är nödvändigt på grund av att en större utredning krävs kan kommunen förlänga denna 
tid ytterligare tio veckor. När en person anmäler åtgärder som inte kräver bygglov ska 
anmälaren få beslut i ärendet inom fyra veckor, eller inom åtta veckor om frågan är av 
större vikt eller principiell betydelse. Byggnadsnämnden i en kommun får ta ut 
avgifter för dessa beslut. Detta enligt nuvarande regler. 
 
Nu införs ett system med avgiftsreducering. Systemet innebär att byggnadsnämnderna 
måste minska avgifterna om handläggningstiderna drar ut så mycket på tiden att 
tidsfristerna inte hålls. Avgiften ska reduceras med en femtedel varje vecka som 
tidsfristerna överskrids. Syftet är att uppnå en effektiv byggprocess. 
 
Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.” 
 

3. Samråd med andra kommuner i norra Sverige har visat att de löst denna utmaning 
genom att delegera beslutet till handläggare alternativt chef inom förvaltningen. 

Yrkanden 
Daniel Bergman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg att delegationen 
gäller under förutsättning att bygglovet följer gällande detaljplan. 
 
Jonas Lindberg (S) yrkar bifall till Daniel Bergmans (M) förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar enligt Daniel Bergmans (M) yrkande. 
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§ 109  
 

Information om planärenden 
Diarienr 19SBN441 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Johan Wirtala, avdelningschef Fysisk planering, informerar Samhällsbyggnadsnämnden om 
pågående och aktuella planärenden. 
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§ 110  
 

Planbesked för nybyggnad av två punkthus -  
 

Diarienr 19SBN555 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte inleda planläggning av området på grund av 
följande faktorers osäkerhet i det aktuella området: 

• Blomska gårdens eventuella flytt 
 

• trafikutredning 
 

• eventuell ny ishall och parkering. 

Information om beslutet 
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet 
ska inte heller uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida. Ett positivt 
planbesked betyder att kommunen ställer sig positiv till en möjlig planläggning men utgör 
ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas. För att påbörja planläggnings-
arbetet krävs det ett separat beslut av samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär att sökanden 
ansvarar för att kontakta Piteå kommun då planstart önskas. 
 
Ärendebeskrivning 
Sökanden önskar uppföra två punkthus om 7–8 våningar på Kvarnbacken i centrala Piteå. 
 
Husen är tänkta att inrymma 65–75 lägenheter varav cirka 50 % av lägenheterna i storlek 3–4 
rum och kök. Parkering är tänkt anordnas i parkeringshus om 40–50 platser, resterande på 
öppen parkering eller enklare carport. Sökanden beräknar parkeringstalet till minst 1,0. 
 
Området är en upphöjd skogsdunge med starkt sluttande sidor. Sökanden ämnar behålla 
områdets skogiga karaktär och nyttja de plana öppna ytorna för att anlägga lek- och samvaro-
platser. Den typ av hus som avser uppföras ingår i riksomfattande upphandling av så 
kallade Combohus Maxi. Det innebär typritade hus med låga projekterings- och bygg-
kostnader för att kunna hålla så låga hyreskostnader som möjligt. Fasader är tänkta utföras i 
tegel och/eller fasadskivor. 
 
Befintliga förhållanden 
I kommunens översiktsplan ÖP2030 ligger tänkt planområde inom utredningsområde för väg 
samt inom riksintresse för Friluftsliv och Kustturism. Planområdet är direkt angränsande till 
befintlig bebyggelse som utgörs av flerbostadshus och enfamiljshus. Planområdet berörs av 
gällande detaljplan (D0083) från år 1976 vilken reglerar Område för allmänt ändamål. 
 
Idag står byggnaden Blomska gården på platsen där sökanden önskar uppföra flerbostads-
husen. Blomska gården flyttades från stadskärnan till Kvarnbacken på 1930-talet och är Piteås 
äldsta bevarade byggnad från Häggholmen. Det är ett av Piteås mest värdefulla hus ur 
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kulturhistorisk synpunkt och har ett väldigt högt bevarandevärde. För att en nybyggnation ska 
vara möjlig måste nuvarande byggnad flyttas. 
 
Motivering 
Samhällsbyggnad bedömer att planarbetet inte kan inledas med anledning av en utredning om 
flytt av Blomska gården ska genomföras. 
 
Kommunen har även andra pågående tankar i området som bör utredas innan planläggning 
kan vara möjlig. Det handlar bland annat om en översiktlig trafikutredning med Hembygds-
vägen, Norra ringen och dess koppling till Stadsutveckling öster. Det pågår även tankar kring 
en ny ishall samt parkering i området. 
 
Avgift 
Avgift tas ut enligt Piteå kommuns plantaxa antagen av kommunfullmäktige 2017-06-26, § 
142. Planbesked debiteras enligt tabell 7, klass 3, 9 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
• Bilaga 1 Ansökan om planbesked  - PB 2018-203 
• Bilaga 2 Översiktskarta  - PB 2018-203 
• Bilaga 3 Situationsplan  - PB 2018-203 
• Bilaga 4 Projektbeskrivning  - PB 2018-203 
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§ 111  
 

Bygglov för nybyggnad samt rivning av fritidshus -  
Diarienr 19SBN553 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning på 
fastigheten . 
 
Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till byggnadsinspektör att verkställa beslutet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen 
(2010:900) (PBL). 
Information till beslutet 
Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som beslutet avser inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år, från den dag då beslutet vann laga kraft (9 kap. 43 § PBL). 
 
Ärendebeskrivning 
En ansökan om bygglov för tillbyggnad av befintlig komplementbyggnad (fritidshus) samt 
rivningslov för rivning av befintlig huvudbyggnad på fastigheten  inkom till 
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-04-10. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljade 2018-10-03 ansökan med stöd av 9 kap. 31 a § PBL. 
Beslutet överklagades. Genom beslut 2019-01-30 upphävde Länsstyrelsen i Norrbotten det 
överklagade beslutet och återförvisade ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden i Piteå 
kommun för fortsatt handläggning. 
 
Som skäl för sitt beslut angav Länsstyrelsen att Samhällsbyggnadsnämnden inte motiverat sitt 
beslut tillräckligt och att samhällsbyggnadsnämnden inte gett kända sakägare tillfälle att yttra 
sig över den reviderade bygglovsritningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2019-02-08 berett kända sakägare att yttra sig över ansökan 
med de reviderade ritningarna. Negativa synpunkter har inkommit från en av fyra fastigheter 
(se nedan under rubriken Samhällsbyggnads bedömning av inkomna synpunkter). 
 
Av ansökan framgår följande: 
Tillbyggnaden innebär en nytillkommen byggnadsarea på 188 m². Befintlig komplement-
byggnad som efter tillbyggnaden blir den nya huvudbyggnaden. Komplementbyggnaden idag 
har en byggnadsarea på 115 m². Total byggnadsarea för den nya huvudbyggnaden blir således 
303 m². 
 
På fastigheten finns en befintlig huvudbyggnad som har en byggnadsarea på 90 kvm. 
Ansökan om rivningslov avser rivning av befintlig huvudbyggnad. Tillbyggnad och rivning 
enligt ansökan innebär en nettoökning av byggnadsarea på fastigheten med 98 m², varav 35 
m² är en komplementbostadsdel. 
 
Tillbyggnaden har samma höjd som befintlig komplementbyggnad, och som enligt ansökan 
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2018-04-10 uppgår till 5 meter. Av reviderad bygglovsritning inkommen 2018-07-24 framgår 
att totalhöjden på befintlig komplementbyggnad och tillbyggnad uppgår till 5,3 meter. 
Byggnadshöjden mäts enligt 1 kap. 3 § plan- och byggförordning (2011:338). 
 
Tillbyggnaden har fasadbeklädnad av trä som målas med svart slamfärg och yttertaks-
beklädnad av plåt. Fasadbeklädnad och yttertaksbeklädnad överensstämmer helt med befintlig 
komplementbyggnad. 
 
Placering av befintlig byggnation och planerad tillbyggnad på fastigheten framgår av 
situationsplan. Tillbyggnad av befintlig komplementbyggnad kommer att placeras i riktning 
mot befintlig huvudbyggnad, som ska rivas. 
 
Fastigheten har enligt fastighetsregistret en area om 3 185 kvm. Efter tillbyggnad och rivning 
enligt ansökan kommer bebyggelsetrycket på fastigheten uppgå till 11 procent av fastighets-
arean. 
 
Fastigheten omfattas inte av några områdesbestämmelser. Fastigheten är belägen utanför 
planlagt område och omfattas inte av något pågående planärende. Översiktsplan Piteå 2030 
pekar ut delar av Renön som områden för ”utredning bostad” men fastigheten är belägen 
utanför det utpekade området. 
 
Fastigheten är belägen inom strandskyddat område. Åtgärden vidtas inom strandskydds-
område som omfattar intill 100 m från strandlinjen, 7 kap. 14 § miljöbalken (1998:808). 
Strandskyddsdispens beviljades 2018-05-31. 
 
Kommunalt VA kommer att erbjudas i området under 2019. 
 
Motivering 
Detaljplanekravet 
Renön är en halvö belägen ca 6 km utanför centrala Piteå. Området närmast vattnet runt 
halvön är till stora delar ianspråktagen och bebyggd. Befintlig bebyggelse är blandad och 
består av klassiska fritidshus men också flera större byggnader av mer modernt snitt. De 
områden på Renön som omfattas av Översiktsplan Piteå 2030 är skilda från området närmast 
vattnet med befintlig väg runt halvön. 
 
Åtgärden vidtas utom planlagt område och är i enlighet med de generella bestämmelserna 
enligt 9 kap. 31 § PBL. Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller sammanhållen 
bebyggelse, utan utomplansbestämmelser gäller för aktuell fastighet. Åtgärden strider inte 
mot områdesbestämmelser eller förutsätter planläggning. 
 
Samhällsbyggnad bedömer att den tillkommande åtgärdens karaktär och omfattning inte 
medför sådana konsekvenser för området i dess helhet att det finns ett behov av samordnad 
reglering, 4 kap. 2 § PBL. Området är idag taget i anspråk och bebyggt och anses lämpligt för 
ändamålet. 
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Krav på lämplighet med hänsyn till intresset av god helhetsverkan m.m. 
Området omfattas inte av plan eller bevarandeprogram. Byggnadens area avviker något från 
befintlig bebyggelse men Samhällsbyggnad bedömer inte att avvikelsen är av den arten att 
byggnaden därför är olämplig med hänsyn till landskapsbilden eller intresset av god helhets-
verkan. Byggnadsverket bedöms vara lämpligt utformat och placerat, 2 kap. 6 § PBL. 
 
Utformningskrav 
Bebyggelsen i det aktuella området är inte av sådan art att den kräver särskilda hänsyns-
taganden. Fasadbeklädnad och yttertaksbeklädnad passar dock väl in i omgivande bebyggelse 
och överensstämmer helt med befintlig komplementbyggnad. Byggnaden nås från marken och 
utformas så att den kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
Byggnaden innehåller förutom gemensamma ytor även avskilda ytor samt bostads-
komplement. Byggnaden bedöms uppfylla utformningskraven i 8 kap. 1 § PBL. 
 
Omgivningspåverkan 
Samhällsbyggnad har genomfört platsbesök på fastigheten i syfte att utreda hur tillbyggnaden 
kommer att påverka omgivningen och den redan befintliga påverkan från nuvarande 
bebyggelse och naturområde. Fastigheten  är belägen bakom  sett från 
vattnet. I dagsläget skyms utsikten till vattnet för  av träd omgivande  
samt befintlig komplementbyggnad och befintlig huvudbyggnad. 
 
Samhällsbyggnad konstaterade att befintligt naturområde med träd omgivande  ger 
mer skugga och har en större negativ påverkan på  än vad tillbyggnaden enligt 
ansökan kan förväntas ge. Tillbyggnad av komplementbyggnad och rivning av befintlig 
huvudbyggnad bedöms därför inte innebära någon större begränsning i fråga om vattenutsikt 
och ljusförhållanden i förhållande till nuläget. Åtgärden bedöms inte innebära någon 
betydande olägenhet, 2 kap. 9 § PBL. 
 
Ansökan om rivningslov 
Ansökan avser rivning av hel byggnad på fastighet utanför detaljplan och där inga 
områdesbestämmelser gäller. Åtgärden kräver inte lov. 
 
Samhällsbyggnads bedömning av inkomna synpunkter 
Fastighetsägare till  har lämnat synpunkter på ansökan. Nedan följer redogörelse 
för dessa med bedömning. 

• Fastighetsägarna har anfört att befintlig komplementbyggnad efter tillbyggnaden 
kommer att ha en större byggnadsarea än andra fastigheter i området. 
 
Bemötande: 
Nya planer får en allt större byggrätt, senaste detaljplanen har en byggrätt på 220 m², 
på hälften så stora tomter. 
 
Samhällsbyggnad bedömer att byggnadsarean inte avviker från omgivande befintlig 
bebyggelse på ett sådant sätt att byggnaden därför är olämpligt utformad, 2 kap. 6 § 
PBL. Området i direkt anslutning till fastigheten – inklusive den mindre havsvik som 
fastigheten delar – består av blandad bebyggelse med flera klassiska fritidshus men 
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även större byggnader av mer modernt snitt. 
 

• Fastighetsägarna har anfört att tillbyggnaden innebär en betydande olägenhet i form av 
begränsning av utsikt och ökad skugga för fastigheten . 
 
Bemötande: 
Samhällsbyggnad bedömer i denna fråga att eventuell olägenhet inte är av sådan 
omfattning att den är betydande i den mening som avses i 2 kap. 9 § PBL. Avstånd 
mellan huvudbyggnaderna är 40 meter. 
 

• Fastighetsägaren har anfört att befintlig komplementbyggnad är för hög i förhållande 
till komplementbyggnadens bygglov och att schaktning på fastigheten som skedde i 
samband med att befintlig komplementbyggnad uppfördes innebär att höjd-
angivelserna på nybyggnadskarta bifogas bygglovsansökan inte stämmer. 
 
Bemötande: 
Aktuell handläggare arbetar inte kvar inom organisationen, dock finns det en 
tjänsteanteckning från 2010-09-01: ”Reviderade handlingar (situationsplan, fasader 
och plan) har inkommit och granskning visar att de ej föranleder ytterligare utredning 
eller nytt beslut. // ” 
 
Samhällsbyggnad bedömer att höjdskillnaden har marginell påverkan avseende 
skuggning av tomten . Höjdangivelserna som finns är inmätta höjder på en 
utstakningskarta. 

Följande dokumentation finns i ärendet: 

• Inkom 2018-04-11 Ansökan 
• Inkom 2018-04-11 Situationsplan 
• Inkom 2018-04-24 Fasad, bilaga 1-4 
• Remissvar daterad 2018-09-11 från  
• Brev till Samhällsbyggnadsnämnden 2018-09-25 från  
• Bemötande daterat 2018-08-31 från  
• Remissvar daterad 2018-07-31 från  
• Bemötande från  
• Remissvar daterad 2018-05-29 från  
• Remissvar daterad 2018-05-29 från  
• Överklagan daterad 2018-10-26 från  
• Beslut överklagan daterad 2019-01-31 från Länsstyrelsen Norrbotten 
• Remissvar daterad 2019 02-22 från  
• Remissvar daterad 2019-02-21 från  
• Kommunicering innan beslut 2019-04-24 
• Bemötande från  2019-05-06 

Yrkanden 
Daniel Bergman (M) och Johannes Johansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsunderlag 
• Länsstyrelsens beslut om att återförvisa ärendet 13107-18 - PB 2018-216 
• Beslut SBN § 147 181003  inkl. bilagor - PB 2018-216 
• Bemötande del 1 av 2  - PB 2018-216 
• Bemötande del 2 av 2 från  - PB 2018-216 
 
 
 
 
  



 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 18 (28) 
Sammanträdesdatum  
2019-05-28  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 112  
 

Åtgärd som påverkar brandskyddet -  
Diarienr 19SBN575 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden vägrar startbesked för anmälan om att utöka personantalet i 
hallen från 150 personer till 500 personer. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Ärendebeskrivning 
En anmälan om byggnadsåtgärd (startbesked) inkom 2019-02-22 om att få utöka person-
antalet i hallen från 150 personer till 500 personer. 
 
Till anmälan bifogades ett brandskyddsutlåtande som tillstyrkte detta under vissa förutsätt-
ningar. Räddningstjänsten var negativa till anmälan utifrån utfört utrymnings försök på plats. 
Samhällsbyggnad begärde därför in ett tredjepartsyttrande som konstaterade att Piteå IF:s 
yttrande var bristfälligt och som avrådde ökat personantal ur säkerhetssynpunkt. Befintlig 
brandskyddsdokumentation från tidigare beviljat bygglov medger endast 150 personer i 
hallen. 
 
Samhällsbyggnad bedömer att startbesked för utökat personantal i hallen inte kan lämnas. 
 
Yrkanden 
Jonas Lindberg (S), Daniel Bergman (M) och Marika Risberg (C) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• 1. Brandskyddsdokumentation vid bygglov - konsult - PB 2019-88 
• 2. Anmälan byggnadsåtgärd (utöka personantalet) - PB 2019-88 
• 3. Brandtekniskt utlåtande - PB 2019-88 
• 4. Räddningstjänstens yttrande - PB 2019-88 
• 5. Tredjepartsyttrande - utlåtande sakkunnig brand - PB 2019-88 
• Kommunicering 
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§ 113  
 

Lägenhetsarrende på  
Diarienr 19SBN544 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat avtal om lägenhetsarrende för  
Fotbollsförening, på delar av , även kallat . 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ger mark- och exploateringshandläggare på Plan, bygg och mark 
i uppdrag att underteckna avtalet. 
 
Ärendebeskrivning 

 planerar att utveckla och förbättra sin verksamhet på . 
Med anledning av detta har ett arrendeavtal på 20 år upprättats mellan föreningen och Piteå 
kommun. 
 
Avtalet om lägenhetsarrende ska ersätta befintligt nyttanderättsavtal som finns på området. 
 
I sina planer att utveckla  planerar föreningen bland annat att uppföra en konstgräs-
plan för sina fotbollsspelande barn och ungdomar. De har under lång tid haft svårt med 
träningstider för sina lag framför allt på våren eftersom  gräsplaner blir spelbara så 
sent. 
 
Samhällsbyggnad bedömer att ett långt avtal ger bättre möjligheter till att erhålla finansiering 
och möjlighet till bidrag. 
 
Yrkanden 
Jonas Lindberg (S) och Jan-Eric Sandberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Avtal om lägenhetsarrende - M 2019-76 
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§ 114  
 

Delegationsbeslut 
Diarienr 19SBN2 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av delegationsbesluten. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av Samhällsbyggnadsnämndens 
delegationsbestämmelser. 
 
Beslutsunderlag 
• Delegationsbeslut punkt 1.4 Christinaprojektet äskar 5 miljoner - delegat Brith Fäldt 

ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden 
• Delegationslista 3 för 4 april - 8 maj 2019 delegat Pernilla Forsberg 
• Delegationsbeslutslista ByggR 2019-04-04 till 2019-05-08 
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§ 115 
 

Delegationsbeslut - Trafik och projekt 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av delegationsbesluten. 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats av Samhällsbyggnads enhet Trafik och projekt 
med stöd av Samhällsbyggnadsnämndens delegationsbestämmelser. 
 

Delegationsbeslut 
• Delegationsbeslut - Yttrande om transportdispens tung bred och lång transport - Delegationspunkt 4.8 

Delegat Mathias Keisu  (dnr  19SBN405-2) 

• Delegationsbeslut om transportdispens vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN397-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN396-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN403-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN404-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens vikt bredd och längd -  Delegationspunkt 4.8 Delegat Kjell 
Norberg  (dnr  19SBN390-4) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Sara 
Lundström  (dnr  19SBN412-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Frida Pettersson  (dnr  19SBN389-4) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - bredd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Sara 
Lundström  (dnr  19SBN423-5) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Kjell Norberg  (dnr  19SBN425-3) 

• Delegationsbeslut om trafikanordningsplan på  - Byggplatsområde - 
Delegationspunkt 4.21 Delegat Kjell Norberg  (dnr  19SBN369-2) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och  längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Frida Pettersson  (dnr  19SBN426-3) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats  - Delegationspunkt 4.13.2 
Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN363-2) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Sara 
Lundström  (dnr  19SBN413-4) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - 
Delegationspunkt 4.8 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN436-3) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats - Tjejkväll och Röjardagar - 
Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Kjell Norberg  (dnr  19SBN352-2) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - bredd och längd  -Delegationspunkt 4.8 Delegat Frida 
Pettersson  (dnr  19SBN428-3) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats blomvagnar  - 
Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN421-2) 
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• Nytt! Delegationsbeslut om transportdispens 19SBN422 - vikt och bredd  
 - Delegationspunkt 4.8 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN422-7) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt och bredd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Kjell Norberg  
(dnr  19SBN146-5) 

• Delegationsbeslut om transportdispens -vikt och bredd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Kjell Norberg  
(dnr  19SBN146-4) 

• Delegationsbeslut om transportdispens vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN427-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias Keisu  
(dnr  19SBN429-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias Keisu  
(dnr  19SBN431-5) 

• Delegationsbeslut om transportdispens bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias Keisu  
(dnr  19SBN432-3) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats  - 
Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN420-2) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Mathias Keisu  (dnr  19SBN430-3) 

• Delegationsbeslut om trafikanordningsplan på  - Delegationspunkt 4.21 Delegat Frida 
Pettersson  (dnr  19SBN460-2) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats - byggställning  
 - Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Kjell Norberg  (dnr  19SBN402-2) 

• Delegationsyttrande om begagnande av offentlig plats -  - 
Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Kjell Norberg  (dnr  19SBN295-2) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats  - 
Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN418-2) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats -  
  - Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN379-2) 

• Delegationsbeslut om nyttoparkeringstillstånd (nyttokort) hemtjänsten  - Delegationspunkt 4.5 
Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN410-5) 

• Delegationsbeslut om nyttoparkeringstillstånd (nyttokort)  - Delegationspunkt 4.5 
Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN410-6) 

• Delegationsbeslut om nyttoparkeringstillstånd (nyttokort)  - Delegationspunkt 4.5 
Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN410-7) 

• Delegationsyttrande om transportdispens - vikt bredd eller längd Delegationspunkt 4.8 Delegat Sara 
Lundström  (dnr  19SBN463-2) 

• Delegationsyttrande om transportdispens - vikt bredd eller längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN459-2) 

• Delegationsbeslut om lokal trafikföreskrift  delegat Frida Pettersson punkt 4.10  (dnr  19SBN467-3) 

• Delegationsbeslut om trafikanordningsplan  delegat Frida Pettersson punkt 4.21  (dnr  19SBN467-
4) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats  
delegat Sara Lundström punkt 4.13.2  (dnr  19SBN447-5) 

• Delegationsbeslut om trafikanordningsplan  delegat Frida Pettersson punkt 4.21  (dnr  
19SBN447-6) 

• Delegationsbeslut om ny eller ändrad utfart fastighet  - Delegationspunkt 4.19 Delegat Kjell 
Norberg  (dnr  19SBN385-2) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats  
Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN466-4) 

• Delegationsbeslut om lokal trafikföreskrift  - Delegationspunkt 4.10 Delegat Mathias Keisu  
(dnr  19SBN466-5) 
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• Delegationsbeslut om trafikanordningsplan  Delegationspunkt 4.21 Delegat 
Kjell Norberg  (dnr  19SBN452-2) 

• Delegationsbeslut om lokal trafikföreskrift  - Delegationspunkt 4.10 Delegat 
Kjell Norberg  (dnr  19SBN452-3) 

• Delegationsbeslut om trafikanordningsplan  - Delegationspunkt 4.21 
Delegat Kjell Norberg  (dnr  19SBN462-2) 

• Delegationsbeslut om lokal trafikföreskrift  Delegationspunkt 4.10 Delegat 
Kjell Norberg  (dnr  19SBN462-3) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats  - 
Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN448-2) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats  - 
Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN449-2) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN469-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN470-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN471-3) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats  - 
Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN455-2) 

• Delegationsbeslut om tillstånd för begagnande av offentlig plats  - 
Delegationspunkt 19.8.2 Delegat Kjell Norberg  (dnr  19SBN220-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Frida Pettersson  (dnr  19SBN474-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN480-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och  längd  - Delegationspunkt 4.7 Delegat 
Frida Pettersson  (dnr  19SBN479-3) 

• Delegationsbeslut om lokal trafikföreskrift handikapparkering  - Delegationspunkt 
4.10 Delegat Brith Fäldt  (dnr  19SBN499-1) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats  
 - Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN486-3) 

•   (dnr  ) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Frida Pettersson  (dnr  19SBN482-4) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  Delegationspunkt 4.8 Delegat Sara 
Lundström  (dnr  19SBN483-4) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationsbeslut 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN481-5) 

• Delegationsbeslut om trafikanordningsplan  - Delegationspunkt 4.21 Delegat Mathias Keisu  
(dnr  19SBN496-2) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN502-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Frida Pettersson  (dnr  19SBN505-3) 

•   (dnr  ) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt och bredd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Kjell Norberg  
(dnr  19SBN485-4) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN500-3) 
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• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN501-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN503-3) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats  
Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN387-3) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats  - 
Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN468-2) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - bredd och längd  Delegationspunkt 4.8 Delegat Sara 
Lundström  (dnr  19SBN506-5) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - bredd och längd  Delegationspunkt 4.8 Delegat Sara 
Lundström  (dnr  19SBN507-4) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats  - 
Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN457-4) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats  - 
Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN519-3) 

• Delegationsbeslut om trafikanordningsplan  - Delegationspunkt 4.21 Delegat 
Kjell Norberg  (dnr  19SBN519-4) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  Delegationspunkt 4.8 Delegat Sara 
Lundström  (dnr  19SBN504-6) 

• Delegationsbeslut om tillfälligt parkeringstillstånd - Delegationspunkt 4.4 Delegat Kjell Norberg  (dnr  
19SBN472-21) 

• Delegationsbeslut om tillfälligt parkeringstillstånd - Delegationspunkt 4.4 Delegat Kjell Norberg  (dnr  
19SBN472-22) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats -  
 - Delegationspunkt 4.13.2  (dnr  19SBN527-2) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - bredd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Sara 
Lundström  (dnr  19SBN515-3) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats  - 
Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN518-2) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats  - 
Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN509-2) 

• Delegationsbeslut om trafikanordningsplan  - Delegationspunkt 4.21 Delegat Kjell Norberg  
(dnr  19SBN520-4) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats -  - 
Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Kjell Norberg  (dnr  19SBN384-2) 

• Delegationsbeslut om dispens från lokal trafikföreskrift inom området med  
 - Delegationspunkt 4.12 Delegat Kjell Norberg  (dnr  19SBN535-2) 

• Delegationsbeslut om dispens från lokala trafikföreskrifter på Uddmansgatan - Delegationspunkt 4.12 
Delegat Kjell Norberg  (dnr  19SBN521-3) 

• Delegationsbeslut om tillstånd för begagnande av offentlig plats  - 
Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Kjell Norberg  (dnr  19SBN521-5) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN540-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN542-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN541-3) 

• Delegationsbeslut om trafikanordningsplan  Avser 
urgrävning gata - Delegationspunkt 4.21 Delegat Kjell Norberg  (dnr  19SBN529-3) 
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• Delegationsbeslut om lokal trafikföreskrift  - Delegationspunkt 4.10 
Delegat Kjell Norberg  (dnr  19SBN529-4) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN533-3) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats - , 
 - Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN510-2) 
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§ 116  
 

Delgivningar - protokoll 
Diarienr 19SBN4 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-04-01 §108  Begäran om medel ur Centrala potten - 

Infrastruktur Universitetsområdet 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-29 § 141 Allmänna investeringsfonden – 

Prioriteringar och överföring 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-29 § 144 Riktlinjer för mänskliga rättigheter 

- mångfald 
• Riktlinjer för mänskliga rättigheter - mångfald 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-29 § 134 Medborgarförslag – Att 

Strömbackaelever gör sittbänkar efter gång och cykelvägen Bergsviken - Piteå 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-29 § 133 Fördjupad månadsrapport mars 

2019 
• Fördjupad månadsrapport mars 2019 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-06 §95 Avgifter inom offentlig plats dispenser och 

parkering 
• Avgifter inom offentlig plats dispenser och parkering 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-06 § 96 Taxor och avgifter inom trafik parkering 

och allmän/offentlig plats 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-06 §97 Försäljning av tomt för flerbostadshus - del 

av Vargen 30 
• Köpekontrakt del av  - M 2019-49 
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§ 117  
 

Information och internutbildning 
Diarienr 19SBN439 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen och internutbildningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad informerar Samhällsbyggnadsnämnden om: 

1. omorganisation Samhällsbyggnad 
 

2. Universitetsområdet 
 

3. kommunkarta, GIS och MBK. 
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§ 118  
 

Av ledamöter väckta ärenden 
Diarienr 19SBN440 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att föreslå hur en förstärkt åter-
rapportering av bygglovsärenden för flerfamiljshus och industrifastigheter kan se ut med syfte 
att öka transparensen till nämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår enligt protokoll 2019-05-22 § 77 att 
Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen utökad delegation för bygglov för flerfamiljs-
hus inom detaljplanerat område. Med anledning av beslutet föreslår Jonas Lindberg (S) att 
Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen ett uppdrag att se över hur återrapportering av 
bygglov för flerfamiljshus och industrifastigheter kan se ut. 
 
 
 
 




