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Sammanträdesprotokoll 2 (48) 
Sammanträdesdatum  
2020-09-08  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Beslutande  Brith Fäldt (V), ordförande §§ 139 - 163 

Jonas Lindberg (S), vice ordförande, ordförande §§ 164 - 169 
Ann-Katrine Sämfors (S) 
Tomas Eklund (S), ledamot på distans 
Regis Cabral (S), ersättare för Frida Blom (S), §§ 139 - 162 
Mikael Borgh (V) 
Stefan Bergstedt (V) 
Daniel Bergman (M) 
Jan-Eric Sandberg (M) 
Marika Berglund (C) 
Johannes Johansson (C) 
Ulf Grahn (SLP), ledamot på distans 
Torgny Långström (C), ersättare för Åke Forslund (SJV) 

  

Övriga deltagare Maj-Britt Lindström (S), adjungerad ersättare 
Jan Johansson, förvaltningschef 
Petter Lundström, statsvetarstudent och praktikant 
Leif Wågman, kvalitetssamordnare, §§ 141 - 143 
Johan Nilsson, PiteEnergi, §§ 145 - 146 
Roger Lundstig, samhällsplanerare, §§ 145 - 146 
Frida Pettersson, trafikplanerare, §§ 152 - 153 
Helén Eriksson, enhetschef, §§ 154 - 160 
Maria Sidenmark, fysisk planerare, § 155 
Markus Grahn, fysisk planerare, §§ 156 - 159 
Maria Stenberg, mark- och exploateringshandläggare, § 160 
Henrik Fahlman, byggnadsinspektör, § 163 
Florian Steiner, stadsarkitekt, § 163 
Peder Ljungqvist, kommunekolog, § 164 
Maria Burström, nämndsekreterare 
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Sammanträdesprotokoll 3 (48) 
Sammanträdesdatum  
2020-09-08  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 
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§ 140   Förvaltningschefens information och avvikelserapportering 2019 - 2022 ......................6 
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§ 142   Internkontrollplan 2020 - komplettering .........................................................................8 

§ 143   Revisorernas granskning av styrelsens och nämndernas hantering av delegation ..........9 

§ 144   Effektiviseringar internbudget 2021 och verksamhetsplan 2022 - 2023 .......................10 

§ 145   Information och internutbildning - bredbandsstrategin .................................................11 

§ 146   Bredbandsstrategi 2021 - 2025 ......................................................................................12 

§ 147   Medborgarförslag - En tredje Citybusshållplats på Storgatan nära Kolmilavägen .......13 

§ 148   Medborgarförslag - En extra Citybusshållplats på Nygatan - Kolmilavägen ................14 

§ 149   Medborgarförslag - Förläng rutten med citybuss linje 4 och 44 och lägg till en hållplats 
vid korsningen Höträskvägen/Träskåsvägen ...................................................................15 

§ 150   Medborgarförslag - Belyst gång- och cykelväg mellan Skuthamn och Pite Havsbad ..16 

§ 151   Infartsförbud på bussvändplats vid skolan på Vårdgränd i Norrfjärden ........................17 

§ 152   Lokal trafikföreskrift om förbud mot infart på parkeringsplatsen Tallen 2 ...................18 

§ 153   Lokal trafikföreskrift om ändamålsplats på Västergatan ...............................................19 

§ 154   Information om planärenden 2019 - 2022 .....................................................................20 

§ 155   Detaljplan för utökning av campingverksamhet Storstrands kursgård - Storstrand 9:2 
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§ 156   Detaljplan för tillbyggnad av våningsplan på flerbostadshus - Syrenen 4 ....................23 

§ 157   Planbesked för ändrad användning till bostäder - Helgenäs 2:2 ....................................25 

§ 158   Planbesked för bostäder och kontor - Helgenäs 2:1 ......................................................27 

§ 159   Planbesked för ändrad användning till bostäder - Helgenäs 1:2 ....................................29 

§ 160   Fastighetsaffär försäljning - del av Pitholm 47:13 (Haraholmens industriområde) ......31 

§ 161   Förhandsbesked för nyetablering av enbostadshus -  .32 

§ 162   Anstånd med bygglov för nybyggnad av fritidshus på grund av planarbete -  .33 

§ 163   Information och internutbildning ...................................................................................35 

§ 164   Information och internutbildning - mark-/naturinventeringar .......................................36 

§ 165   Delegationsbeslut 2020 ..................................................................................................37 

§ 166  Delegationsbeslut 2020 (trafikärenden) .........................................................................38 

§ 167   Delgivningar 2020 .........................................................................................................46 

§ 168   Delgivningar - protokoll 2020 .......................................................................................47 
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Sammanträdesprotokoll 4 (48) 
Sammanträdesdatum  
2020-09-08  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 169   Av ledamöter väckta ärenden 2019 - 2022 ....................................................................48 
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Sammanträdesprotokoll 5 (48) 
Sammanträdesdatum  
2020-09-08  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§139 
Ändring av dagordning 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ärendet om byggsanktionsavgift (ärendepunkt 24 
enligt kallelsen) tas bort från dagordningen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden stryker ärendepunkt 24 
(byggsanktionsavgift) från dagordningen eftersom förvaltningen vill gå igenom ärendet 
ytterligare innan beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 6 (48) 
Sammanträdesdatum  
2020-09-08  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 140  
 

Förvaltningschefens information och avvikelserapportering 2019 - 
2022 
Diarienr 19SBN438 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen och de rapporterade avvikelserna. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Jan Johansson informerar Samhällsbyggnadsnämnden om verksamheterna 
inom Samhällsbyggnad och förvaltningens arbete med anledning av covid-19 samt redogör 
för rapporterade avvikelser. 
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Sammanträdesprotokoll 7 (48) 
Sammanträdesdatum  
2020-09-08  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 141  
 

Delårsrapport 2020 
Diarienr 19SBN5 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner delårsrapporten för januari - augusti 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad har upprättat ett förslag till delårsrapport för Samhällsbyggnadsnämndens 
verksamheter för perioden januari till och med augusti 2020. 
 
Syftet med rapporten är att följa upp och skapa förutsättningar för styrning av ekonomi, 
personal och verksamhet mot fastställda kommunövergripande mål. 
 
Rapporten beskriver viktigare händelser under perioden och innehåller uppföljning av budget 
och verksamhet. Fokus ligger på beskrivning och analys av väsentliga ekonomiska och 
verksamhetsmässiga avvikelser. 
  
Förvaltningschef Jan Johansson informerar arbetsutskottet muntligen om delårsrapportens 
huvudsakliga innehåll. Skriftlig delårsrapport skickas ut inför nämndsammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
 Delårsrapport aug 2020 Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
 
  

Page 7 of 48



Sammanträdesprotokoll 8 (48) 
Sammanträdesdatum  
2020-09-08  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 142  
 

Internkontrollplan 2020 - komplettering 
Diarienr 19SBN1320 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att revidera innevarande års 
internkontrollplan i relevanta delar utifrån revisorernas synpunkter i deras grundläggande 
granskning 2019, deras granskning av bygglovsprocessen samt deras granskning av 
nämndernas hantering av delegation. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden tog i början av året beslut om internkontrollplan för år 2020 
(SBN 2020-01-16 § 4, dnr 19SBN 1320). Planen är utformad i enlighet med kommunens nya 
modell för internkontroll och i huvudsak inriktad på att inventera existerande rutiner för att 
hantera de risker som identifierats. Då arbetet bedömts befinna sig i ett tidigt skede påpekas i 
planen att den bör betraktas som ett levande dokument som kan utvecklas under året. 
 
Mot bakgrund av de synpunkter som lämnats av betydelse för nämndens verksamheter i 
revisorernas grundläggande granskning 2019 (dnr 19SBN213), deras granskning av 
bygglovsprocessen (dnr 20SBN177) samt deras granskning av hur nämnderna hanterar 
delegation (dnr 20SBN126) behöver nu gällande internkontrollplan utvecklas och 
kompletteras. 
 
Uppföljning och återrapportering till nämnd av kompletteringarna föreslås ske vid ordinarie 
återrapportering mot slutet av innevarande år. 
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Sammanträdesprotokoll 9 (48) 
Sammanträdesdatum  
2020-09-08  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 143  
 

Revisorernas granskning av styrelsens och nämndernas hantering av 
delegation 
Diarienr 20SBN126 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att revidera nämndens delegations-
bestämmelser enligt revisorernas rapport om styrelsens och nämndernas hantering av 
delegation samt att komplettera internkontrollplanen (enligt nämndens beslut 2020-09-08 § 
142). 
 
Som svar på revisionsrapporten redovisar Samhällsbyggnadsnämnden de uppdrag nämnden 
ger förvaltningen samt därefter delger revisorerna resultatet av uppdragen när de slutförts. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna har under våren 2020 granskat styrelsens och nämndernas hantering av 
delegation. 
 
Av revisorernas granskningsrapport framkommer förbättringsområden som rutiner för 
delegationsbeslut. Delegationsbestämmelserna behöver därför uppdateras med de punkter 
som revisorerna anger. Se granskningsrapport. 
 
För att säkerställa att hantering av delegationsbeslut görs korrekt föreslår förvaltningen också 
att nämndens internkontroll för innevarande år kompletteras (se ärende 19SBN120, SBN 
2020-09-08 § 142). 
 
Beslutsunderlag 
 Rapport - Granskning av styrelsen och nämndernas hantering av delegation 
 Slutdokument - undertecknat. Granskning av styrelsen och nämndernas hantering av 

delegation 
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Sammanträdesprotokoll 10 (48) 
Sammanträdesdatum  
2020-09-08  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 144  
 

Effektiviseringar internbudget 2021 och verksamhetsplan 2022 - 2023 
Diarienr 20SBN805 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till effektiviseringar för budget 
2021 och VEP 2022 - 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har, 2020-06-22 § 119 (dnr 20KS50), beslutat att styrelsen och nämnder 
ska bidra till en resultatförstärkning genom riktad effektivisering om totalt 15,1 mkr som i 
första hand ska ske genom samverkan, fortsatt digitalt arbete och reserestriktioner. 
 
Effektivisering får inte påverka annan förvaltning och konsekvenser av effektiviseringarna 
ska återrapporteras till Ekonomiavdelningen senast 25 september 2020. 
 
För Samhällsbyggnadsnämnden innebär effektiviseringskravet en minskning av ram med  
2 962 tkr. Utöver detta tillkommer indirekta besparingar för utebliven priskompensation samt 
konsekvenser av nytt avtal för kollektivtrafik. 
 
Beslutsunderlag 
 Bilaga effektiviseringar 
 KF 2020-06-22 § 119 Budget 2021 och verksamhetsplan (VEP) 2021 - 2023 
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Sammanträdesprotokoll 11 (48) 
Sammanträdesdatum  
2020-09-08  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 145  
 

Information och internutbildning - bredbandsstrategin 
Diarienr 19SBN439 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden får en nulägesrapport om arbetet med bredbandsstrategin av 
PiteEnergi. 
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Sammanträdesprotokoll 12 (48) 
Sammanträdesdatum  
2020-09-08  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 146  
 

Bredbandsstrategi 2021 - 2025 
Diarienr 19SBN1028 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till aktualisering av Piteå kommuns bredbands-
strategi och överlämnar den till Kommunstyrelsen för antagande. 
 
Ärendebeskrivning 
Aktualiseringen av bredbandsstrategin gäller för perioden 2021 - 2025 och har som syfte att 
säkra utvecklingen av ett robust och säkert bredbandsnät som täcker dagens och framtiden 
behov. Strategin beskriver kommunens förutsättningar, mål och strategier för fortsatt 
utbyggnad av bredband. Bredbandsstrategin samordnar bredbandsutvecklingen inom 
kommunkoncernen. 
 
Målet i bredbandsstrategin är, i enlighet med ÖP2030, att Piteå ska ha en väl fungerande 
digital infrastruktur vilket ökar möjligheterna för tillväxt, konkurrenskraft och innovations-
förmåga. Målet är vidare att satsningen på bredband ska fortsatt utvecklas. Senast år 2025 ska 
alla i kommunen ha möjlighet att ansluta sig till bredband med hög kapacitet med strävan mot 
1 Gbit/s. 
 
Det geografiska området Piteå kommun har totalt sett en väl utbyggd IT-infrastruktur med 
god tillgång till bredband. Det finns skillnader i anslutningsgrad mellan tätorterna och lands-
bygden. Enligt Post- och telestyrelsens kartläggning (november 2019) har cirka 92 % av totalt 
antal befolkning/hushåll och arbetsställen tillgång till, eller absolut närhet till, bredband med 
hastigheten 1 Gbit/s. Inom tätort eller småort har cirka 97 % tillgång till den kapaciteten 
jämfört med cirka 52 % i områden utanför tätort eller småort. 
 
Det är i första hand marknaden som ska ges förutsättningar för utbyggnad av bredbandsnät 
medan kommunen främjar utbyggnad och utgör stöd för de som söker medfinansiering. För 
delar av kommunens landsbygd görs bedömning att bristande underlag för marknaden att 
bygga ut på marknadsmässiga grunder gör det nödvändigt med offentligt stöd för att säker-
ställa tillgången till bredband. För att nå uppsatta mål, möta samhällets och digitaliseringens 
utveckling, efterfrågningar och behov hos invånare, näringsliv och offentliga verksamheter 
har kommunen fastställt en bredbandsstrategi. 
 
Beslutsunderlag 
 Bredbandsstrategi 2021 - 2025 
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Sammanträdesprotokoll 13 (48) 
Sammanträdesdatum  
2020-09-08  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 147  
 

Medborgarförslag - En tredje Citybusshållplats på Storgatan nära 
Kolmilavägen 
Diarienr 19SBN1132 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget om en tredje Citybusshållplats på 
Storgatan nära Kolmilavägen. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att tillskapa en tredje Citybusshållplats på 
Storgatan nära Kolmilavägen. 
 
Det är idag ett avstånd på ca 280 meter mellan de två befintliga hållplatserna på Storgatan. 
Det finns redan en hållplats ca 30 meter från korsningen Storgatan - Kolmilavägen och en 
hållplats i den södra delen av Storgatan knappt 40 meter från entré till Källbogården. Detta får 
anses som mycket god tillgänglighet och det är inte aktuellt att tillskapa ytterligare hållplatser 
på sträckan. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - En tredje Citybusshållplats på Storgatan nära Kolmilavägen 
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Sammanträdesprotokoll 14 (48) 
Sammanträdesdatum  
2020-09-08  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 148  
 

Medborgarförslag - En extra Citybusshållplats på Nygatan - 
Kolmilavägen 
Diarienr 19SBN1133 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget om extra Citybusshållplats på 
Nygatan. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ger Samhällsbyggnad i uppdrag att följa trafikutvecklingen, och 
särskilt busstrafiken, i området. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om en extra Citybusshållplats på Nygatan i 
korsningen Nygatan - Kolmilavägen. 
 
Idag finns det en busshållplats på Nygatan ca 270 meter nordväst om korsningen Nygatan - 
Kolmilavägen, samt en busshållplats på Kolmilavägen ca 100 meter söder om korsningen. Ett 
tillskapande av ytterligare busshållplats i anslutning till korsningen skulle innebära tre 
hållplatser inom ca 370 meter. Bussen ska då stanna för på- och avstigning i snitt var 120:e 
meter vilket dels begränsar bussens möjligheter att hålla nere restiderna (en mycket viktig 
parameter för att kollektivtrafiken ska ses som ett alternativ till bilen), dels begränsar 
framkomligheten för övriga fordon. 
 
Förslaget att tillskapa ytterligare hållplatser på sträckan ses med ovanstående anledningar inte 
som något alternativ. 
 
Yrkanden 
Brith Fäldt (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att förvaltningens enhet 
Trafik och bygg får i uppdrag att följa trafikutvecklingen, och särskilt busstrafiken, i området. 
 
Propositionsordning 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar enligt tilläggsyrkandet. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - En extra Citybusshållplats på Nygatan - Kolmilavägen 
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Sammanträdesprotokoll 15 (48) 
Sammanträdesdatum  
2020-09-08  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 149  
 

Medborgarförslag - Förläng rutten med citybuss linje 4 och 44 och 
lägg till en hållplats vid korsningen Höträskvägen/Träskåsvägen 
Diarienr 19SBN1134 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget om att förlänga linje 4/44 samt att 
tillskapa busshållplats i korsningen Höträskvägen - Träskåsvägen. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslagsställaren önskar en förlängning av linje 4/44 till korsningen Höträskvägen - 
Träskåsvägen samt ett tillskapande av en ny busshållplats i korsningen. 
 
En förlängning av befintlig linje till önskad plats skulle innebära en längre rutt med ca 860 
meter i respektive riktning jämfört med dagens linjesträckning. Detta förutsatt att linjen skulle 
starta i korsningen Höträskvägen - Träskåsvägen och sedan ansluta till befintlig startpunkt på 
Vålmvägen. Varje tur skulle bli ca 1,7 km längre, med dagens kilometerkostnad och om man 
endast skulle förlänga turerna på skoldagar innebär det ändå en kostnadsökning med  
ca 350 000 kr. 
 
Piteå kommun har idag en relativt god tillgänglighet till kollektivtrafik, drygt 90 % har 400 
meter eller mindre till en hållplats. Sommaren 2021 startar Piteå kommuns nya kollektivtrafik 
med 100 % elbussar och i samband med arbetet att upphandla den trafiken har även andra 
aspekter av trafiken setts över. Exempelvis turtäthet är en viktig del för att kollektivtrafiken 
ska ses som ett gott alternativ till andra färdmedel. 
 
Både ökad turtäthet och förlängda linjedragningar kostar ekonomiskt men med den relativt 
goda närheten till hållplatser fokuseras det idag på att höja upp turtätheten i den kommande 
trafiken i första hand. Förhoppningen är att kollektivtrafiken därmed ska bli mer ”valfri”, med 
fler turer kan man själv styra mer över när och med vilken buss man ska åka. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Förläng rutten med citybuss linje 4 och 44 och lägg till en hållplats 

vid korsningen Höträskvägen/Träskåsvägen 
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Sammanträdesprotokoll 16 (48) 
Sammanträdesdatum  
2020-09-08  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 150  
 

Medborgarförslag - Belyst gång- och cykelväg mellan Skuthamn och 
Pite Havsbad 
Diarienr 20SBN435 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget om belyst gång- och cykelväg mellan 
Skuthamn och Pite Havsbad färdigbehandlat. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har till Samhällsbyggnadsnämnden överlämnat två medborgarförslag för 
beslut. Medborgarförslagen gäller önskemål om en ny belyst gång- och cykelväg mellan 
Skuthamn och Pite Havsbad. 
 
Förslagsställarna menar att idag går cykeltrafiken mellan Skuthamn och Pite Havsbad på 
Gamla Pitsundsvägen enligt kommunens uppmärkning. Gamla Pitsundsvägen är smal, saknar 
i princip vägren, kurvig och kuperad. Sträckan är mörk men på några platser finns gatu-
belysning vilket är på för få platser för att det ska kännas tryggt och säkert. Efter Gamla 
Pitsundsvägen bor en del barn som är begränsade med att kunna ta sig själv med cykel eller 
till fots då föräldrar inte törs släppa iväg barnen för risken att bli påkörda. Det finns en buss-
linje längs sträckan men är väldigt begränsad främst vintertid. Vägsträckan har hastighets-
begränsningen 60 km/h som tyvärr inte många följer speciellt sommartid. 
 
Förslagsställarna föreslår att en gång- och cykelväg anläggs mellan Skuthamn och Pite 
Havsbad för att öka möjligheterna för gång- och cykeltrafik mellan centrum och Pite 
Havsbad. Fördelarna med gång- och cykelvägen är en ökad säkerhet, bättre för miljön och 
ökade möjligheter för turister att hitta till både centrum och Pite Havsbad. 
 
Samhällsbyggnads bedömning 
Det finns ett stort behov av nya gång- och cykelvägar inom kommunen då allt fler väljer 
andra färdmedel än bilen. Eftersom budgeten är begränsad har en behovsinventering och en 
åtgärdsplan har arbetats fram där samtliga sträckor i behovsinventeringen prioriterats utifrån 
flera faktorer exempelvis hastighet, trafikflöden och plats. Sträckan mellan Kritgatan - Gamla 
Pitsundsvägen på Munksundsvägen finns med i prioriteringslistan ”Åtgärdsplan gång- och 
cykel 2020 - 2025”. Resterande del längs Gamla Pitsundsvägen till Pite Havsbad finns med i 
behovslistan för framtida utbyggnad av gång- och cykelvägnätet men är ännu inte inlagd 
(prioriterad) i någon åtgärdsplan. Åtgärdsplanen är ett levande dokument som kan komma att 
förändras om behoven eller budgeten förändras. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Belyst gång- och cykelväg mellan Skuthamn och Pite Havsbad 
 Medborgarförslag - Belyst gång- och cykelväg mellan Skuthamn och Pite Havsbad 
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Sammanträdesprotokoll 17 (48) 
Sammanträdesdatum  
2020-09-08  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 151  
 

Infartsförbud på bussvändplats vid skolan på Vårdgränd i Norrfjärden 
Diarienr 20SBN714 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om infartsförbud till bussvändplatsen på Vårdgränd i 
Norrfjärden. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 10 och 3 § 
första stycket trafikförordningen (1998:1276). 
 
Ärendebeskrivning 
Fastighets- och serviceförvaltningen bygger om utemiljön vid Backgårdsskolan i Norrfjärden. 
 
I ombyggnationen ingår ändringar av parkering för personal, hämtnings- och lämningsplatser 
samt angöring för bussar. För att undvika att få annan trafik i bussvändplatsen behöver detta 
förtydligas. 
 
Samhällsbyggnad (enheten Trafik och bygg) föreslår att bussvändplatsen förses med infarts-
förbud med undantag för buss, se bilaga bussvändplats Vårdgränd Norrfjärden. 
 
Beslutsunderlag 
 Bilaga bussvändplats Vårdgränd Norrfjärden 
 Piteå kommuns motivering till förslag om ny trafikföreskrift Vårdgränd i Norrfjärden 
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Sammanträdesprotokoll 18 (48) 
Sammanträdesdatum  
2020-09-08  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 152  
 

Lokal trafikföreskrift om förbud mot infart på parkeringsplatsen 
Tallen 2 
Diarienr 20SBN731 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden inför nya lokala trafikföreskrifter för förbud mot infart på 
parkeringsplatsen Tallen 2. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 10 och 3 § 
första stycket trafikförordningen (1998:1276). 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad har under 2019 och 2020 genomfört ombyggnationer av Västergatan och 
runt samtliga ytor vid kvarteret Tallen inklusive Prästgårdsgatans förlängning. 
 
Parkeringsplatsen Tallen 2, som är belägen mellan kv. Tallen och Bryggargatan, föreslås 
regleras med förbud mot infart. Förslaget reglerar genomfartstrafiken och vilken färdriktning 
fordon får föras in och ut på parkeringsplatsen. Gatumiljön tydliggör inte körriktningen varför 
det finns behov av att styra trafiken med lokala trafikföreskrifter. 
 
Syftet med både ombyggnationerna och de förslagna lokala trafikföreskrifterna är att främja 
god luft- och trafikmiljö, förbättra trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet för 
oskyddade trafikanter samt gods- och biltrafik. 
 
Polismyndigheten har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget och har inget emot 
förslaget. 
 
Samhällsbyggnad föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om förbud mot infart på 
parkeringsplatsen Tallen 2. 
 
Beslutsunderlag 
 Bilaga 1 - Beslutsunderlag om förbud mot infart på parkeringsplatsen Tallen 2 
 Bilaga 2 - Förslag på lokal trafikföreskrift om förbud mot infart på parkeringsplatsen 

Tallen 2  med kartbild 
 Bilaga 3 - Förtydligande körriktning 
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Sammanträdesprotokoll 19 (48) 
Sammanträdesdatum  
2020-09-08  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 153  
 

Lokal trafikföreskrift om ändamålsplats på Västergatan 
Diarienr 20SBN732 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om ny lokal trafikföreskrift för ändamålsplats, lastning 
och lossning av tungt och skrymmande gods, på Västergatan. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 7 och 3 § 
första stycket trafikförordningen (1998:1276). 
 
Ärendebeskrivning 
På Västergatan har det tidigare inte funnits någon ändamålsplats för lastning och lossning av 
tungt eller skrymmande gods. Västergatan är centralt beläget och det finns många olika 
verksamheter i nära anslutning till gatan. 
 
Samhällsbyggnad har under 2019 och 2020 genomfört ombyggnationer av Västergatan och 
runt samtliga ytor vid kvarteret Tallen inklusive Prästgårdsgatans förlängning. I och med 
ombyggnationerna av gatan har en yta, på Västergatans västra sida mellan 4 meter och 19 
meter söder om korsningen med Prästgårdsgatan, som är ägnad för ändamålsplats lastning och 
lossning av tungt eller skrymmande gods färdigställts. 
 
Syftet med både ombyggnationerna och föreslagen lokal trafikföreskrift är att främja god luft- 
och trafikmiljö, förbättra trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet för oskyddade 
trafikanter samt gods- och biltrafik. 
 
Polismyndigheten har fått möjlighet till att lämna synpunkter på förslaget. Polismyndigheten 
har meddelat att de inte har något att erinra på förslaget. 
 
Samhällsbyggnad föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om ändamålsplats, lastning 
och lossning av tungt och skrymmande gods, på Västergatan. 
 
Yrkanden 
Daniel Bergman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Bilaga 1 - Beslutsunderlag om ändamålsplats på Västergatan 
 Bilaga 2 - Förslag på lokal trafikföreskrift om ändamålsplats på Västergatan med kartbild 
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Sammanträdesprotokoll 20 (48) 
Sammanträdesdatum  
2020-09-08  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 154  
 

Information om planärenden 2019 - 2022 
Diarienr 19SBN441 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Helén Eriksson, enhetschef på Planeringsavdelningen, informerar Samhällsbyggnadsnämnden 
om pågående och aktuella planärenden. 
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Sammanträdesprotokoll 21 (48) 
Sammanträdesdatum  
2020-09-08  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 155  
 

Detaljplan för utökning av campingverksamhet Storstrands kursgård 
- Storstrand 9:2 (Mandolingatan 1) 
Diarienr 20SBN820 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplan för campingverksamhet och kursgård på 
fastigheten Storstrand 9:2. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden antar Samhällsbyggnads samrådsredogörelse och gransknings-
utlåtande 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 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 kommunens digitala 
anslagstavla på www.pitea.se. 
 
Ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget ca 7 km väster om Piteå centrum i Öjebyn. Planområdet har inte 
tidigare varit planlagt. Planen är förenlig med översiktsplanen då den anger befintlig 
bebyggelse. 
 
Syftet med detaljplanen är att säkerställa och möjliggöra utveckling av den befintliga 
verksamheten Storstrands kursgård och campingverksamhet, samt begränsa denna utveckling. 
 
Planens genomförande bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 
 
Planförslaget har varit tillgängligt för samråd under tiden 10 september - 1 oktober 2019. 
Samhällsbyggnad, planeringsavdelningen, har upprättat en samrådsredogörelse daterad 2020-
05-25. I redogörelsen framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna 
synpunkter. 
 
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 28 maj - 11 juni 2020. 
Samhällsbyggnad, planeringsavdelningen, har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 
2020-08-19. I utlåtandet framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna 
synpunkter. 
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Sammanträdesprotokoll 22 (48) 
Sammanträdesdatum  
2020-09-08  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Motivering 
Samhällsbyggnad bedömer att planen är klar för antagande och föreslår att Samhälls-
byggnadsnämnden antar detaljplanen eftersom detaljplanen tillåter att befintlig verksamhet 
säkerställs och ges möjlighet till utveckling med begränsningar. 
 
Avgift 
Avgift tas ut enligt Piteå kommuns plantaxa antagen av Kommunfullmäktige 2017-06-26, § 
142. 
 
Detaljplan debiteras enligt planavtalet daterat 2019-03-27 med summan 113 400 kr. Av detta 
debiteras sökanden 50 % av summan (56 700 kr) efter beslutet i Samhällsbyggnadsnämnden, 
eftersom tidigare 50 % debiterats efter samrådet. 
  
Yrkanden 
Daniel Bergman (M) och Marika Berglund (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Plankarta med planbestämmelser Storstrand 9:2 - PB 2019-140 
 Planbeskrivning Storstrand 9:2 - PB 2019-140 
 Samrådsredogörelse Storstrand 9:2 - PB 2019-140 
 Granskningsutlåtande Storstrand 9:2 - PB 2019-140 
 Delegationsbeslut om särskild MKB Storstrand 9:2 - PB 2019-140 
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Sammanträdesprotokoll 23 (48) 
Sammanträdesdatum  
2020-09-08  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 156  
 

Detaljplan för tillbyggnad av våningsplan på flerbostadshus - Syrenen 
4 
Diarienr 20SBN803 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplan för Syrenen 4. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden antar Samhällsbyggnads samrådsredogörelse och gransknings-
utlåtande 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 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 kommunens digitala 
anslagstavla på www.pitea.se. 
 
Ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget ca 2 km söder om Piteå centrum och omfattar fastigheten Syrenen 4 
samt delar av fastigheten Klubbgärdet 2:1. Syftet med planen är att skapa planmässiga 
förutsättningar att etablera en tillbyggnad av ett våningsplan på befintliga huskroppar för att 
tillgängliggöra fler bostäder på Klubbgärdet. I nuläget finns 86 lägenheter i olika storlek på 
fastigheten Syrenen 4. En tillbyggnad om ett våningsplan skulle generera ytterligare ca 34 
lägenheter. 
 
Planförslaget har varit tillgängligt för samråd under tiden 16 oktober - 6 november 2019 och 4 
februari - 25 februari 2020. Samhällsbyggnad, planeringsavdelningen, har upprättat två 
samrådsredogörelser daterade 6 november 2019 och 25 februari 2020. I redogörelserna 
framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. 
 
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 8 maj - 22 maj 2020. Samhälls-
byggnad, planeringsavdelningen, har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 27 maj 2020. I 
utlåtandet framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. 
 
Underlag till framtagande av planhandling har varit Solstudie 2020-06-29. 
 
Motivering 
Planförslaget innebär att området förtätas och att fler lägenheter frigörs utanför centrum, 
vilket följer kommunens mål om att tillgodose utveckling i alla delar av staden. Befintlig 
service och infrastruktur kan nyttjas mer effektivt. 
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Sammanträdesdatum  
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Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Planförslaget följer Boverkets skrift Solklart, 1991, där det anges ett önskat värde på solighet i 
boendemiljön om minst 5 timmars sol mellan kl. 9 - 17, vid vår- och höstdagjämning, för 
bostaden och på närmiljöns lekytor och sittplatser. 
 
Inkomna synpunkter vid samråd och granskning har medfört att högsta nockhöjden har 
reglerats till 11 meter istället för 13 meter. Samhällsbyggnad, planeringsavdelningen, föreslår 
att Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen. 
 
Avgift 
Avgift tas ut enligt Piteå kommuns plantaxa antagen av Kommunfullmäktige 2017-06-26, § 
142. Detaljplan debiteras enligt tabell 8c, klass 3, summa 120 960 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 Plankarta med planbestämmelser - PB 2019-343 
 Planbeskrivning Syrenen 4 - PB 2019-343 
 Solstudie Syrenen 4 - PB 2019-343 
 Samrådsredogörelse 2019-11-06 Syrenen 4 - PB 2019-343 
 Samrådsredogörelse 2020-02-25 Syrenen 4 - PB 2019-343 
 Granskningsutlåtande Syrenen 4 - PB 2019-343 
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Sammanträdesprotokoll 25 (48) 
Sammanträdesdatum  
2020-09-08  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 157  
 

Planbesked för ändrad användning till bostäder - Helgenäs 2:2 
Diarienr 20SBN766 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planläggning av området kan inledas. 
  
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 5 kap. 2 - 5 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Information till beslutet 
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet 
ska inte heller uppfattas som ett slutgiltig ställningstagande från kommunens sida. Ett positivt 
planbesked betyder att kommunen ställer sig positiv till en möjlig planläggning men utgör 
ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas. För att påbörja planläggnings-
arbetet krävs det ett separat beslut av Samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär att sökanden 
ansvarar för att kontakta Piteå kommun när planstart önskas. 
 
Ärendebeskrivning 
Fastigheten Helgenäs 2:2 är belägen ca 12 km fågelvägen från centrala Piteå i nära anslutning 
till Norrfjärdens kyrka med tillhörande kyrkstugor. Sökanden önskar utreda förutsättningarna 
att ändra användning på rubricerad fastighet för att möjliggöra bostäder. På fastigheten finns 
idag en byggnad som används som förskola, men denna verksamhet ska flyttas till andra 
lokaler i Norrfjärden. I nuvarande detaljplan är användningen reglerad till Byggnadsmark för 
Allmänt ändamål. I kommunens översiktsplan ligger området inom Riksintresse kulturmiljö 
och är utpekat som Utvecklingsområde kulturmiljö. 
 
Vid positivt planbesked kommer ärendet att ingå i samma detaljplanearbete som Helgenäs 2:1 
(PB 2020-257) och Helgenäs 1:2 (PB 2020-382) för ett bättre helhetsperspektiv. 
 
Fastigheten kantar Helgenäsgatan som idag är bred, utan definierad körbana och kan upplevas 
otrygg. Det finns en stor förbättringspotential när det gäller trygga, trafiksäkra miljöer där 
människorna står i fokus. Möjligheten att stänga av Helgenäsgatan för genomfart ska därför 
undersökas i planarbetet. 
 
Motivering 
Samhällsbyggnad, Planeringsavdelningen, anser att planläggning av området kan inledas 
eftersom det ger goda möjligheter att skapa förutsättningar för en förbättrad miljö i området. 
Planen handläggs med standardförfarande. 
 
Avgift 
Avgift tas ut enligt Piteå kommuns plantaxa senast reviderad 2020-06-22, § 129 (KF). 
Planbesked debiteras enligt tabell 7 klass 3, 9 860 kr. 
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Beslutsunderlag 
 Ansökan om planbesked - PB 2020-177 
 Översiktskarta - PB 2020-177 
 Karta över fastigheter - PB 2020-177 
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Sammanträdesprotokoll 27 (48) 
Sammanträdesdatum  
2020-09-08  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 158  
 

Planbesked för bostäder och kontor - Helgenäs 2:1 
Diarienr 20SBN799 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planläggning av området kan inledas. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 5 kap. 2 - 5 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Information till beslutet 
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet 
ska inte heller uppfattas som ett slutgiltig ställningstagande från kommunens sida. Ett positivt 
planbesked betyder att kommunen ställer sig positiv till en möjlig planläggning men utgör 
ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas. För att påbörja planläggnings-
arbetet krävs det ett separat beslut av Samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär att sökanden 
ansvarar för att kontakta Piteå kommun när planstart önskas. 
 
Ärendebeskrivning 
Området är beläget ca 12 km fågelvägen från centrala Piteå i nära anslutning till Norrfjärden 
kyrka med tillhörande kyrkstugor. 
 
Sökanden önskar utreda förutsättningarna att ändra användningen för området där 
församlingsgård och församlingsexpedition finns för att möjliggöra samlings-, kontors-, och 
bostadsändamål i befintlig bebyggelse. Samt skapa förutsättningar för en fastighetsreglering 
kopplat till byggnaderna. I nuvarande detaljplan är användningen reglerad till Byggnadsmark 
för Allmänt ändamål och Begravningsplats med tillhörande byggnader och anläggningar. I 
kommunens översiktsplan ligger området inom Riksintresse kulturmiljö och är utpekat som 
Utvecklingsområde kulturmiljö. 
 
Vid positivt planbesked kommer ärendet att ingå i samma detaljplanearbete som Helgenäs 2:2 
(PB 2020-177) och Helgenäs 1:2 (PB 2020-382) för ett bättre helhetsperspektiv. 
 
Byggnaderna som är föremål för ändrad användning kantar Helgenäsgatan som idag är bred, 
utan definierad körbana och kan upplevas otrygg. Det finns en stor förbättringspotential när 
det gäller trygga, trafiksäkra miljöer där människorna står i fokus. Möjligheten att stänga av 
Helgenäsgatan för genomfart ska därför undersökas i planarbetet. 
 
Motivering 
Samhällsbyggnad, Planeringsavdelningen bedömer att ändrad markanvändning ger en bra 
möjlighet att skapa förutsättningar för en förbättrad miljö i området. Detaljplanen handläggs 
med standardförfarande. 
 
Avgift 
Avgift tas ut enligt Piteå kommuns plantaxa senast reviderad 2020-06-22, § 129. Planbesked 
debiteras enligt tabell 7 klass 3, 9 860 kr. 
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Beslutsunderlag 
 Ansökan om planbesked Helgenäs 2:1 - PB 2020-257 
 Översiktskarta Helgenäs 2:1 - PB 2020-257 
 Karta över fastigheter Helgenäs 2:1 - PB 2020-257 
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§ 159  
 

Planbesked för ändrad användning till bostäder - Helgenäs 1:2 
Diarienr 20SBN800 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planläggning av området kan inledas. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 5 kap. 2 - 5 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Information till beslutet 
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet 
ska inte heller uppfattas som ett slutgiltig ställningstagande från kommunens sida. Ett positivt 
planbesked betyder att kommunen ställer sig positiv till en möjlig planläggning men utgör 
ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas. För att påbörja planläggnings-
arbetet krävs det ett separat beslut av Samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär att sökanden 
ansvarar för att kontakta Piteå kommun när planstart önskas. 
 
Ärendebeskrivning 
Rubricerad fastighet är belägen ca 12 km fågelvägen från centrala Piteå i nära anslutning till 
Norrfjärden kyrka med tillhörande kyrkstugor. På fastigheten finns två flerbostadshus. 
Sökanden önskar ändra användning för fastigheten eftersom rådande markanvändning är i 
strid med nu gällande detaljplan. I nuvarande detaljplan är användningen reglerad till 
Byggnadsmark för Allmänt ändamål. I kommunens översiktsplan ligger området inom 
Riksintresse kulturmiljö och är utpekat som Utvecklingsområde kulturmiljö. 
 
Vid positivt planbesked kommer ärendet att ingå i samma detaljplanearbete som Helgenäs 2:2 
(PB 2020-177) och Helgenäs 2:1 (PB 2020-257) för ett bättre helhetsperspektiv. 
 
Fastigheten kantar Helgenäsgatan som idag är bred, utan definierad körbana och kan upplevas 
otrygg. Det finns en stor förbättringspotential när det gäller trygga, trafiksäkra miljöer där 
människorna står i fokus. Möjligheten att stänga av Helgenäsgatan för genomfart ska därför 
undersökas i planarbetet. 
 
Motivering 
Samhällsbyggnad, Planeringsavdelningen, anser att planläggning av området kan inledas 
eftersom det ger goda möjligheter att skapa förutsättningar för en förbättrad miljö i området. 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. 
 
Avgift 
Avgift tas ut enligt Piteå kommuns plantaxa senast reviderad 2020-06-22, § 129. Planbesked 
debiteras enligt tabell 7 klass 3, 9 860 kr. 
 
 
 

Page 29 of 48



Sammanträdesprotokoll 30 (48) 
Sammanträdesdatum  
2020-09-08  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Beslutsunderlag 
 Ansökan Helgenäs 1:2 - PB 2020-382 
 Översiktskarta Helgenäs 1:2 - PB 2020-382 
 Karta över fastigheter Helgenäs 1:2 - PB 2020-382 
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§ 160  
 

Fastighetsaffär försäljning - del av Pitholm 47:13 (Haraholmens 
industriområde) 
Diarienr 20SBN787 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner försäljning av del av fastigheten Pitholm 47:13, areal 
ca 20 000 kvm, till Shorelink AB (organisationsnummer: 556053-7168). 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ger mark- och exploateringshandläggare på Planerings-
avdelningen i uppdrag att teckna och genomföra försäljningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Markanvisningsavtal tecknades den 27 juni 2019 mellan Piteå kommun och Shorelink AB 
med avsikt att förvärva ett område inom Haraholmens industriområde för logistikverksamhet, 
exempelvis lagringsytor och till verksamheten hörande lokaler. 
 
Kortsiktigt kan det vara aktuellt att lagra delar till vindkraftverk som inte ryms inom 
hamnområdet. 
 
Fastigheten är under avstyckning och utgör ca 20 000 kvm. 
 
Priset är 100 kr/kvm terrasserad mark enligt gällande prislista. Köpeskillingen beräknas efter 
att den exakta arealen fastställts i samband med lantmäteriförrättning. Köpekontraktet är 
undertecknat av köparen och bifogas. 
 
Motivering 
Den tänkta verksamheten passar väl in i området och överensstämmer med gällande 
detaljplan. 
 
Yrkanden 
Jonas Lindberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Kartbilaga Pitholm 47:13 - M 2019-97 
 Köpekontrakt Pitholm 47:13 - M 2019-97 
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§ 161  
 

Förhandsbesked för nyetablering av enbostadshus -  
 

Diarienr 20SBN621 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om positivt förhandsbesked för nyetablering av 
enbostadshus på fastigheten  
 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900) (PBL). 
 
Villkor för beslutet 
Tillfartsväg till fastigheten ska vara tillgodosedd vid en ansökan om bygglov i enlighet med 8 
kap. 9 § punkt 3 PBL (9 kap. 39 § PBL). 
 
Platsen ligger utanför fastställt verksamhetsområde för vatten och/eller avlopp. 
Anläggande/ändring av enskild avloppsanläggning samt berg- eller jordvärme ska prövas av 
Miljö- och tillsynsnämnden i Piteå kommun (9 kap. 6 § miljöbalken) vid kommande 
bygglovsansökan. 
 
Bygglov ska sökas inom 2 år efter att beslutet vunnit laga kraft (9 kap. 18 § PBL). 
 
Ärendebeskrivning 
En ansökan om förhandsbesked för nyetablering av enbostadshus på fastigheten  

 inkom till Samhällsbyggnadsnämnden den 9 juni 2020. 
 
Nyetableringen omfattar en total byggnadsarea på ca 200 m². Platsen ligger ca 12 km 
fågelvägen från Piteå centrum. 
 
Ärendet skickades på remiss till berörda fastighetsägare den 12 juni. Ingen erinran har 
inkommit. 
 
Motivering 
Samhällsbyggnad bedömer att etableringen är lämplig med hänsyn till beskaffenhet, läge och 
behov och utgör en god helhetsverkan för landskapsbilden, natur- och kulturvärden i enlighet 
med 2 kap 2 § PBL. 
 
Beslutsunderlag 
 Ansökan om förhandsbesked  - PB 2020-353 
 Situationsplan  - PB 2020-353 
 Översiktskarta  - PB 2020-353 
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§ 162  
 

Anstånd med bygglov för nybyggnad av fritidshus på grund av 
planarbete -  
Diarienr 20SBN806 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ärende om nybyggnad av fritidshus på fastigheten 

 inte ska avgöras förrän planarbetet är avslutat. 
 
Ärendebeskrivning 
En ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten  inkom till 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-28. 
 
Vid granskning av handlingarna upptäcktes det att fastighetsbildning och detaljplan inte 
stämmer överens. Enligt detaljplan D0709 är fastigheten  placerad på naturområde. 
 
Ansökan om planbesked inkom 2020-04-29 för upprättande av ny detaljplan för området. 
Sökande är informerad om situationen och har valt att gå vidare med sin ansökan. 
 
Motivering 
Åtgärden för nybyggnation av fritidshus anses strida mot detaljplanen på grund av att 
fastighetsbildningen och detaljplanen inte stämmer överens. Strandskyddsdispens kan inte 
beviljas enligt 7 kap. 13 - 18 h §§ miljöbalken (1998:808) eftersom fastigheten Jävre 8:95 
enligt detaljplan är placerad på naturområde. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden får besluta att ärendet om lov eller förhandsbesked inte ska 
avgöras förrän frågan om expropriationstillstånd har avgjorts eller planarbetet har avslutats. 
Detta gäller om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett mark-
område som omfattas av en ansökan om expropriationstillstånd eller av ett påbörjat arbete för 
att anta, ändra eller upphäva detaljplan eller områdesbestämmelser. 
 
Om kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökan om lov eller 
förhandsbesked kom in till Samhällsbyggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller 
förhandsbesked avgöras utan dröjsmål, enligt 9 kap. 28 § plan- och bygglagen (2010:900) 
(PBL). 
 
Samhällsbyggnad föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om anstånd, eftersom 
fastigheten  omfattas av pågående planarbete, enligt 9 kap. 28 § PBL. 
 
Yrkanden 
Jonas Lindberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsunderlag 
 Nämndsbeslut om planbesked  - PB 2020-96 
 Fastighetskarta  - PB 2020-96 
 Detaljplan  - PB 2020-96 
 Situationsplan skala 1:500  - PB 2020-96 
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§ 163  
 

Information och internutbildning 
Diarienr 19SBN439 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden får följande information: 

1. visning av e-tjänsten för bygglov 
 

2. Gestaltad Livsmiljö - information och diskussion om Sveriges nya arkitekturpolitik. 
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§ 164  
 

Information och internutbildning - mark-/naturinventeringar 
Diarienr 19SBN439 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad informerar Samhällsbyggnadsnämnden om mark-/naturinventeringar enligt 
uppdrag från arbetsutskottet 2020-09-01, § 160. 
 
 
 
 
  

Page 36 of 48



Sammanträdesprotokoll 37 (48) 
Sammanträdesdatum  
2020-09-08  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 165  
 

Delegationsbeslut 2020 
Diarienr 20SBN1 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av Samhällsbyggnadsnämndens 
delegationsbestämmelser. 
 
Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslutslista ByggR 2020-06-04--2020-08-19 
 Delegationsbeslutslista nr 5 2020-06-04--2020-08-19 delegat Pernilla Forsberg 
 Delegationsbeslutslista nr 2 2020-02-05--2020-08-19 delegat Charlotte Sundman 
 Delegationsbeslutslista nr 1 2020-01-01--2020-08-19 delegat Håkan Johansson 
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 Delegationsbeslut om transportdispens - vikt och bredd TFS AB (BOLK Sweden AB). Delegationspunkt 4.8. 
Delegat Frida Pettersson  (dnr  20SBN509-3) 

 Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd TFS AB (BOLK Sweden AB). 
Delegationspunkt 4.8. Delegat Frida Pettersson  (dnr  20SBN506-3) 

 Delegationsyttrande om transportdispens - bredd och längd TFS AB (BOLK Sweden AB). Delegationspunkt 
4.8. Delegat Frida Pettersson  (dnr  20SBN528-3) 

 Delegationsyttrande om transportdispens - bredd och längd TFS AB (BOLK Sweden AB). Delegationspunkt 
4.8. Delegat Frida Pettersson  (dnr  20SBN512-3) 

 Delegationsyttrande om transportdispens - vikt bredd och längd TFS AB (BOLK Sweden AB). 
Delegationspunkt 4.8. Delegat Frida Pettersson  (dnr  20SBN519-3) 

 Delegationsbeslut om transportdispens - vikt och bredd TFS AB (BOLK Sweden AB). Delegationspunkt 4.8. 
Delegat Frida Pettersson  (dnr  20SBN517-3) 

 Delegationsbeslut Exploatering villaområden - Lekattheden utförande - delegat Brith Fäldt  (dnr  20SBN128-4) 

 Delegationsbeslut om transportdispens - vikt och bredd TFS AB (BOLK Sweden AB). Delegationspunkt 4.8. 
Delegat Frida Pettersson  (dnr  20SBN536-3) 

 Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats Lift Aronsgatan-Hamngatan. 
Delegationspunkt 4.13.2. Delegat Sara Bergwall  (dnr  20SBN474-2) 

 Delegationsbeslut om  Delegationspunkt 4.18 Delegat Sara Bergwall  (dnr  
20SBN468-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Kjell Norberg om transportdispens vikt och bredd - TFS AB Bolk  (dnr  
20SBN521-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.4 delegat Sara Bergwall om tillfälligt parkeringstillstånd Argocon AB Kvarteret 
Bangården  (dnr  20SBN351-10) 

 Delegationsbeslut om transportdispens - vikt och bredd TFS AB (BOLK Sweden AB) Delegationspunkt 4.8 
Delegat Frida Pettersson  (dnr  20SBN523-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Kjell Norberg om transportdispens för vikt bred och längd - TFS AB 
Bolk  (dnr  20SBN520-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Frida Pettersson om transportdispens - vikt och bredd TFS AB (BOLK 
Sweden AB)  (dnr  20SBN522-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Frida Pettersson om transportdispens - vikt bredd och längd TFS AB 
(BOLK Sweden AB)  (dnr  20SBN524-3) 

 Delegationsyttrande punkt 4.13.2 delegat Sara Bergwall om tillstånd för begagnande av offentlig plats Tivoli 
Sundsgatan  (dnr  20SBN511-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Frida Pettersson om transportdispens - vikt bredd och längd TFS AB 
(BOLK Sweden AB)  (dnr  20SBN534-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Frida Pettersson om transportdispens - vikt bredd och längd TFS AB 
(BOLK Sweden AB)  (dnr  20SBN525-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Frida Pettersson om transportdispens - bredd ACX Logistcs  (dnr  
20SBN507-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Frida Pettersson om transportdispens - vikt bredd och längd TFS AB 
(BOLK Sweden AB)  (dnr  20SBN527-3) 

 Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd TFS Bolk. Delegationspunkt 4.8. Delegat Sara 
Bergwall  (dnr  20SBN480-4) 

 Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd TFS Bolk. Delegationspunkt 4.8. Delegat Sara 
Bergwall  (dnr  20SBN538-5) 

 Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd TFS AB (BOLK Sweden AB). 
Delegationspunkt 4.8. Delegat Frida Pettersson  (dnr  20SBN529-3) 

 Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd TFS (Bolk). Delegationspunkt 4.8.Delegat 
Sara Bergwall  (dnr  20SBN532-4) 
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 Delegationsbeslut om transportdispens tung och bred TFS AB(Bolk). Delegationspunkt 4.8. Delegat Sara 
Bergwall  (dnr  20SBN497-4) 

 Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats Kundträff Byxtorget. Delegationspunkt 
4.13.2. Delegat Sara Bergwall  (dnr  20SBN540-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Sara Bergwall transportdispens - vikt bredd och längd TFS (Bolk)  (dnr  
20SBN456-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Sara Bergwall transportdispens - vikt bredd och längd Sarens Polska  
(dnr  20SBN541-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Sara Bergwall transportdispens - vikt bredd och längd TFS (Bolk)  (dnr  
20SBN545-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Sara Bergwall transportdispens - vikt bredd och längd TFS (Bolk)  (dnr  
20SBN546-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Kjell Norberg vikt bredd och längd - TFS AB Bolk  (dnr  20SBN558-3) 

 Delegationsbeslut. 4.8 delegat Kjell Norberg om transportdispens för vikt och bredd - TSF AB Bolk  (dnr  
20SBN554-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Kjell Norberg om transportdispens för bredd och vikt - BDX  (dnr  
20SBN544-3) 

 Delegationsbeslut om transportdispens - undantag från bestämmelser om största tillåtna vikt och bredd TFS. 
Delegationspunkt 4.8. Delegat Sara Bergwall  (dnr  20SBN564-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Kjell Norberg om transportdispens för största tillåtna vikt och bredd - 
BDX AB  (dnr  20SBN568-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Kjell Norberg om transportdispens vikt och bredd - BDX AB  (dnr  
20SBN569-3) 

 Delegationsbeslut om transportdispens bred och lång TFS AB (Bolk). Delegationspunkt 4.8. Delegat 
Mathias Keisu  (dnr  20SBN559-3) 

 Delegationsbeslut om transportdispens tung och bred TFS AB (Bolk). Delegationspunkt 4.8. Delegat 
Mathias Keisu  (dnr  20SBN565-3) 

 Delegationsyttrande. 4.13.2 delegat Frida Petterson om tillstånd för begagnande av offentlig plats 
uteservering Pressbyrån Piteå  (dnr  20SBN552-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Sara Bergwall om transportdispens - vikt och bredd TFS (Bolk)  (dnr  
20SBN567-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Sara Bergwall om transportdispens - vikt bredd och längd TFS (Bolk)  
(dnr  20SBN583-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Frida Petterson om transportdispens - vikt BDX  (dnr  20SBN313-6) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Frida Pettersson om transportdispens - vikt och bredd TFS AB (BOLK 
Sweden AB)  (dnr  20SBN562-3) 

 Delegationsyttrande punkt 4.13.2 delegat Sara Bergwall om tillstånd för begagnande av offentlig plats 
Uteservering PA Piteå AB Storgatan 39A Pinchos  (dnr  20SBN584-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Sara Bergwall om transportdispens - vikt och bredd TFS (Bolk)  (dnr  
20SBN566-3) 

 Delegationsbeslut om trafikanordningsplan på Kolugnsvägen - BDX AB - Delegationspunkt 4.21 delegat 
Kjell Norberg  (dnr  20SBN556-2) 

 Delegationsbeslut om trafikanordningsplan på Kolugnsvägen vid Kalmar Truck - BDX AB. 
Delegationspunkt 4.21 delegat Kjell Norberg  (dnr  20SBN556-3) 

 Delegationsbeslut om transportdispens för vikt bredd och längd - TFS AB Bolk. Delegationspunkt 4.8. 
Delegat Kjell Norberg  (dnr  20SBN587-3) 

 Delegationsbeslut om lokal trafikföreskrift på Lidgatan. Delegationspunkt 4.10 delegat Frida Pettersson  (dnr  
20SBN560-3) 

 Delegationsbeslut om trafikanordningsplan på Strömnäsbacken. Delegationspunkt  (dnr  20SBN560-4) 

 Delegationsbeslut om transportdispens för vikt bredd och längd - TFS AB Bolk. Delegationspunkt 4.8 
delegat Kjell Norberg  (dnr  20SBN589-3) 
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 Delegationsbeslut om lokal trafikföreskrift på Prästgårdsgatan. Delegationspunkt 4.10. Delegat Frida 
Pettersson  (dnr  19SBN740-13) 

 Delegationsbeslut om transportdispens - vikt och bredd TFS AB (Sarens Polska). Delegationspunkt 4.8. 
Delegat Frida Pettersson.  (dnr  20SBN600-3) 

 Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång TFS AB (Bolk). Delegationspunkt 4.8. Delegat 
Mathias Keisu  (dnr  20SBN561-3) 

 Delegationsbeslut om transportdispens för bred transport - Westerlunds transport AB. delegationspunkt 4.8. 
Delegat Kjell Norberg.  (dnr  20SBN586-4) 

 Delegationsbeslut punkt 4.12 delegat Frida Pettersson - dispens från lokala trafikföreskrifter på gång- och 
cykelvägar  (dnr  20SBN221-16) 

 Delegationsbeslut punkt 4.21 delegat Mathias Keisu om trafikanordningsplan Industrigatan NCC  (dnr  
20SBN336-27) 

 Delegationsbeslut punkt 4.10 delegat Mathias Keisu om tillfällig lokal trafikföreskrift Industrigatan NCC  
(dnr  20SBN336-26) 

 Delegationsbeslut  om torghandelsplats punkt 4.16 delegat Kjell Norberg  - Rådhustorget  (dnr  20SBN581-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.16 delegat Kjell Norberg om torghandelsplats Rådhustorget  (dnr  20SBN597-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.12 delegat Frida Pettersson om dispens från lokal trafikföreskift på 
Öholmabron/gång- och cykelvägar  (dnr  20SBN221-25) 

 Delegationsbeslut punkt 4.12 delegat Frida Pettersson om dispens från lokal trafikföreskift på 
Öholmabron/gång- och cykelvägar  (dnr  20SBN221-27) 

 Delegationsbeslut punkt 4.12 delegat Frida Pettersson om dispens från lokal trafikföreskift på 
Öholmabron/gång- och cykelvägar  (dnr  20SBN221-26) 

 Delegationsbeslut punkt 4.21 delegat Kjell Norberg om trafikanordningsplan på Repslagaregatan och 
Nygatan - Plåtcentrum  (dnr  20SBN590-4) 

 Delegationsbeslut punkt 4.13.2 delegat Kjell Norberg om tillstånd för begagnande av offentlig plats 
Byggställning Repslagargatan 5  (dnr  20SBN590-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Kjell Norberg om transportdispens vikt och bred - BDX  (dnr  20SBN573-3) 

 Delegationsyttrande punkt 4.13.2 delegat Kjell Norberg om tillstånd för begagnande av offentlig plats 
trottoarpratare - Cederkliniken  (dnr  20SBN604-2) 

 Tillståndsbevis för begagnande av offentlig plats uppställande av trottoarpratare Västergatan 5 C, utanför 
klinikens huvudentré  (dnr  20SBN604-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Kjell Norberg om transportdispens vikt och bredd - BDX  (dnr  20SBN575-
3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Kjell Norberg om avslag för transportdispens vikt och bredd - BDX  (dnr  
20SBN574-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Kjell Norberg om avslag för transportdispens vikt och bredd - BDX  (dnr  
20SBN544-5) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Kjell Norberg om avslag för  transportdispens vikt och bredd - BDX  
(dnr  20SBN577-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Kjell Norberg om avslag för transportdispens vikt och bredd - BDX  (dnr  
20SBN580-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Kjell Norberg om avslag för transportdispens - vikt och bredd BDX 
Företagen AB  (dnr  20SBN579-3) 

 Delegationsyttrande punkt 4.8 delegat Kjell Norberg för transportdispens bred last  (dnr  20SBN617-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Frida Pettersson om avslag för  transportdispens - vikt och bredd BDX 
företagen AB  (dnr  20SBN578-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Kjell Norberg om transportdispens vikt bredd och längd - TFS Bolk  (dnr  
20SBN603-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Frida Pettersson om avslag för  transportdispens - vikt och bredd BDX 
företagen AB  (dnr  20SBN572-3) 
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 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Frida Pettersson om transportdispens - vikt och bredd Uddevalla LBC  
(dnr  20SBN605-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Kjell Norberg  om transportdispens vikt och bredd - Uddevalla LBC  (dnr  
20SBN606-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.13.2 delegat Kjell Norberg om tillstånd för begagnande av offentlig plats 
gångbana Sundsgatan  (dnr  20SBN620-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Frida Pettersson om transportdispens - vikt och bredd TFS AB (BOLK 
Sweden AB)  (dnr  20SBN619-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Kjell Norberg  om transportdispens vikt och bredd - TFS Bolk  (dnr  
20SBN618-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.21 delegat Kjell Norberg trafikanordningsplan på Gamla Sjulnäsvägen - Teknik 
och gator  (dnr  20SBN424-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.10 delegat Kjell Norberg om lokal trafikföreskrift på Lyckovägen - Skanska  (dnr  
20SBN348-6) 

 Delegationsbeslut punkt 4.5 delegat Mathias Keisu om nyttokort Hemtjänsten Djupviken  (dnr  20SBN615-2) 

 Delegationsbeslut om ändrad utfart mot . Delegationspunkt 4.19 delegat Kjell Norberg  (dnr  
20SBN611-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Frida Pettersson om transportdispens - bredd BDX  (dnr  20SBN623-3) 

 Delegationsyttrande punkt 4.13.2 delegat Sara Bergvall - tillstånd för begagnande av offentlig plats typ 
Uppställning av matvagn, parkeringsyta Västra Kajen  (dnr  20SBN531-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Frida Pettersson om transportdispens - vikt och bredd BDX företagen 
AB  (dnr  20SBN576-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 Kjell Norberg om transportdispens för vikt och bredd Uddevalla LBC  (dnr  
20SBN588-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Frida Pettersson om transportdispens - vikt och bredd TFS AB (BOLK 
Sweden AB)  (dnr  20SBN631-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Kjell Norberg om transportdispens vikt och bredd - TFS Bolk  (dnr  
20SBN634-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Kjell Norberg om transportdispens om vikt och bredd  (dnr  20SBN630-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Frida Pettersson om transportdispens - vikt och bredd TFS AB (BOLK 
Sweden AB)  (dnr  20SBN633-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Kjell Norberg om transportdispens vikt och bredd -TFS Bolk  (dnr  
20SBN632-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.21 delegat Kjell Norberg om trafikanordningsplan på gångbana Sundsgatan  (dnr  
20SBN610-2) 

 Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd TFS (Bolk)  (dnr  20SBN533-3) 

 Delegationsbeslut om trafikanordningsplan på Hamngatan och Aronsgatan  (dnr  20SBN474-4) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Kjell Norberg om transportdispens vikt och bredd - TFS AB Bolk  (dnr  
20SBN563-3) 

 Delegationsbeslut om nyttoparkeringstillstånd - Hemtjänsten  (dnr  20SBN331-5) 

 Delegationsbeslut om transportdispens bredd - Vesterlunds transport AB  (dnr  20SBN658-3) 

 Delegationsbeslut om trafikanordningsplan för Parkering vid Normalmia  (dnr  20SBN379-3) 

 Delegationsbeslut om transportdispens bredd och längd - TFS Bolk  (dnr  20SBN652-3) 

 Delegationsbeslut om torghandelsplats på Rådhustorget TN produktion  (dnr  20SBN640-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Frida Pettersson om transportdispens - vikt bredd och längd TFS AB.  
(dnr  20SBN670-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Frida Pettersson om transportdispens - vikt bredd och längd TFS AB.  
(dnr  20SBN673-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Frida Pettersson om transportdispens - bredd BDX företagen AB  (dnr  
20SBN664-3) 
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 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Frida Pettersson om transportdispens - bredd BDX företagen AB  (dnr  
20SBN666-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Frida Pettersson om transportdispens - bredd BDX företagen AB  (dnr  
20SBN668-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Frida Pettersson om transportdispens - bredd BDX företagen AB  (dnr  
20SBN665-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Frida Pettersson om transportdispens - bredd BDX företagen AB  (dnr  
20SBN667-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Frida Pettersson om transportdispens - bredd BDX företagen AB.  (dnr  
20SBN663-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Malin Vikström transportdispens - Bredd Vesterlunds transport.  (dnr  
20SBN675-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Malin Vikström om transportdispens - vikt bredd och längd TFS AB.  
(dnr  20SBN674-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Malin Vikström om transportdispens - vikt och bredd Uddevalla LBC.  
(dnr  20SBN683-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Malin Vikström om transportdispens - bredd Uddevalla LBC  (dnr  
20SBN682-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Malin Vikström om transportdispens - vikt bredd och längd TFS.  (dnr  
20SBN679-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Malin Vikström om transportdispens - vikt bredd och längd TFS.  (dnr  
20SBN680-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Malin Vikström om transportdispens - bredd och längd TFS.  (dnr  
20SBN686-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Malin Vikström om transportdispens - vikt bredd och längd TFS  (dnr  
20SBN681-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.21 delegat Kjell Norbergom trafikanordningsplan på Kyrkbrogatan och Nygatan - 
ODD Fellow  (dnr  20SBN711-4) 

 Delegationsbeslut punkt 4.13.2 delegat Kjell Norberg om begagnande av offentlig plats på Kyrkbrogatan - 
ODD Fellow  (dnr  20SBN711-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.13.2 delegat Mathias Keisu om yttrande offentlig plats Hortlax församling  (dnr  
20SBN628-2) 

 Delegationsbeslut om tillstånd till ny/ändrad utfart mot Jävrevägen. Delegationspunkt 4.19. Delegat Kjell 
Norberg  (dnr  20SBN715-2) 

 Delegationsbeslut om trafikanordningsplan på Sundsgatan - Argocon. Delegationspunkt 4.21. Delegat Kjell 
Norberg  (dnr  19SBN740-18) 

 Delegationsbeslut punkt 4.13.2 delegat Kjell Norberg om begagnande av offentlig plats på Storgatan - 
Ronjas Pizzeria.  (dnr  20SBN720-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Kjell Norberg om transportdispens bredd - Vesterlunds transport.  (dnr  
20SBN706-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Frida Pettersson om transportdispens - vikt och bredd TFS AB.  (dnr  
20SBN738-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Frida Pettersson om transportdispens - vikt och bredd TFS AB. Delegat 
Frida Pettersson punkt 4.8  (dnr  20SBN724-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Frida Pettersson om transportdispens - vikt bredd och längd TFS AB.  
(dnr  20SBN727-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Frida Pettersson om transportdispens - vikt och bredd TFS AB.  (dnr  
20SBN725-3) 

 Delegationsbeslut om transportdispens för bredd och vikt - TFS AB Bolk. Delegationspunkt 4.8. Delegat 
Kjell Norberg  (dnr  20SBN547-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Frida Pettersson om transportdispens - vikt bredd och längd Westdijk 
Sweden AB  (dnr  20SBN759-2) 

Page 43 of 48



Sammanträdesprotokoll 44 (48) 
Sammanträdesdatum  
2020-09-08  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 Delegationsbeslut punkt 4.10 delegat Frida Pettersson om lokal trafikföreskift på Rådhustorget 
Kyrkbrogatan.  (dnr  20SBN757-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.21 delegat Frida Pettersson om trafikanordningsplan på Rådhustorget 
Kyrkbrogatan.  (dnr  20SBN757-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Frida Pettersson om transportdispens - vikt och bredd TFS AB (BOLK 
Sweden AB).  (dnr  20SBN743-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Frida Pettersson om transportdispens - vikt bredd TFS AB (BOLK 
Sweden AB).  (dnr  20SBN742-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Frida Pettersson om transportdispens - vikt och bredd TFS.  (dnr  
20SBN750-3) 

 Delegationsbeslut om tillfälligt parkeringstillstånd Argocon AB Kv Bangården. Delegationspunkt 4.4. 
Delegat Mathias Keisu  (dnr  20SBN609-1) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Malin Vikström om transportdispens - vikt och bredd TFS  (dnr  
20SBN745-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Malin Vikström om transportdispens - vikt och bredd TFS  (dnr  
20SBN749-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Malin Vikström om transportdispens - vikt och bredd TFS (Bolk)  (dnr  
20SBN746-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Malin Vikström om transportdispens - vikt och bredd TFS  (dnr  
20SBN755-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Malin Vikström om transportdispens - vikt bredd och längd TFS  (dnr  
20SBN736-3) 

 MAKULERAD - Fel transportlängd i beslutet  (dnr  20SBN758-3) 

 Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd TFS (Bolk). Delegationspunkt 4.8. Delegat 
Malin Vikström  (dnr  20SBN726-3) 

 Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd TFS (Bolk). Delegationspunkt 4.8. Delegat 
Malin Vikström  (dnr  20SBN761-3) 

 MAKULERAD - innehåller fel giltighetstid  (dnr  20SBN737-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Sara Bergwall om transportdispens - vikt, bredd och längd TFS  (dnr  
20SBN758-4) 

 Delegationsbeslut om transportdispens - vikt och bredd TFS (Bolk). Delegationspunkt 4.8. Delegat Sara 
Bergwall  (dnr  20SBN748-4) 

 Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd TFS (Bolk). Delegationspunkt 4.8. Delegat 
Sara Bergwall  (dnr  20SBN737-5) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Malin Vikström om transportdispens - vikt bredd och längd TFS  (dnr  
20SBN751-4) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Sara Bergwall om transportdispens - vikt bredd och längd TFS  (dnr  
20SBN752-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Sara Bergwall om transportdispens - vikt bredd och längd TFS  (dnr  
20SBN734-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.21 delegat Mathias Keisu om trafikanordningsplan Cisternvägen 53 BD Bygg  (dnr  
20SBN776-2) 

 Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd TFS (Bolk). Delegationspunkt 4.8. Delegat 
Sara Bergwall  (dnr  20SBN735-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Malin Vikström om transportdispens - vikt bredd och längd TFS  (dnr  
20SBN728-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Sara Bergwall om transportdispens - vikt och bredd TFS  (dnr  20SBN744-
3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Sara Bergwall om transportdispens - vikt och bredd TFS  (dnr  20SBN723-
3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.21 delegat Mathias Keisu om trafikanordningsplan Kompositvägen PEAB  (dnr  
20SBN777-3) 
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 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Sara Bergwall om transportdispens - vikt och bredd TFS  (dnr  20SBN753-
3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Sara Bergwall om transportdispens - vikt bredd och längd TFS  (dnr  
20SBN730-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.10 delegat Mathias Keisu om tillfällig lokal trafikföreskrift Helgenäsvägen Piteå 
kommun  (dnr  20SBN784-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.21 delegat Mathias Keisu om trafikanordningsplan Helgenäsgatan Piteå kommun  
(dnr  20SBN784-4) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Malin Vikström om transportdispens - bredd Lindbäcks bygg  (dnr  
20SBN782-3) 

 Delegationsyttrande punkt 4.8 delegat Malin Vikström om transportdispens - bredd och längd Skellefteå 
Entreprenad AB  (dnr  20SBN788-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Malin Vikström om transportdispens - bredd Lindbäcks bygg AB  (dnr  
20SBN782-5) 

 Delegationsbeslut om transportdispens tung och bred TFS AB (BOLK). Delegationspunkt 4.8. Delegat 
Mathias Keisu  (dnr  20SBN768-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.21 delegat Mathias Keisu om trafikanordningsplan Cisternvägen NCC  (dnr  
20SBN796-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Malin Vikström om transportdispens - vikt och bredd TFS  (dnr  
20SBN770-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Malin Vikström om transportdispens - vikt bredd och längd TFS  (dnr  
20SBN774-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Sara Bergwall om transportdispens - vikt och bredd TFS  (dnr  20SBN773-
3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Mathias Keisu om transportdispens TFS AB  (dnr  20SBN791-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Sara Bergwall om transportdispens - vikt bredd och längd TFS  (dnr  
20SBN802-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.12 delegat Mathias Keisu om dispens LTF Byxtorget Djurens rätt  (dnr  20SBN810-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Malin Vikström om transportdispens - vikt och bredd TFS  (dnr  
20SBN785-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Sara Bergwall om transportdispens - längd och bredd TFS  (dnr  
20SBN786-4) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Sara Bergwall om transportdispens - vikt bredd och längd TFS  (dnr  
20SBN780-4) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Sara Bergwall om transportdispens - vikt och bredd TFS  (dnr  20SBN769-
3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Malin Vikström om transportdispens - vikt och bredd TFS  (dnr  
20SBN798-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Sara Bergwall om transportdispens - vikt och bredd TFS  (dnr  20SBN793-
3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Malin Vikström om transportdispens - vikt och bredd TFS  (dnr  
20SBN797-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Sara Bergwall om transportdispens - vikt bredd och längd TFS  (dnr  
20SBN807-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Mathias Keisu om transportdispens tung bred och lång TFS AB (Bolk)  
(dnr  20SBN514-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Malin Vikström om transportdispens - vikt bredd och längd TFS  (dnr  
20SBN802-6) 

 Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Malin Vikström om transportdispens - bredd Burlink  (dnr  20SBN765-3) 
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§ 167  
 

Delgivningar 2020 
Diarienr 20SBN2 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 Byte av dataskyddsombud 
 Inlämnad synpunkt/klagomål - Hög musik på parkeringsdäck och i parkeringshus - 

Anonym synpunkt för kännedom till nämnden 
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§ 168  
 

Delgivningar - protokoll 2020 
Diarienr 20SBN3 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som kommit in till Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktige 2020-06-22 § 119 Budget 2021 och verksamhetsplan (VEP) 2021 - 

2023 
 Kommunfullmäktige 2020-06-22 § 140 Motion (SLP) - Förenklat och förbilligat 

ansökningsförfarande vid valplatser 
 Kommunfullmäktige 2020-06-22 § 125 Näringslivsprogram 
 Kommunfullmäktige 2020-06-22 § 128 Reglemente för styrelse och nämnder 
 Kommunfullmäktige 2020-06-22 § 129 Taxa för planer och bygglov 
 Kommunfullmäktige 2020-06-22 § 135 Riktlinjer för bebyggelse Piteå centrum 
 Kommunfullmäktige 2020-06-22 § 136 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
 Kommunfullmäktige 2020-06-22 § 137 Slutredovisning av Samhällsbyggnadsnämndens 

investeringsprojekt 
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