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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-17 

Sandskär, kl. 09:00 — 12:00 

Pia Hulkoff (SJVP) 
Ingemar Harila (C) 
Carin Kerttu, (C) 
Lars-Erik Wikberg (KD) 
Christina Lugnet (M) 
Ann-Christin Ollinen (S) 
Petri Myllymäki (S) 
Johannes Greiser (5) 
Sven Kattilavaara (SJVP) 
Björn Syrén (SJVP) 

Göran Wigren, förvaltningschef 
Natalie Öman, alkoholhandläggare 
Behnam Hashemi Bani, byggnadsinspektör 
Linnéa Haverinen, sekreterare 

Sven Kattilavaara 

Digital justering, se sista sidan 

878-91 

Protokollet är digitalt justerat, se sista sidan. 
Linnéa Haverinen 
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Sida 1 

  

Pia Hulkoff 
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Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget sätts 

upp 

Datum då anslaget tas 
ned 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-17 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Samhällsbyggnadsnämnden i Haparanda 

2022-05-17 

2022-05-31 

2022-06-22 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Protokollet är digitalt justerat, se sista sidan. 
  

Linnéa Haverinen 

Sida 2 

  

| Justerare | |



Sida 3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-17 

Ärenden 

878 

8 79 

8 80 

881 

8 82 

$ 83 

8 84 

8 85 

8 86 

8 87 

8 88 

8 89 

$ 90 

891 

Sammanträdets öppnande. 

Anmälan om jäv. 

Val av justerare och godkännande av dagordningen. 

Ordförandens och förvaltningens rapport. 

Fastigheten Staren 1 
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för skolmoduler. 

Fastigheten Keräsjoki 11:11 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus. 

ANDTS strategi 

Detaljplan Campus 

Översiktsplan 

Delegationsbeslut 

Delgivningar 

Kurser och konferenser 

Justerare protokoll nästa sammanträde 

Avslut 
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Sida 4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-17 

Sbn 8 78 

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla närvarande 

välkomna. 
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SAMMANTRAÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-17 

Sbn 8 79 

Anmälan av jäv. 

Beslut 
Ingen ledamot anmäler jäv. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-17 

Sbn 8 80 

Val av justerare och godkännande av dagordningen. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utse Sven Kattilavaara till 
justerande för dagens protokoll samt godkänna den föreslagna 
dagordningen. 
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Protokoll samhällsbyggnadsnämnden 2022-05-17 Sida 6 av:



Sida 7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-17 

Sbn 8 81 

Ordförandes och förvaltningens rapport. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av muntlig information enligt 
följande: 

Ordföranden 

- Gemensamt möte med Torneå 8 juni 15.00, Stadshuset Torneå. 
- Boverket nya riktlinjer kring klimatanpassning översiktsplan. 
- Föreläsning om Haparanda stadskärna. 

Förvaltningschefen 
- - Nytt ortofoto över Haparanda och Torneå städer, gemensam 

beställning med Torneå 
- Fortsatt personalbrist på förvaltningen, fått hjälp med vikarier från 

KEF för nämnd och protokoll 
- En Miljöinspektör som varit på provanställning har nu erhållit 

tillsvidare anställning. 
- Rekrytering av miljöinspektör pågår. 
-  Strandskyddsärenden kommer tillbaka från Länsstyrelsen, 

kommunen behöver uppmana sökanden att ange dispensskäl och 
motiveringar tydligare. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-17 

Sbn 8 82 Sbn 2022-366 

Fastigheten Staren 1. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för 
skolmoduler i 10 år. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
- — Bevilja tidsbegränsat (till 2032-12-31) bygglov för nybyggnad av 
skollokaler (moduler) på fastigheten Staren 1. 
- Byggherre och kontrollansvarig ska ta fram en kontrollplan och att 
tekniskt samråd ska hållas. 
- åtgärden får ej tas i bruk utan slutbesked. 

Motivering 
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 
åtgärden överensstämmer med detaljplan (SFS 2010:900 9 kap 30 8 
p.1a). 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Haparanda kommun har lämnat in en ansökan om tidsbegränsat 
bygglov för nybyggnad av skollokaler för Staren 1. 

För ovannämnda fastighet gäller stadsplan kv. Pedagogen (fd kv 
Lärkan, Staren och Trasten). Planen anger A, allmänt ändamål och II 

två våningar. Med A betecknades enligt äldre lagstiftning all 
verksamhet med ett offentligt organ som huvudman, som t.ex. skola. 
Efter plan- och bygglagen infördes (1987) krävs att markens 
användning är närmare angiven i detaljplanen. Detta krav gäller inte 
stadsplan. Vidare anger detaljplanen att en del av fastigheten är 
prickad, vilket innebär att marken inte får bebyggas. Nybyggnad 
placeras inte på prickad mark. 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
- — Bevilja tidsbegränsat (till 2032-12-31) bygglov för nybyggnad av 
skollokaler (moduler) 
på fastigheten Staren 1. 
- Byggherre och kontrollansvarig ska ta fram en kontrollplan och att 
tekniskt samråd ska hållas. 
- åtgärden får ej tas i bruk utan slutbesked. 

Förslag till motivering 
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 
åtgärden överensstämmer med detaljplan (SFS 2010:900 9 kap 30 8 
p.1a). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-17 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Haparanda kommun har lämnat in en ansökan om tidsbegränsat 
bygglov för nybyggnad av skollokaler för Staren 1. 

För ovannämnda fastighet gäller stadsplan kv. Pedagogen (fd kv 
Lärkan, Staren och Trasten). Planen anger A, allmänt ändamål och II 
två våningar. Med A betecknades enligt äldre lagstiftning all 
verksamhet med ett offentligt organ som huvudman, som t.ex. skola. 
Efter plan- och bygglagen infördes (1987) krävs att markens 
användning är närmare angiven i detaljplanen. Detta krav gäller inte 
stadsplan. Vidare anger detaljplanen att en del av fastigheten är 
prickad, vilket innebär att marken inte får bebyggas. Nybyggnad 
placeras inte på prickad mark. 

Beslutsunderlag 
- Ansökan inkom 2022-04-27 
- Stadsplan för kvarteret Pedagogen, antagen 1984-10-22. 

Avgift 
Enligt PBL taxa: 7137,16 kr 

Besvärshänvisning 
Hur man överklagar: 
Den som är missnöjd med detta beslut kan överklaga det hos 
Länsstyrelsen i Norrbottens län. 

Besvärshandlingarna ska ha inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden 
i Haparanda kommun inom 3 veckor från den dag klaganden fick del 
av beslutet. 

I besvärshandlingarna ska anges: 
- Det beslut som överklagas inklusive diarienummer. 
- Namn och adress till den som överklagar. 
- Vad den klagande vill ha ändrat. 

Besvärshandlingarna skickas med e-post till miljo- 
byggQhaparanda.se eller med post till: 
Haparanda stad 
Samhällsbyggnadsnämnden 
953 85 Haparanda 

  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Behnam Hashemi Bani 
Byggnadsinspektör 

  

Beslutsexpediering 
Sökande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-17 

Sbn 8 83 Sbn 2022-352 

Fastigheten Keräsjoki 11:11. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
1. Bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Haparanda Keräsjoki 11:11. 

2. Kontrollansvarig och byggherre ska tillsammans ta fram en 
kontrollplan 

3. Tekniskt samråd ska hållas 
4. Åtgärden får inte påbörjas utan startbesked 
5. Koordinater enligt koordinatsystem SWEREF 99 23 15 ska lämnas 
in till samhällsbyggnadsförvaltningen som underlag för slutbesked. 

Motivering 
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan om 
åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser och inte förutsätter 
planläggning (SFS 2010:900 9 kap 31 8 p.1 och 2). Markområdets 
lämplighet för bebyggelse behöver inte prövas i detaljplan när ett 
byggnadsverk kan prövas i samband med bygglov och användningen 
av byggnadsverket inte anses medföra en betydande miljöpåverkan 
(SFS 2010:900 4 kap. 8 p.3). 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Fastighetsägare har lämnat in en ansökan om bygglov för nybyggnad 
av enbostadshus (byggnadsyta 72 kvm). 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. Gällande 
översiktsplan anger att marken är främst avsedd för bostäder, lokal 
boendeservice och jordbruk. 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
1. Bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Haparanda Keräsjoki 11:11. 
2.Kontrollansvarig och byggherre ska tillsammans ta fram en 
kontrollplan. 

3. Tekniskt samråd ska hållas 
4 Åtgärden får inte påbörjas utan startbesked 
5. Koordinater enligt koordinatsystem SWEREF 99 23 15 ska lämnas 
in till samhällsbyggnadsförvaltningen som underlag för slutbesked. 

Förslag till motivering 
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan om 
åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser och inte förutsätter 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-17 

planläggning (SFS 2010:900 9 kap 31 8 p.1 och 2). Markområdets 
lämplighet för bebyggelse behöver inte prövas i detaljplan när ett 
byggnadsverk kan prövas i samband med bygglov och användningen 
av byggnadsverket inte anses medföra en betydande miljöpåverkan 
(SFS 2010:900 4 kap. 8 p.3). 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Fastighetsägare har lämnat in en ansökan om bygglov för nybyggnad 
av enbostadshus (byggnadsyta 72 kvm). 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. Gällande 
översiktsplan anger att marken är främst avsedd för bostäder, lokal 
boendeservice och jordbruk. 

Ärendets beredning och samråd 
Sökande har inkommit med ansökan. 

Upplysning 
Utsättning av ny byggnad skall ske av Metria eller annan med 
tillräcklig mätningsteknisk kompetens enligt PBL (SFS 2010:900) 10 
kap & 26. Koordinaterna ska levereras enligt SVEREF 99 23 15 med 
angivet inmätningsläge (tak, husliv eller sockel), mätmetod samt 
mätmedelfel i plan. 

Beslutet upphör att gälla om arbetena inte har påbörjats inom 2 år och 
avslutas inom 5 år efter att beslutet vunnit laga kraft (tre veckor efter 
att den sökande har erhållit beslutet). 

Beslutsunderlag 
- Ansökan inkom 2022-04-19 
- Översiktsplan Haparanda (antagen 2013-04-15) 

Bilagor 

- Ansökan 2022-04-19 
- Situationsplan 2022-04-19 
- Ritningar 2022-04-19 

Avgift 
Enligt PBL taxa:10 602 kr 

Besvärshänvisning 
Hur man överklagar: 
Den som är missnöjd med detta beslut kan överklaga det hos 
Länsstyrelsen i Norrbottens län. 
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Besvärshandlingarna ska ha inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden 
i Haparanda kommun inom 3 veckor från den dag klaganden fick del 
av beslutet. 

I besvärshandlingarna ska anges: 
-Det beslut som överklagas inklusive diarienummer. 
-Namn och adress till den som överklagar. 
-Vad den klagande vill ha ändrat. 
Besvärshandlingarna skickas med e-post till milio- 
byggföhaparanda.se eller med post till: 
Haparanda stad 
Samhällsbyggnadsnämnden 
953 85 Haparanda 

  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Behnam Hashemi Bani 

Byggnadsinspektör 

  

Beslutsexpediering 
Sökande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-17 

Shbn 8 84 Sbn 2022-654 

ANTDS strategi. 

Beslut 
Att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta ANDTS-policy enligt 
bilaga mellan 2021-2025. Strategin skickas därefter i sin helhet till 
Kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Ärendebeskrivning 
ANDTS policy Haparanda stad är en policy och likaså strategiskt 
förebyggande plan för arbete i frågor gällande alkohol, doping, 
narkotika, spel och tobak. Området är en del av Sveriges åtta 
målområden inom folkhälsa för att nå det övergripande nationella 
målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik 
hälsa i hela befolkningen, inom området alkohol, doping, narkotika, 
spel och tobak. 

Policyn är kommunövergripande och bör antas av samtliga nämnder 
inom kommunen. 

Beslutsunderlag 
ANDTS-policy för Haparanda Stad. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-17 

Shbn $ 85 

Detaljplan Campus 

Beslut 
- Samhälisbyggnadsnämnden godkänner upprättad 
samrådsredogörelse 

- Samt 

Beslutar att uppdra förvaltningen att upprätta granskningshandlingar i 
enlighet med samrådsredogörelsen 

Beslutar att uppdra förvaltningen att utföra granskningsförfarandet för 
detaljplanen. 

Motivering 

Samråd är utfört och nästa steg i processen är att sända planen på 
granskning efter revidering av handlingarna då det inte under 
samrådet framkommit något som föranleder att planeringen bör 
avbrytas. 

Förslag till beslut 
- Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad 
samrådsredogörelse 

- Samt 

Beslutar att uppdra förvaltningen att upprätta granskningshandlingar i 

enlighet med samrådsredogörelsen 

Beslutar att uppdra förvaltningen att utföra granskningsförfarandet för 
detaljplanen. 

Förslag till motivering 
Samråd är utfört och nästa steg i processen är att sända planen på 
granskning efter revidering av handlingarna då det inte under 
samrådet framkommit något som föranleder att planeringen bör 
avbrytas. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Planprövning pågår på exploatörens begäran och enligt SBN:s 
planbesked. Samråd kring planförslaget har genomförts med 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-17 

myndigheter, berörda och allmänhet. Samrådet redovisas i 
samrådsredogörelse. Under samrådet har inte något framkommit som 
föranleder att planering bör avbrytas. Nästa steg i 
detaljplaneprocessen är då att utföra granskning av planförslaget efter 
revideringar varvid myndigheter, berörda och allmänhet på nytt får 
möjlighet att lämna sina synpunkter på detaljplanen. Därefter kan 
detaljplanen behandlas av Samhällsbyggnadsnämnden för 
antagande. 

Bilagor 
Samrådsredogörelse med Samrådsyttranden. 

Delges 
Kommunstyrelsen 
Barn- och ungdomsnämnden 
Tekniska enheten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-17 

Sbn 8 86 

Översiktsplan. 

Beslut 
- Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad 
samrådsredogörelse 

- Samt 

Beslutar att uppdra förvaltningen att upprätta granskningshandlingar i 
enlighet med samrådsredogörelsen 

Beslutar att uppdra förvaltningen att utföra granskningsförfarandet för 
översiktspianen. 

Motivering 

Samråd är utfört och nästa steg i processen är att sända planen på 
granskning efter revidering av handlingarna då det inte under 
samrådet framkommit något som föranleder att planeringen bör 
avbrytas. 

Förslag till beslut 

- Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad 
samrådsredogörelse 

- Samt 

Beslutar att uppdra förvaltningen att upprätta granskningshandlingar i 
enlighet med samrådsredogörelsen 

Beslutar att uppdra förvaltningen att utföra granskningsförfarandet för 

översiktsplanen. 

Förslag till motivering 
Samråd är utfört och nästa steg i processen är att sända planen på 
granskning efter revidering av handlingarna då det inte under 

samrådet framkommit något som föranleder att planeringen bör 
avbrytas. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 

Samråd kring planförslaget har genomförts med myndigheter, 
berörda och allmänhet. Samrådet redovisas i samrådsredogörelse. 
Under samrådet har inte något framkommit som föranleder att 
planering bör avbrytas. Nästa steg i processen är då att utföra 
granskning av planförslaget efter revideringar varvid myndigheter, 

berörda och allmänhet på nytt får möjlighet att lämna sina 
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synpunkter på detaljplanen. Därefter kan översiktsplanen 

behandlas av Kommunfullmäktige för antagande. 

Bilagor 

Samrådsredogörelse 
Samrådsyttranden 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-17 

Sbn 8 87 Sbn 2021-633 

Delegationsbeslut. 

Beslut 
Delegerade ärenden. Delegationsbesluten är fattade enligt 

delegations-ordning antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2021- 

06-15 8 79. 

Beslutsunderlag 
Bilaga delegationsbeslut. 
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Sbn 8 88 

Delgivningar. 

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen beslutar att upphäva samt återförvisa beslut taget av 
Samhällsbyggnadsnämnden i Haparanda kommun, om beviljande av 
strandskyddsdispens för nybyggnad/ersättning av fritidshus på 
fastigheten Nikkala 20:14, Haparanda kommun. Beslutet har fattats 
med stöd av 19 kap. 3 b & miljöbalken (MB) 

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen beslutar att upphäva samt återförvisa beslut Sbn-2021- 
176 taget av Samhällsbyggnadsnämnden i Haparanda kommun, om 
beviljande av strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus, 
garage och bastu på fastigheten Säjvis 6:41, Haparanda kommun. 
Beslutet har fattats med stöd av 19 kap. 3 b & miljöbalken (MB) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-17 

Sbn 8 89 

Kurser och konferenser. 

Beslut 

Alkoholhandläggare deltar på nätverksträff för alkoholhandläggare. 

  

Justerare | | 

Protokoll samhällsbyggnadsnämnden 2022-05-17 Sida 20 av:



Sida 21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Sbn 8 90 

Justerare protokoll nästa sammanträde. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Ingemar Harila (C) justerar 
protokoll på nämndsammanträde 14 juni 2022. 
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Sbn $& 91 

Avslut. 

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar sammanträdet 

avslutat. 
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