
  Sida 1 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2022-01-25   

 
 

Justerare 

 

                                                                                                                                                        
Plats och tid Sandskär, kl. 09:00 – 10:45

 
Beslutande 

 
 
 
 
 

 

Pia Hulkoff (SJVP)  
Ingemar Harila (C) 
Ulla Hardelin (C) ersätter Carin Kerttu, (C) 
Lars-Erik Wikberg (KD) 
Christina Lugnet (M) 
Ann-Christin Ollinen (S) 
Petri Myllymäki (S) 
Nathalie Järvinen (S) ersätter Johannes Greiser (S) 
Barbro Bäckström (SJVP) (distans) ersätter Sven 
Kattilavaara (SJVP) 
 

Övriga närvarande 
 
 
 

Göran Wigren, förvaltningschef 
Elina Seppänen, byggnadsinspektör §§ 5-18 (distans) 
Natalie Öman, alkohol- och tobakshandläggare § 4 
Spyridon Xenos, miljö- och hälsoskyddsinspektör §§ 9-18 
Anna Budde, sekreterare (distans) 
 

 

Justering  
Justerare Christina Lugnet

 
Plats och tid Digital justering, se sista sidan 

 
 

 
Justerade paragrafer § 1 - 18 

 
Underskrifter  

Sekreterare Protokollet är digitalt justerat, se sista sidan.
 Anna Budde
 

Ordförande Protokollet är digitalt justerat, se sista sidan.
 Pia Hulkoff     
 

Justerare Protokollet är digitalt justerat, se sista sidan. 
 Christina Lugnet
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ANSLAG/BEVIS

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Samhällsbyggnadsnämnden i Haparanda
 

Sammanträdesdatum 2022-01-25 
 

Datum då anslaget sätts 
upp 

2022-01-28 

  

Datum då anslaget tas 
ned 

2022-02-19 

 
Förvaringsplats för 
protokollet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 
Underskrift 

 
Protokollet är digitalt justerat, se sista sidan. 
Anna Budde 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2022-01-25   

 
 

Justerare 

 

 
 
 
 
Ärenden 
 
§ 1 Sammanträdets öppnande 
 
§ 2 Anmälan om jäv 
 
§ 3 Val av justerare och godkännande av dagordningen 
 
§ 4 Ordförandens och förvaltningens rapport 
 
§ 5 Fastigheten Björnen 5. 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage. 
 
§ 6 Fastigheten Vuono 21:12. 

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställnings- 
plats för 10 fordon. 

 
§ 7 Fastigheten Seskarö 4:73. 

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad 
av fritidshus. 

 
§ 8 Behovsutredning Plan- och bygglagen 2022. 
 
§ 9 Strategidialog 2022. 
 
§ 10 Utförd undersökning detaljplan Campus Haparanda. 
 
§ 11 Kvartalsrapport 2021_Kvartal 4 
 
§ 12 Motion – Miljöpris. 
 
§ 13 Motion – Skyltprogram. 
 
§ 14 ANDTS-policy. 
 
§ 15 Delegationsbeslut 
 
§ 16 Delgivningar 
 
§ 17 Kurser och konferenser 
 
§ 18 Avslut 
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Sbn § 1 
 
Ordförande förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla närvarande 
välkomna. 
_____ 
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Sbn § 2 
 
Anmälan av jäv. 
 
Beslut 
Ingen ledamot anmäler jäv. 
_____ 
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Justerare 

 

 
 
 
 
Sbn § 3 
 
Val av justerare och godkännande av dagordningen. 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utse Christina Lugnet till 
justerande för dagens protokoll samt godkänna den föreslagna 
dagordningen med följande justeringar: 
- § 4 information från nämndsekreteraren 
_____ 
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Sbn § 4 
 
Ordförandes och förvaltningens rapport. 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av muntlig information enligt 
följande: 
 
Ordföranden 
- samarbete med nämnden i Tornio, gemensamt nämndsmöte på 
gång 
- fråga har kommit in om vinterbadet, kultur- och fritidsnämnden 
handlägger ärendet, samhällsbyggnadsnämnden blir inkopplat vid 
eventuella bygglov för byggnader eller liknande 
- möte med Länsstyrelsen angående Länsstyrelsens kontroll av 
kommunen tillsyn inom området alkohol och tobak är uppskjutet till 
senare datum 
 
Christina Lugnet (M) 
- stadsplanering med arkitekt på sammanträde 17 maj 2022 
 
Ingemar Harila (C) 
- inga ärenden läggs till ärendelistan efter beredning 
 
Förvaltningschefen 
- presentation av vikarierande alkohol- och tobakshandläggaren 
- pågående rekrytering av miljö- och hälsoskyddsinspektör 
- vattenkvaliteten i Nikkala, bra och stabil vattenkvalitet sedan de 
akuta och kortsiktiga insatserna utförts, långsiktiga insatser kvarstår 
- översiktsplanen ute på samråd till och med 28 februari 
- ingen tillsyn av livsmedelsverksamheten 2022, Länsstyrelsen har 
meddelat att de inte kommer att utföra tillsyn under 2022 
 
Nämndsekreteraren 
- från och med nämndkallelsen för sammanträdet 22 februari 2022 
sker både via e-post som tidigare och via Meetings Plus 
- kallelse till beredning sker på samma sätt 
- från och med kallelsen till beredning 12 april 2022 respektive kallelse 
till nämndsammanträde 26 april 2022 sker kallelse endast via 
Meetings Plus 
- justerat protokoll skickas endast ut via Meetings Plus från och med 
protokoll efter nämndsammanträde 26 april 2022 
____ 
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Sbn § 5   Sbn 2021-374 235 
 
Fastigheten Haparanda Björnen 5. Ansökan om bygglov för 
nybyggbyggnad av garage. 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
1. bevilja bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Haparanda 
Björnen 5. 
2. lämna startbesked. 
3. byggnadens koordinater ska lämnas in som underlag för 
slutbesked. 
 
Motivering 
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 
åtgärden överensstämmer med detaljplan (SFS 2010:900 9 kap 30 § 
p.1a). Gällande detaljplan anger att huvudbyggnad för vara max. 50 
kvm. Den totala ytan ska bli 50 kvm. Minsta avstånd mellan byggnad 
och fastighetsgräns ska vara 3m, enligt ansökan placeras garage 
2,5m från fastighetsgräns.  
     Den nya åtgärden är inte planenlig. Bygglov får beviljas för en 
åtgärd om avvikelsen från detaljplan är liten och förenlig med 
detaljplanens syfte (SFS 2010:900 9 kap § 31 b). Den ovannämnda 
avvikelsen kan anses vara en liten avvikelse. 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
1. bevilja bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Haparanda 
Björnen 5. 
2. lämna startbesked. 
3. byggnadens koordinater ska lämnas in som underlag för 
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 § 
p.1a). Gällande detaljplan anger att huvudbyggnad för vara max. 50 
kvm. Den totala ytan ska bli 50 kvm. Minsta avstånd mellan byggnad 
och fastighetsgräns ska vara 3m, enligt ansökan placeras garage 
2,5m från fastighetsgräns.  
     Den nya åtgärden är inte planenlig. Bygglov får beviljas för en 
åtgärd om avvikelsen från detaljplan är liten och förenlig med 
detaljplanens syfte (SFS 2010:900 9 kap § 31 b). Den ovannämnda 
avvikelsen kan anses vara en liten avvikelse. 
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Bakgrund och ärendebeskrivning 
Fastighetsägare har lämnat in en ansökan om bygglov för nybyggnad 
av garage. 

 

Byggnadsarea, 

kvm 

Byggnadshöjd, 

m 

Minsta avstånd 

fastighetsgräns, 

m 

Andel av åtgärd 

på prickad 

mark 

Detaljplan    50  II  3,0  0 

Enligt 

ansökan  50  I  2,5/6  0 

Avvikelse 

från plan, 

%  0  enligt plan  17%  0 

 
Ärendets beredning och samråd 
Ansökan om bygglov inom detaljplanerat område granskas enligt SFS 
2010:900 9 kap 30 §, inga andra förutsättningar kan prövas. 
 
Underrättelse har skickats till sakägare av de direkt angränsande 
fastigheterna Björnen 6, 27, 28, 29 och 4. 
Underrättelse ska skickas till sakägare när en ansökan som avser en 
åtgärd som innebär en avvikelse från detaljplan (SFS 2010:900 9 kap. 
25 §).  
 
Inga rättigheter belastar fastigheten. 
 
Upplysning 
Utsättning av ny byggnad ska ske av Metria eller annan med tillräcklig 
mätningsteknisk kompetens enligt PBL (SFS 2010:900) 10 kap § 26. 
Koordinaterna ska levereras enligt SWEREF 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 2021-08-05 
- Detaljplan D 13 del III Haparanda stad del III 
 
Bilagor 
- Ansökan 2021-08-03 
- Situationsplan 2021-08-03 
- Ritningar 2021-08-03 
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Avgift 
Enligt PBL taxa: 3 765 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-
bygg@haparanda.se eller med post till: 
Haparanda stad 
Samhällsbyggnadsnämnden 
953 85 Haparanda 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Elina Seppänen 
Byggnadsinspektör 
_____ 
Beslutsexpediering 
Sökande 
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Sbn § 6  Sbn 2021-603   233 
 
Fastigheten Haparanda Vuono 21:12. Ansökan om tidsbegränsat 
bygglov (5 år) för uppställning för 10 fordon med tillhörande 
utrustning. 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
1. bevilja tidsbegränsat bygglov (fem år) för upplag för 10 fordon med 
tillhörande utrustning på fastigheten Haparanda Vuono 21:12. 
2. lämna startbesked. 
 
Motivering 
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om 
åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter 
planläggning och uppfyller krav som ställs på byggnadens utformning 
och allmänna och enskilda intressen (SFS 2010:900 9 kap 31 §).  
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. § p. 3).  
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
1. bevilja tidsbegränsat bygglov (fem år) för upplag för 10 fordon med 
tillhörande utrustning på fastigheten Haparanda Vuono 21:12. 
2. lämna startbesked. 
 
Förslag till motivering 
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om 
åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter 
planläggning och uppfyller krav som ställs på byggnadens utformning 
och allmänna och enskilda intressen (SFS 2010:900 9 kap 31 §).  
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. § p. 3).  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Fastighetsägare har lämnat in en ansökan om bygglov för upplag, 
uppställning för 10 fordon med tillhörande utrustning. För området 
finns ingen detaljplan. I översiktskartan anges området som grönstråk 
i närhet av bostadsområde. 
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Ärendets beredning och samråd 
Underrättelse har skickats till sakägare av de direkt angränsande 
fastigheterna Vuono 21:15, 22:38 och 22:34. 
Samråd har hållits med miljöavdelning, mer information under 
upplysning. 
 
Upplysning 
För att säkerställa att vi har en trygg och säker miljö i Haparanda 
behöver miljöfarliga verksamheter anmälas eller få ett tillstånd av 
Samhällsbyggnadsnämnden innan den startas.  
    Miljöfarliga verksamheter delas in i A-, B- C- eller U-anläggningar. I 
det fallet har vi en U-verksamhet.  
    En U-verksamhet är en verksamhet med liten miljöpåverkan som 
vanligtvis inte kräver vare sig tillstånd eller anmälan. Prövning behöver 
normalt sett inte göras men vissa undantag finns, så som 
avloppsanläggningar. 
    Exempel på U-verksamheter: byggföretag, små verkstäder och 
flerbostadshus. 
Haparanda stads Samhällsbyggnadsförvaltning utövar tillsyn på alla 
miljöfarliga verksamheter i Haparanda. Syftet med tillsynen är att 
förebygga skada för människors hälsa och miljön. Som 
verksamhetsutövare är du skyldig känna till de lagar och regler som 
sin verksamhet omfattas av. Den som bedriver verksamheten skall 
också se till att reglerna följs och är den som skall betala eventuella 
kostnader som kan uppstå.  
 
Tillsynen innebär att Haparanda stads Samhällsbyggnadsförvaltning 
regelbundet inspekterar verksamheter, ställer krav på åtgärder där så 
behövs och driver ärenden tills åtgärder är vidtagna.  
    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 2021-12-01 
- Översiktsplan  
 
Bilagor 
- Ansökan 2021-12-01 
- Situationsplan 2021-12-01 
 
Avgift 
Enligt PBL taxa: 3 229 kr 
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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-
bygg@haparanda.se eller med post till: 
Haparanda stad 
Samhällsbyggnadsnämnden 
953 85 Haparanda 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Elina Seppänen 
Byggnadsinspektör 
_____ 
Beslutsexpediering 
Sökande 
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Sbn § 7   Sbn 2021-601 230-1 
 
Fastigheten Haparanda Seskarö 4:73. Ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus. 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enhälligt att bevilja ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 
Haparanda Seskarö 4:73. 
 
Motivering 
Efter att nämnden tagit del av sökandens motivering om att 
fastigheten tidigare varit ianspråktagen samt att sökanden anger att 
avstyckningen är gjord för fritidsändamål beviljar nämnden ansökan 
om strandskyddsdispens på fastigheten Haparanda Seskarö 4:73. 
Nämnden anser att fastigheten har tagits i anspråk på ett sätt som gör 
att det saknar betydelse för strandskyddets syften enligt miljöbalken 
(SFS 1998:808 7 kap.) 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 
Haparanda Seskarö 4:73. 
 
Förslag till motivering 
Som särskilt skäl vid prövningen av en fråga om dispens från 
strandskyddet får man beakta endast om de område som dispensen 
avser: 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften, 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen 
inte kan genomföras utanför området, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller 
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse. 
 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningar för 
allemansrättslig tillgång till strandområdet och bevara goda livsvillkor 
för djur- och växtlivet. 
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Ingen av de ovannämnda skälen kan användas, dispens från 
strandskydd kan inte beviljas (SFS 1998:808 kap7 §18c). Den 
sökande anger att området har tagits i bruk. Fastigheten Seskarö 4:73 
är obebyggd enligt flygfoto (2022-01-12) och kan därmed inte anses 
vara i anspråk taget område.  
 
Yrkande 
Ingemar Harila (C) yrkar på att bevilja ansökan om 
strandskyddsdispens.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Christer Taskinen ansöker om dispens från strandskydd för 
nybyggnad av fritidshus (79m2) på fastigheten Seskarö 4:73. 
Fastigheten Seskarö 4:73 är obebyggd, hela fastigheten är inom 
strandskyddadområde. Enligt gällande översiktsplan är fastigheten 
Seskarö 4:73 inte inom område som anges som ett LIS-område i 
översiktsplan. 
 
Ärendets beredning och samråd 
Inga underrättelser har skickats ut. 
 
Beslutsunderlag 
-Ansökan 2021-11-29 
-Flygfoto Seskarö 4:73 
-Översiktsplan fördjupning Seskarö 2013-04-15 
 
Bilagor 
- bilaga 1: Lantmäterihandlingar 1964-68 
- bilaga 2: Mullestrand 60-70 
- bilaga 3: bilder 
- bilaga 4: karta över området 
- bilaga 5: karta med tilltänkt nybyggnad på Seskarö 4:73 
 
Avgift 
Enligt MB taxa: 4 145 kr 
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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-
bygg@haparanda.se eller med post till: 
Haparanda stad 
Samhällsbyggnadsnämnden 
953 85 Haparanda 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Elina Seppänen 
Byggnadsinspektör 
_____ 
Beslutsexpediering 
Sökande 
Länsstyrelsen 
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Sbn § 8   Sbn 2021-511 200 
 
Behovsutredning och tillsynsplan inom Plan- och bygglagen 2022. 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
1. anta behovsutredning och tillsynsplan inom Plan- och bygglagen för 
år 2022. 
2. att prioritera den planerade tillsynen av enkelt avhjälpta hinder, 
EAH, för år 2022. 
3. äska resurser enligt behovsutredningen vid nästkommande 
budgetberedning. 
 
Motivering 
Samhällsbyggnadsnämnden i Haparanda ansvarar för frågor om lov, 
besked, tillsyn och planläggning. Samhällsbyggnadsnämnden ska 
verka för en god byggnadskultur och stads- och landskapsbild som 
ska vara estetiskt tilltalande. Samhällsbyggnadsnämnden ska se till 
att bygglov är förenliga med gällande lag och praxis, ge råd och 
upplysningar samt utöva tillsyn över byggandet.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden ska bevaka att samhällets krav är 
uppfyllda. Tillsyn sker vid anmälan samt på 
samhällsbyggnadsnämndens eget initiativ enligt upprättad 
tillsynsplan. Tillsynen kan lämpligen planeras översiktligt i en flerårig 
tillsynsplan och i en mer detaljerad årlig plan. Det är lämpligt att 
planen innehåller en behovsutredning, konsekvensanalys och 
prioriteringar.  
 
Föreslagen behovsutredning och tillsynsplan är baserad på 
förvaltningens samlade erfarenhet av tillsynsbehovet i kommunen 
samt föregående års tillsynsplan.  
Utredningen av behovet är gjord utgående från Sveriges kommuner 
och landstings mall för arbetstid per handläggare. 
 
För att säkerställa en hållbar och tillräcklig organisation över tid 
behövs ytterligare resurser tillföras för att samtliga uppgifter ska hinna 
utföras. Ytterligare resurser behövs också för att förvaltningen ska 
kunna utföra mer förebyggande, uppsökande verksamhet och 
utveckla sin servicefunktion med träffar och informationstillfällen till 
nytta för sökanden och tillväxt i Haparanda. 
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Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
1. anta behovsutredning och tillsynsplan inom Plan- och bygglagen för 
år 2022. 
2. att prioritera den planerade tillsynen av enkelt avhjälpta hinder, 
EAH, för år 2022. 
3. äska resurser enligt behovsutredningen. 
 
Förslag till motivering 
Samhällsbyggnadsnämnden i Haparanda ansvarar för frågor om lov, 
besked, tillsyn och planläggning. Samhällsbyggnadsnämnden ska 
verka för en god byggnadskultur och stads- och landskapsbild som 
ska vara estetiskt tilltalande. Samhällsbyggnadsnämnden ska se till 
att bygglov är förenliga med gällande lag och praxis, ge råd och 
upplysningar samt utöva tillsyn över byggandet.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden ska bevaka att samhällets krav är 
uppfyllda. Tillsyn sker vid anmälan samt på 
samhällsbyggnadsnämndens eget initiativ enligt upprättad 
tillsynsplan. Tillsynen kan lämpligen planeras översiktligt i en flerårig 
tillsynsplan och i en mer detaljerad årlig plan. Det är lämpligt att 
planen innehåller en behovsutredning, konsekvensanalys och 
prioriteringar.  
 
Föreslagen behovsutredning och tillsynsplan är baserad på 
förvaltningens samlade erfarenhet av tillsynsbehovet i kommunen 
samt föregående års tillsynsplan.  
Utredningen av behovet är gjord utgående från Sveriges kommuner 
och landstings mall för arbetstid per handläggare. 
 
För att säkerställa en hållbar och tillräcklig organisation över tid 
behövs ytterligare resurser tillföras för att samtliga uppgifter ska hinna 
utföras. Ytterligare resurser behövs också för att förvaltningen ska 
kunna utföra mer förebyggande, uppsökande verksamhet och 
utveckla sin servicefunktion med träffar och informationstillfällen till 
nytta för sökanden och tillväxt i Haparanda. 
 
Ärendets beredning och samråd 
Ärendet har beretts tillsammans av förvaltningschef, 
byggnadsinspektör och handläggare. 
 
Beslutsunderlag 
- Behovsutredning och tillsynsplan för år 2022 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Göran Wigren  
Förvaltningschef  
_____ 
Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
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Sbn § 9   Sbn 2022-33 042 
 
Förslag till redovisning av SBN/SBF till strategidialogen 2022. 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer förslaget med följande tillägg: 
- säkerställa god dricksvattenförsörjning med hög kvalitet 
- säkerställa tillräcklig dimensionering av dagvattenhanteringen. 
 
Motivering 
Förvaltningen har framtagit underlag i enlighet med den begäran som 
kansliet utfört. 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer förslaget. 
 
Förslag till motivering 
Förvaltningen har framtagit underlag i enlighet med den begäran som 
kansliet utfört. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Haparanda kommun genomför en årlig strategidialog för hela 
kommunkoncernen med nulägesbeskrivningar och analyser. 
  Beslutsunderlag 
Rapport till strategidialogen. 
Presentation till strategidialogen. 
 
 
Göran Wigren 
Förvaltningschef 
_____ 
Beslutsexpediering 
Kanslichef 
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Sbn § 10   Sbn 2021-546 214 
 
Detaljplan Skolcampus: Undersökning av om det finns behov av att 
genomföra en miljöbedömning av detaljplanen enligt Miljöbalken 6 
kap. 7 § samt Plan- och bygglagen 11 kap 5 § a. 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att genomförandet av 
detaljplanen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan 
enligt miljöbalken 6 kap. 11§.  
 
En miljöbedömning enligt MB 6 kap 11-18 §§ behöver därför inte 
genomföras. 
 
Motivering 
Förvaltningen har utfört Undersökning av om det finns behov av att 
genomföra en miljöbedömning av detaljplanen enligt Miljöbalken och samrått 
med Länsstyrelsen.  
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att genomförandet av 
detaljplanen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan 
enligt miljöbalken 6 kap. 11§.  
 
En miljöbedömning enligt MB 6 kap 11-18 §§ behöver därför inte 
genomföras. 
 
Förslag till motivering 
Förvaltningen har utfört Undersökning av om det finns behov av att 
genomföra en miljöbedömning av detaljplanen enligt Miljöbalken och samrått 
med Länsstyrelsen.  
  
Bakgrund och ärendebeskrivning 
När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller 
program som krävs enligt lag eller annan författning ska det göras en 
strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen eller 
programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Eftersom detaljplaner är en plan som krävs enligt lag ska de genomgå 
en strategisk miljöbedömning om genomförandet av dem kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. I vissa fall ska 
miljöbedömningen för detaljplanen även uppfylla vissa av kraven för 
specifika miljöbedömningar (Miljöbalken 6:3). 
 
För att ta reda på om genomförandet av detaljplanen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan ska kommunen göra en 
undersökning enligt miljöbalken (Miljöbalken 6:5). 
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I samband med underökningen ska kommunen samråda med Länsstyrelsen.  
 
Förvaltningen har i undersökningen bedömt att detaljplanen inte 
kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 
miljöbalken 6 kap. 11§.  
 
Förvaltningen har därför bedömt att en miljöbedömning enligt MB 6 
kap 11-18 §§ inte behöver genomföras.  
 
Länsstyrelsen har i sitt svar delat kommunens bedömning och angett 
ett antal synpunkter för det fortsatta arbetet. 
 
Kommunen bör emellertid ta hänsyn till nedanstående synpunkter i 
det fortsatta arbetet med detaljplanen.  
 
Dagvatten  
Länsstyrelsen konstaterar att hanteringen av dagvatten inom 
planområdet måste utredas vidare och beskrivas i den fortsatta 
processen.  
 
Markföroreningar  
Inför eventuella framtida schaktnings-, grävnings- eller 
rivningsåtgärder kan det krävas en miljöteknisk utredning som 
kartlägger eventuella föroreningar och som fastslår vilka försiktighets 
eller saneringsåtgärder som krävs för att undvika exponering. Om en 
misstänkt förorening påträffas ska arbetet stoppas och omedelbart 
anmälas till tillsynsmyndigheten. 
  
Kulturmiljö  
Närheten till kyrkogården gör att placering och höjder på tillkommande 
bebyggelse inom planområdet behöver anpassas till vad kulturmiljön 
tål.  
 
Naturmiljö 
Länsstyrelsen vill samtidigt understryka att vid detaljplanens 
genomförande är det viktigt att jordmassor inte används som kan 
innehålla fröer eller växtdelar av invasiva främmande arter enligt 
förordning (EU) nr 1143/2014. 
 
Planprocessens steg 
1, Haparanda kommuns kommunstyrelse beslutar att begära planprövning 
för området, KS 2021-09-27, §148. 
2, Samhällsbyggnadsnämnden lämnar planbesked SBN 2021-10-05 §117 
3, Plankostnadsavtal: Kommunstyrelsen är exploatör och ska betala 
detaljplanprövningen, separat avtal har ej upprättats. 
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4, Av kommunen upprättad Undersökning om det finns behov av att 
genomföra en miljöbedömning av detaljplanen enligt Miljöbalken, 2021-11-
03. 
5, Länsstyrelsens svar om kommunens undersökning, 2021-11-19. 
 
Bilagor 
Av kommunen upprättad Undersökning om det finns behov av att genomföra 
en miljöbedömning av detaljplanen enligt Miljöbalken, 2021-11-03. 
Länsstyrelsens svar om undersökning, 2021-11-19. 
 
Göran Wigren 
Förvaltningschef 
_____ 
Beslutsexpediering 
Exploatören, Kommunstyrelsen. 
Tekniska enheten. 
Länsstyrelsen i Norrbottens län. 
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Sbn § 11   Sbn 2021-223 042 
 
Kvartalsrapport 2021, kvartal 4. 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av kvartalsrapporten och 
beslutar att lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Motivering 
Förvaltningen har upprättat kvartalsrapport för nämndens uppföljning 
och kontroll. 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av kvartalsrapporten och 
beslutar att lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Förslag till motivering 
Förvaltningen har upprättat kvartalsrapport för nämndens uppföljning 
och kontroll. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Av kvartalsrapporten framgår verksamhetsmässigt resultat i 
förhållande till planeringen för hela året. 
 
Rapporten innefattar, utfall avseende nyckeltal för nämndens 
tillsynsansvar samt måluppfyllelse för de av nämnden fastställda 
målen för året . 
  
Rapporten kompletteras vid sammanträdet med det ekonomiska 
utfallet för året efter att ekonomikontoret lämnat sin rapport. 
 
Beslutsunderlag 
Kvartalsrapport. 
 
 
Göran Wigren 
Förvaltningschef 
_____ 
Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
Kommunstyrelsen 
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Sbn § 12   Sbn 2022-5 000 
 
Förslag till svar på motion – Inrättande av Miljöpris, Catarina Lindmark 
med flera (SJVP). 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller motionen och beslutar om 
följande förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att: 
- anta nedanstående svar som sitt eget. 
- bifalla motionen. 
 
Samt föreslår Kommunfullmäktige att fastställa belopp för prisvinnaren 
och finansiering av det samma. 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller motionen och beslutar om 
följande förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att: 
- anta nedanstående svar som sitt eget. 
- bifalla motionen. 
 
Samt föreslår Kommunfullmäktige att fastställa belopp för prisvinnaren 
och finansiering av det samma. 
 
Ärendebeskrivning/Motionen 
Ledamoten Catarina Lindmark (SJVP) m.fl. inkommer med följande 
motion (2021-05-14): 
 
"Vi i Sjukvårdspartiet anser att kommunen bör instifta ett Miljöpris som 
delas ut till enskild person, ideell förening, företag eller organisation 
som under året gjort värdefulla miljö- eller naturvårdande insatser. 
 
Det är ett tillfälle för kommunen att sätta klimat- och miljöfrågor på 
agendan och visa att man är intresserad och har koll på vad som 
händer i kommunen.  
 
Det är också en möjlighet att uppmuntra lokala initiativ och ett tillfälle 
för pristagaren att synas och få ett erkännande och en uppskattning. 
 
Det ger även allmänheten en ökad kännedom om vad som händer på 
miljöområdet i kommunen och blir ett sätt att sprida goda exempel och 
inspirera andra. Förslagsvis får vinnaren ett prisbelopp och ett diplom. 
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Priset kan gå till någon som t.ex: ökat miljö- och klimatmedvetenheten 
i samhället, bidragit till god stads- eller boendemiljö, bidragit till 
naturvårdande insatser, visat stort engagemang för miljö- och 
naturvårdsfrågor och verkar därefter... 
 
Ärendets handläggning: Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14 
§84 att remittera motionen till samhällsbyggnadsförvaltningen för 
beredning. 

Förslag till beslut: Kommunen beaktar motionen och ger 
Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrag och medel för att utdela ett 
miljö- klimatpris från och med 2022.  

Motivering till beslut: 
För närvarande finns inget liknande kommunalt pris som föreslås i 
motionen. Det har tidigare funnits men avvecklats. Med dagens 
nödvändiga fokus på miljö- och klimatfrågor kan det vara lämpligt att 
på nytt instifta ett sådant pris. 
 
I dagsläget finns ett byggnadsvårdspris som angränsar till detta och 
behandlar god bebyggd miljö och delas ut av 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Då arbetet med hållbarhet och klimatfrågor leds och koordineras av 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås att även detta pris utdelas av 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Uppdragets lagkrav: 
Ett pris av det föreslagna slaget är inget lagkrav eller direkt 
myndighetsutövning utan en för kommunen frivillig uppgift. 
 
Uppdrag och ekonomi: 
För att skapa intresse kring ett sådant föreslaget pris bör det finnas en 
lämplig summa, det har inte preciserats i motionen och bör därför 
fastställas i Fullmäktige samt att fullmäktige beslutar om varifrån 
dessa medel tas. 
 
 
 
Enligt uppdrag 
 
Göran Wigren 
_____ 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Sbn § 13   Sbn 2022-6 000 
 
Förslag till förslag på motion – nya riktlinjer för skyltning i Haparanda, 
Anders Rönnqvist med flera (SJVP) 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller motionen och beslutar om 
följande förslag: 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att: 
- anta nedanstående svar som sitt eget. 
- bifalla motionen. 
 
Samt att: 
- Kommunfullmäktige beslutar att tilldela medel för framtagande av 
skyltprogram. 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller motionen och beslutar om 
följande förslag: 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att: 
- anta nedanstående svar som sitt eget. 
- bifalla motionen. 
 
Samt att: 
- Kommunfullmäktige beslutar att tilldela medel för framtagande av 
skyltprogram. 
 
Ärendebeskrivning/Motionen 
Ledamoten Anders Rönnqvist (SJVP) m.fl. inkommer med följande 
motion (2021-11-02): 
"Skyltar- och skyltningar i staden utgör en viktig del av stadsmiljön. 
Skyltar behövs för att företag ska kunna annonsera sina verksamheter 
som information till stadens invånare och besökande.  
 
De senaste antagna riktlinjer för skyltning, är daterad 1996. Det har 
hunnit hända mycket på 25år; tex så har tillkommit på marknaden 
beachflaggor, vepor, led-skyltar mm.  
 
En företagare vill göra det som är rätt och godkänt. Det råder dock 
stor osäkerhet vad man får eller inte får göra utan att behöva ansöka 
om bygglov för detta. En del företagare är noggranna och ansöker om 
bygglov, vilket oftast har en lång handläggningstid, är tidskrävande- 
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och kostsam. Andra företagare sätter upp sin skylt utan att känna till 
att bygglov krävs vilket kan bli ännu dyrare.  
 
Detta är ingen hållbar situation. Vi bör i Haparanda ha en förenklad, 
mer tillåtande policy för skyltning i vår kommun, så att alla företagare 
lättare kan anpassa till vad som gäller för olika typer av skyltning.  
 
T.ex normala fasadflaggor och flaggor i befintliga flaggstänger bör 
kunna användas utan att behöva ansöka om bygglov. Likaså bör 
textändring på en befintlig skylt med godkänt bygglov, kunna göras 
utan ny ansökan. Inaktuella och trasiga skyltar bör skyltägaren se 
över och förbättra så de blir mer säkra och ger rätt information.  
 
Vi vill att man tar fram nya riktlinjer för skyltning som ska leda till en 
förenklad vägledning och därmed en mer tillåtande attityd till 
företagande i vår kommun." 
 
Ärendets handläggning: Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-08 
§ 123 att remittera motionen till kommunledningsförvaltningen för 
beredning. Då ärendet berör Plan och bygglagen har Kommundirektör 
uppdragit Samhällsbyggnadsförvaltningen att bereda ärendet enligt 
reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden §1, KF 2016-10-31 §11. 

Förslag till beslut: Kommunen beaktar motionen och ger 
Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrag och tillför medel för att 
framta ett skyltprogram under 2022. 

Motivering till beslut: 
Ett skyltprogram med riktlinjer för skyltning kan underlätta för 
företagare/fastighetsägare och myndigheter i dessa frågor. 
 
För den rena myndighetsutövningen har Haparanda inga egna 
tilläggskrav utan tillämpar endast basnivån, det vill säga de 
obligatoriska lagkraven i Plan och bygglagen. 
 
Även om kommunen inte har egna skärpningar om skyltar så kan en 
vägledning och samsyn skapa en bättre helhetsverkan av orten och 
dess attraktivitet såsom motionsställarna framför. 
 
Som referens om hur sådana skyltprogram ofta ser ut och vilka frågor 
de bör beakta och beskriva så bifogas tre exempel från olika 
kommuner i landet. 
 
Vid framtagandet bör kommunen fortsatt vara medveten om ett 
programs begränsade juridiska status, följande anges av Boverket på 
deras hemsida: Bygglov för skyltar - PBL kunskapsbanken - Boverket 
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”Policy och program 
Många kommuner har tagit fram ett skyltprogram eller en skyltpolicy. I 
en sådan kan riktlinjer finnas för hur skyltar får se ut och var de får 
placeras. Det kan vara olika riktlinjer för olika områden beroende på 
vilken karaktär och vilka värden som området har. Det kan även 
framgå vilka skyltar som enligt byggnadsnämnden kräver lov. Ett 
skyltprogram eller en skyltpolicy är till hjälp både för handläggare och 
sökande men är inte juridiskt bindande. Skyltars lovplikt avgörs inte av 
vad byggnadsnämnden anser i ett program eller policy utan av 
lagstiftningen och rättspraxis. 
 
Uppdragets lagkrav: 
Framtagande av ett kommunalt skyltprogram är inget lagkrav eller 
direkt myndighetsutövning utan en för kommunen frivillig uppgift.  
 
Uppdrag och ekonomi: 
Ett skyltprogram kan inte bekostas av tillsynsavgifter eller liknande 
utan det bekostas av kommunen. Framtagande av ett skyltprogram 
med riktlinjer för skyltning bedöms ta 50 – 100 timmar i anspråk av 
egen tid alternativt att merparten köps in som konsulttjänster. 
Uppdraget bedöms bäst genomföras genom inköp av konsulttjänster 
och att Samhällsbyggnadsförvaltningen leder arbetet. Detta 
uppskattas kosta 50 000 – 100 000 sek varför dessa medel bör 
tillföras för uppdragets genomförande. 
 
Bilagor: 
Skyltprogram Ljusdal  
Skyltprogram Nyköping 
Skyltprogram Skövde 
 
 
Enligt uppdrag 
 
Göran Wigren 
_____ 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Sbn § 14   Sbn 2021-654 000 

 
ANDTS strategi 2021 - 2025  
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta ANDTS policy 2021-
2025 enligt bilaga. Strategin skickas därefter i sin helhet till 
Kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 
Ärendebeskrivning 
ANDTS policy Haparanda stad är en policy för strategiskt 
förebyggande plan för arbete i frågor gällande Alkohol, narkotika, 
doping, tobak och spel.  Området är en del av Sveriges åtta 
målområden inom folkhälsa för att nå övergripande nationella målet 
att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i 
hela befolkningen inom området alkohol, narkotika, doping, tobak och 
spel.  
 
Policyn är kommunövergripande och bör antas av samtliga nämnder 
inom kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
ANDTS policy 2021 Haparanda Stad.pdf 
_____ 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Sbn § 164  Sbn 2021-633            002 
 
Delegerade ärenden. Delegationsbesluten är fattade enligt 
delegations-ordning antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2021-
06-15 § 79.  
 
Handläggare Elina Seppänen har fattat beslut inom Plan- och 
bygglagen med följande diarienummer under perioden 
2021-12-01 – 2021-12-31: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förvaltningschef Göran Wigren har fattat beslut med följande 
diarienummer under perioden 
2021-12-01 – 2021-12-31: 
 
Diarienummer Beslutsdatum
Sbn-2021-661 2021-12-23
 

Diarienummer Beslutsdatum
Sbn-2021-543 2021-12-01
Sbn-2019-368 2021-12-02
Sbn-2021-604 2021-12-02
Sbn-2016-268 2021-12-06
Sbn-2021-375 2021-12-09
Sbn-2021-632 2021-12-14
Sbn-2021-638 2021-12-14
Sbn-2021-638 2021-12-14
Sbn-2018-227 2021-12-15
Sbn-2020-487 2021-12-15
Sbn-2020-403 2021-12-15
Sbn-2020-485 2021-12-15
Sbn-2020-485 2021-12-15
Sbn-2020-537 2021-12-17
Sbn-2021-540 2021-12-17
Sbn-2021-582 2021-12-20
Sbn-2021-613 2021-12-20
Sbn-2021-613 2021-12-20
Sbn-2021-536 2021-12-20
Sbn-2021-537 2021-12-20
Sbn-2021-460 2021-12-21
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Miljö- och hälsoskyddsinspektör Jennifer Henriksson har fattat 
beslut inom Miljöbalken med följande diarienummer under 
perioden 
2021-12-01 – 2021-12-31: 
 
Diarienummer Beslutsdatum
Sbn-2020-678 2021-12-23

 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Miia Laine har fattat beslut inom 
Livsmedelslagen med följande diarienummer under perioden 
2021-06-28 – 2021-12-31: 
 

Diarienummer Beslutsdatum
Sbn-2021-319 2021-06-28
Sbn-2021-322 2021-06-29
Sbn-2021-323 2021-06-30
Sbn-2021-325 2021-07-01
Sbn-2021-328 2021-07-05
Sbn-2021-330 2021-07-06
Sbn-2021-332 2021-07-07
Sbn-2021-341 2021-07-12
Sbn-2021-345 2021-07-15
Sbn-2021-350 2021-07-20
Sbn-2021-354 2021-07-21
Sbn-2021-355 2021-07-22
Sbn-2021-356 2021-07-26
Sbn-2021-360 2021-07-29
Sbn-2021-372 2021-08-04
Sbn-2021-373 2021-08-05
Sbn-2021-376 2021-08-06
Sbn-2021-377 2021-08-09
Sbn-2021-379 2021-08-10
Sbn-2021-385 2021-08-13
Sbn-2021-394 2021-08-18
Sbn-2021-399 2021-08-19
Sbn-2021-401 2021-08-20
Sbn-2021-407 2021-08-24
Sbn-2021-416 2021-08-27
Sbn-2021-554 2021-12-03
Sbn-2021-605 2021-12-01
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Miljö- och hälsoskyddsinspektör Miia Laine har fattat beslut inom 
Livsmedelslagen med följande diarienummer under perioden 
2021-06-28 – 2021-12-31: 
 

Diarienummer Beslutsdatum
Sbn-2021-606 2021-12-01
Sbn-2021-607 2021-12-01
Sbn-2021-611 2021-12-03
Sbn-2021-614 2021-12-06
Sbn-2021-615 2021-12-03
Sbn-2021-619 2021-12-03
Sbn-2021-621 2021-12-03
Sbn-2021-622 2021-12-03
Sbn-2021-623 2021-12-03
Sbn-2021-629 2021-12-08
Sbn-2021-629 2021-12-10
Sbn-2021-636 2021-12-13
Sbn-2021-639 2021-12-14
Sbn-2021-644 2021-12-16
Sbn-2021-640 2021-12-16

 
 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Spyridon Xenos har fattat beslut 
inom Miljöbalken med följande diarienummer under perioden 
2021-12-01 – 2021-12-31: 

Diarienummer Beslutsdatum
Sbn-2021-610 2021-12-03
Sbn-2021-637 2021-12-15
Sbn-2021-347 2021-12-21
Sbn-2021-658 2021-12-22
Sbn-2021-669 2021-12-27
Sbn-2021-670 2021-12-23
Sbn-2021-587 2021-12-29

_____
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Sbn § 16  Sbn-2021-634                 400 
 
Delgivningar 
 
Förvaltningsrätten i Luleå 
Dom 2021-12-10 – Förvaltningsrätten avvisar Nuuska Marsalkka AB:s 
yrkande om ersättning för att ha överklagat 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 
 
Förvaltningsrätten i Luleå 
Dom 2021-12-22 – Förvaltningsrätten undanröjer 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om sanktionsavgift enligt 
Livsmedelslagen (Sbn 2021-47). 
 
Svea Hovrätt 
Beslut 2021-12-29 – Mark- och miljööverdomstolen ger inte 
prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolens avgörande står 
därför fast gällande Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 
2021-07-01 i mål M2585-20 (Sbn 2011-192). 
 
Länsstyrelsen Norrbotten 
Beslut 2021-12-29 – Länsstyrelsen avslår överklagandet av 
samhällsbyggnadsnämndens beslut § 116 den 5 oktober 2021 
gällande avslag av bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten 
Karl Johans kronopark 1:15. 
 
Länsstyrelsen  Norrbotten 
Beslut 2022-01-17 – Länsstyrlelsen avvisar överklagandet gällande 
samhällsbyggnadsnämnden i Haparandas delegationsbeslut om 
installation av värmepumpsanlägganing, fastigheten Nedre Vojakkala 
17:1 (Sbn 2021-539). 
 
Regional utvärdering av miljömålen i Norrbottens län 2021. 
_____ 
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Sbn §17 
 
Kurser och konferenser 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av följande information: 
 
Kurser inom samhällsbyggnad finns exempelvis hos följande företag 
och organisationer: 
 

 www.sipu.se 
 www.studia.se 
 www.piku.se  
 www.byggutbildarna.com 
 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/pbl-

akademin/ (gratis kurser och information inom Plan- och 
bygglagen) 

____ 
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Sbn § 18 
 
Avslutning. 
 
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar sammanträdet 
avslutat. 
____ 
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Justerare 


 


                                                                                                                                                        
Plats och tid Sandskär, kl. 09:00 – 10:45


 
Beslutande 


 
 
 
 
 


 


Pia Hulkoff (SJVP)  
Ingemar Harila (C) 
Ulla Hardelin (C) ersätter Carin Kerttu, (C) 
Lars-Erik Wikberg (KD) 
Christina Lugnet (M) 
Ann-Christin Ollinen (S) 
Petri Myllymäki (S) 
Nathalie Järvinen (S) ersätter Johannes Greiser (S) 
Barbro Bäckström (SJVP) (distans) ersätter Sven 
Kattilavaara (SJVP) 
 


Övriga närvarande 
 
 
 


Göran Wigren, förvaltningschef 
Elina Seppänen, byggnadsinspektör §§ 5-18 (distans) 
Natalie Öman, alkohol- och tobakshandläggare § 4 
Spyridon Xenos, miljö- och hälsoskyddsinspektör §§ 9-18 
Anna Budde, sekreterare (distans) 
 


 


Justering  
Justerare Christina Lugnet


 
Plats och tid Digital justering, se sista sidan 


 
 


 
Justerade paragrafer § 1 - 18 


 
Underskrifter  


Sekreterare Protokollet är digitalt justerat, se sista sidan.
 Anna Budde
 


Ordförande Protokollet är digitalt justerat, se sista sidan.
 Pia Hulkoff     
 


Justerare Protokollet är digitalt justerat, se sista sidan. 
 Christina Lugnet
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ANSLAG/BEVIS


 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 


Organ Samhällsbyggnadsnämnden i Haparanda
 


Sammanträdesdatum 2022-01-25 
 


Datum då anslaget sätts 
upp 


2022-01-28 


  


Datum då anslaget tas 
ned 


2022-02-19 


 
Förvaringsplats för 
protokollet 


Samhällsbyggnadsförvaltningen 


 


 
Underskrift 


 
Protokollet är digitalt justerat, se sista sidan. 
Anna Budde 
 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







  Sida 3 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2022-01-25   


 
 


Justerare 


 


 
 
 
 
Ärenden 
 
§ 1 Sammanträdets öppnande 
 
§ 2 Anmälan om jäv 
 
§ 3 Val av justerare och godkännande av dagordningen 
 
§ 4 Ordförandens och förvaltningens rapport 
 
§ 5 Fastigheten Björnen 5. 


Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage. 
 
§ 6 Fastigheten Vuono 21:12. 


Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställnings- 
plats för 10 fordon. 


 
§ 7 Fastigheten Seskarö 4:73. 


Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad 
av fritidshus. 


 
§ 8 Behovsutredning Plan- och bygglagen 2022. 
 
§ 9 Strategidialog 2022. 
 
§ 10 Utförd undersökning detaljplan Campus Haparanda. 
 
§ 11 Kvartalsrapport 2021_Kvartal 4 
 
§ 12 Motion – Miljöpris. 
 
§ 13 Motion – Skyltprogram. 
 
§ 14 ANDTS-policy. 
 
§ 15 Delegationsbeslut 
 
§ 16 Delgivningar 
 
§ 17 Kurser och konferenser 
 
§ 18 Avslut 
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Sbn § 1 
 
Ordförande förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla närvarande 
välkomna. 
_____ 
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Sbn § 2 
 
Anmälan av jäv. 
 
Beslut 
Ingen ledamot anmäler jäv. 
_____ 
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Sbn § 3 
 
Val av justerare och godkännande av dagordningen. 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utse Christina Lugnet till 
justerande för dagens protokoll samt godkänna den föreslagna 
dagordningen med följande justeringar: 
- § 4 information från nämndsekreteraren 
_____ 
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Sbn § 4 
 
Ordförandes och förvaltningens rapport. 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av muntlig information enligt 
följande: 
 
Ordföranden 
- samarbete med nämnden i Tornio, gemensamt nämndsmöte på 
gång 
- fråga har kommit in om vinterbadet, kultur- och fritidsnämnden 
handlägger ärendet, samhällsbyggnadsnämnden blir inkopplat vid 
eventuella bygglov för byggnader eller liknande 
- möte med Länsstyrelsen angående Länsstyrelsens kontroll av 
kommunen tillsyn inom området alkohol och tobak är uppskjutet till 
senare datum 
 
Christina Lugnet (M) 
- stadsplanering med arkitekt på sammanträde 17 maj 2022 
 
Ingemar Harila (C) 
- inga ärenden läggs till ärendelistan efter beredning 
 
Förvaltningschefen 
- presentation av vikarierande alkohol- och tobakshandläggaren 
- pågående rekrytering av miljö- och hälsoskyddsinspektör 
- vattenkvaliteten i Nikkala, bra och stabil vattenkvalitet sedan de 
akuta och kortsiktiga insatserna utförts, långsiktiga insatser kvarstår 
- översiktsplanen ute på samråd till och med 28 februari 
- ingen tillsyn av livsmedelsverksamheten 2022, Länsstyrelsen har 
meddelat att de inte kommer att utföra tillsyn under 2022 
 
Nämndsekreteraren 
- från och med nämndkallelsen för sammanträdet 22 februari 2022 
sker både via e-post som tidigare och via Meetings Plus 
- kallelse till beredning sker på samma sätt 
- från och med kallelsen till beredning 12 april 2022 respektive kallelse 
till nämndsammanträde 26 april 2022 sker kallelse endast via 
Meetings Plus 
- justerat protokoll skickas endast ut via Meetings Plus från och med 
protokoll efter nämndsammanträde 26 april 2022 
____ 
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Sbn § 5   Sbn 2021-374 235 
 
Fastigheten Haparanda Björnen 5. Ansökan om bygglov för 
nybyggbyggnad av garage. 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
1. bevilja bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Haparanda 
Björnen 5. 
2. lämna startbesked. 
3. byggnadens koordinater ska lämnas in som underlag för 
slutbesked. 
 
Motivering 
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 
åtgärden överensstämmer med detaljplan (SFS 2010:900 9 kap 30 § 
p.1a). Gällande detaljplan anger att huvudbyggnad för vara max. 50 
kvm. Den totala ytan ska bli 50 kvm. Minsta avstånd mellan byggnad 
och fastighetsgräns ska vara 3m, enligt ansökan placeras garage 
2,5m från fastighetsgräns.  
     Den nya åtgärden är inte planenlig. Bygglov får beviljas för en 
åtgärd om avvikelsen från detaljplan är liten och förenlig med 
detaljplanens syfte (SFS 2010:900 9 kap § 31 b). Den ovannämnda 
avvikelsen kan anses vara en liten avvikelse. 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
1. bevilja bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Haparanda 
Björnen 5. 
2. lämna startbesked. 
3. byggnadens koordinater ska lämnas in som underlag för 
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 § 
p.1a). Gällande detaljplan anger att huvudbyggnad för vara max. 50 
kvm. Den totala ytan ska bli 50 kvm. Minsta avstånd mellan byggnad 
och fastighetsgräns ska vara 3m, enligt ansökan placeras garage 
2,5m från fastighetsgräns.  
     Den nya åtgärden är inte planenlig. Bygglov får beviljas för en 
åtgärd om avvikelsen från detaljplan är liten och förenlig med 
detaljplanens syfte (SFS 2010:900 9 kap § 31 b). Den ovannämnda 
avvikelsen kan anses vara en liten avvikelse. 
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Bakgrund och ärendebeskrivning 
Fastighetsägare har lämnat in en ansökan om bygglov för nybyggnad 
av garage. 


 


Byggnadsarea, 


kvm 


Byggnadshöjd, 


m 


Minsta avstånd 


fastighetsgräns, 


m 


Andel av åtgärd 


på prickad 


mark 


Detaljplan    50  II  3,0  0 


Enligt 


ansökan  50  I  2,5/6  0 


Avvikelse 


från plan, 


%  0  enligt plan  17%  0 


 
Ärendets beredning och samråd 
Ansökan om bygglov inom detaljplanerat område granskas enligt SFS 
2010:900 9 kap 30 §, inga andra förutsättningar kan prövas. 
 
Underrättelse har skickats till sakägare av de direkt angränsande 
fastigheterna Björnen 6, 27, 28, 29 och 4. 
Underrättelse ska skickas till sakägare när en ansökan som avser en 
åtgärd som innebär en avvikelse från detaljplan (SFS 2010:900 9 kap. 
25 §).  
 
Inga rättigheter belastar fastigheten. 
 
Upplysning 
Utsättning av ny byggnad ska ske av Metria eller annan med tillräcklig 
mätningsteknisk kompetens enligt PBL (SFS 2010:900) 10 kap § 26. 
Koordinaterna ska levereras enligt SWEREF 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 2021-08-05 
- Detaljplan D 13 del III Haparanda stad del III 
 
Bilagor 
- Ansökan 2021-08-03 
- Situationsplan 2021-08-03 
- Ritningar 2021-08-03 
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Avgift 
Enligt PBL taxa: 3 765 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-
bygg@haparanda.se eller med post till: 
Haparanda stad 
Samhällsbyggnadsnämnden 
953 85 Haparanda 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Elina Seppänen 
Byggnadsinspektör 
_____ 
Beslutsexpediering 
Sökande 
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Sbn § 6  Sbn 2021-603   233 
 
Fastigheten Haparanda Vuono 21:12. Ansökan om tidsbegränsat 
bygglov (5 år) för uppställning för 10 fordon med tillhörande 
utrustning. 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
1. bevilja tidsbegränsat bygglov (fem år) för upplag för 10 fordon med 
tillhörande utrustning på fastigheten Haparanda Vuono 21:12. 
2. lämna startbesked. 
 
Motivering 
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om 
åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter 
planläggning och uppfyller krav som ställs på byggnadens utformning 
och allmänna och enskilda intressen (SFS 2010:900 9 kap 31 §).  
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. § p. 3).  
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
1. bevilja tidsbegränsat bygglov (fem år) för upplag för 10 fordon med 
tillhörande utrustning på fastigheten Haparanda Vuono 21:12. 
2. lämna startbesked. 
 
Förslag till motivering 
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om 
åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter 
planläggning och uppfyller krav som ställs på byggnadens utformning 
och allmänna och enskilda intressen (SFS 2010:900 9 kap 31 §).  
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. § p. 3).  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Fastighetsägare har lämnat in en ansökan om bygglov för upplag, 
uppställning för 10 fordon med tillhörande utrustning. För området 
finns ingen detaljplan. I översiktskartan anges området som grönstråk 
i närhet av bostadsområde. 
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Ärendets beredning och samråd 
Underrättelse har skickats till sakägare av de direkt angränsande 
fastigheterna Vuono 21:15, 22:38 och 22:34. 
Samråd har hållits med miljöavdelning, mer information under 
upplysning. 
 
Upplysning 
För att säkerställa att vi har en trygg och säker miljö i Haparanda 
behöver miljöfarliga verksamheter anmälas eller få ett tillstånd av 
Samhällsbyggnadsnämnden innan den startas.  
    Miljöfarliga verksamheter delas in i A-, B- C- eller U-anläggningar. I 
det fallet har vi en U-verksamhet.  
    En U-verksamhet är en verksamhet med liten miljöpåverkan som 
vanligtvis inte kräver vare sig tillstånd eller anmälan. Prövning behöver 
normalt sett inte göras men vissa undantag finns, så som 
avloppsanläggningar. 
    Exempel på U-verksamheter: byggföretag, små verkstäder och 
flerbostadshus. 
Haparanda stads Samhällsbyggnadsförvaltning utövar tillsyn på alla 
miljöfarliga verksamheter i Haparanda. Syftet med tillsynen är att 
förebygga skada för människors hälsa och miljön. Som 
verksamhetsutövare är du skyldig känna till de lagar och regler som 
sin verksamhet omfattas av. Den som bedriver verksamheten skall 
också se till att reglerna följs och är den som skall betala eventuella 
kostnader som kan uppstå.  
 
Tillsynen innebär att Haparanda stads Samhällsbyggnadsförvaltning 
regelbundet inspekterar verksamheter, ställer krav på åtgärder där så 
behövs och driver ärenden tills åtgärder är vidtagna.  
    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 2021-12-01 
- Översiktsplan  
 
Bilagor 
- Ansökan 2021-12-01 
- Situationsplan 2021-12-01 
 
Avgift 
Enligt PBL taxa: 3 229 kr 
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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-
bygg@haparanda.se eller med post till: 
Haparanda stad 
Samhällsbyggnadsnämnden 
953 85 Haparanda 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Elina Seppänen 
Byggnadsinspektör 
_____ 
Beslutsexpediering 
Sökande 
 







  Sida 14 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2022-01-25   


 
 


Justerare 


 


 
 
 
 
Sbn § 7   Sbn 2021-601 230-1 
 
Fastigheten Haparanda Seskarö 4:73. Ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus. 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enhälligt att bevilja ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 
Haparanda Seskarö 4:73. 
 
Motivering 
Efter att nämnden tagit del av sökandens motivering om att 
fastigheten tidigare varit ianspråktagen samt att sökanden anger att 
avstyckningen är gjord för fritidsändamål beviljar nämnden ansökan 
om strandskyddsdispens på fastigheten Haparanda Seskarö 4:73. 
Nämnden anser att fastigheten har tagits i anspråk på ett sätt som gör 
att det saknar betydelse för strandskyddets syften enligt miljöbalken 
(SFS 1998:808 7 kap.) 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 
Haparanda Seskarö 4:73. 
 
Förslag till motivering 
Som särskilt skäl vid prövningen av en fråga om dispens från 
strandskyddet får man beakta endast om de område som dispensen 
avser: 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften, 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen 
inte kan genomföras utanför området, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller 
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse. 
 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningar för 
allemansrättslig tillgång till strandområdet och bevara goda livsvillkor 
för djur- och växtlivet. 
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Ingen av de ovannämnda skälen kan användas, dispens från 
strandskydd kan inte beviljas (SFS 1998:808 kap7 §18c). Den 
sökande anger att området har tagits i bruk. Fastigheten Seskarö 4:73 
är obebyggd enligt flygfoto (2022-01-12) och kan därmed inte anses 
vara i anspråk taget område.  
 
Yrkande 
Ingemar Harila (C) yrkar på att bevilja ansökan om 
strandskyddsdispens.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Christer Taskinen ansöker om dispens från strandskydd för 
nybyggnad av fritidshus (79m2) på fastigheten Seskarö 4:73. 
Fastigheten Seskarö 4:73 är obebyggd, hela fastigheten är inom 
strandskyddadområde. Enligt gällande översiktsplan är fastigheten 
Seskarö 4:73 inte inom område som anges som ett LIS-område i 
översiktsplan. 
 
Ärendets beredning och samråd 
Inga underrättelser har skickats ut. 
 
Beslutsunderlag 
-Ansökan 2021-11-29 
-Flygfoto Seskarö 4:73 
-Översiktsplan fördjupning Seskarö 2013-04-15 
 
Bilagor 
- bilaga 1: Lantmäterihandlingar 1964-68 
- bilaga 2: Mullestrand 60-70 
- bilaga 3: bilder 
- bilaga 4: karta över området 
- bilaga 5: karta med tilltänkt nybyggnad på Seskarö 4:73 
 
Avgift 
Enligt MB taxa: 4 145 kr 
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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-
bygg@haparanda.se eller med post till: 
Haparanda stad 
Samhällsbyggnadsnämnden 
953 85 Haparanda 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Elina Seppänen 
Byggnadsinspektör 
_____ 
Beslutsexpediering 
Sökande 
Länsstyrelsen 







  Sida 17 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2022-01-25   


 
 


Justerare 


 


 
 
 
 
Sbn § 8   Sbn 2021-511 200 
 
Behovsutredning och tillsynsplan inom Plan- och bygglagen 2022. 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
1. anta behovsutredning och tillsynsplan inom Plan- och bygglagen för 
år 2022. 
2. att prioritera den planerade tillsynen av enkelt avhjälpta hinder, 
EAH, för år 2022. 
3. äska resurser enligt behovsutredningen vid nästkommande 
budgetberedning. 
 
Motivering 
Samhällsbyggnadsnämnden i Haparanda ansvarar för frågor om lov, 
besked, tillsyn och planläggning. Samhällsbyggnadsnämnden ska 
verka för en god byggnadskultur och stads- och landskapsbild som 
ska vara estetiskt tilltalande. Samhällsbyggnadsnämnden ska se till 
att bygglov är förenliga med gällande lag och praxis, ge råd och 
upplysningar samt utöva tillsyn över byggandet.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden ska bevaka att samhällets krav är 
uppfyllda. Tillsyn sker vid anmälan samt på 
samhällsbyggnadsnämndens eget initiativ enligt upprättad 
tillsynsplan. Tillsynen kan lämpligen planeras översiktligt i en flerårig 
tillsynsplan och i en mer detaljerad årlig plan. Det är lämpligt att 
planen innehåller en behovsutredning, konsekvensanalys och 
prioriteringar.  
 
Föreslagen behovsutredning och tillsynsplan är baserad på 
förvaltningens samlade erfarenhet av tillsynsbehovet i kommunen 
samt föregående års tillsynsplan.  
Utredningen av behovet är gjord utgående från Sveriges kommuner 
och landstings mall för arbetstid per handläggare. 
 
För att säkerställa en hållbar och tillräcklig organisation över tid 
behövs ytterligare resurser tillföras för att samtliga uppgifter ska hinna 
utföras. Ytterligare resurser behövs också för att förvaltningen ska 
kunna utföra mer förebyggande, uppsökande verksamhet och 
utveckla sin servicefunktion med träffar och informationstillfällen till 
nytta för sökanden och tillväxt i Haparanda. 
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Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
1. anta behovsutredning och tillsynsplan inom Plan- och bygglagen för 
år 2022. 
2. att prioritera den planerade tillsynen av enkelt avhjälpta hinder, 
EAH, för år 2022. 
3. äska resurser enligt behovsutredningen. 
 
Förslag till motivering 
Samhällsbyggnadsnämnden i Haparanda ansvarar för frågor om lov, 
besked, tillsyn och planläggning. Samhällsbyggnadsnämnden ska 
verka för en god byggnadskultur och stads- och landskapsbild som 
ska vara estetiskt tilltalande. Samhällsbyggnadsnämnden ska se till 
att bygglov är förenliga med gällande lag och praxis, ge råd och 
upplysningar samt utöva tillsyn över byggandet.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden ska bevaka att samhällets krav är 
uppfyllda. Tillsyn sker vid anmälan samt på 
samhällsbyggnadsnämndens eget initiativ enligt upprättad 
tillsynsplan. Tillsynen kan lämpligen planeras översiktligt i en flerårig 
tillsynsplan och i en mer detaljerad årlig plan. Det är lämpligt att 
planen innehåller en behovsutredning, konsekvensanalys och 
prioriteringar.  
 
Föreslagen behovsutredning och tillsynsplan är baserad på 
förvaltningens samlade erfarenhet av tillsynsbehovet i kommunen 
samt föregående års tillsynsplan.  
Utredningen av behovet är gjord utgående från Sveriges kommuner 
och landstings mall för arbetstid per handläggare. 
 
För att säkerställa en hållbar och tillräcklig organisation över tid 
behövs ytterligare resurser tillföras för att samtliga uppgifter ska hinna 
utföras. Ytterligare resurser behövs också för att förvaltningen ska 
kunna utföra mer förebyggande, uppsökande verksamhet och 
utveckla sin servicefunktion med träffar och informationstillfällen till 
nytta för sökanden och tillväxt i Haparanda. 
 
Ärendets beredning och samråd 
Ärendet har beretts tillsammans av förvaltningschef, 
byggnadsinspektör och handläggare. 
 
Beslutsunderlag 
- Behovsutredning och tillsynsplan för år 2022 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Göran Wigren  
Förvaltningschef  
_____ 
Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
 







  Sida 20 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2022-01-25   


 
 


Justerare 


 


 
 
 
 
Sbn § 9   Sbn 2022-33 042 
 
Förslag till redovisning av SBN/SBF till strategidialogen 2022. 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer förslaget med följande tillägg: 
- säkerställa god dricksvattenförsörjning med hög kvalitet 
- säkerställa tillräcklig dimensionering av dagvattenhanteringen. 
 
Motivering 
Förvaltningen har framtagit underlag i enlighet med den begäran som 
kansliet utfört. 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer förslaget. 
 
Förslag till motivering 
Förvaltningen har framtagit underlag i enlighet med den begäran som 
kansliet utfört. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Haparanda kommun genomför en årlig strategidialog för hela 
kommunkoncernen med nulägesbeskrivningar och analyser. 
  Beslutsunderlag 
Rapport till strategidialogen. 
Presentation till strategidialogen. 
 
 
Göran Wigren 
Förvaltningschef 
_____ 
Beslutsexpediering 
Kanslichef 
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Sbn § 10   Sbn 2021-546 214 
 
Detaljplan Skolcampus: Undersökning av om det finns behov av att 
genomföra en miljöbedömning av detaljplanen enligt Miljöbalken 6 
kap. 7 § samt Plan- och bygglagen 11 kap 5 § a. 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att genomförandet av 
detaljplanen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan 
enligt miljöbalken 6 kap. 11§.  
 
En miljöbedömning enligt MB 6 kap 11-18 §§ behöver därför inte 
genomföras. 
 
Motivering 
Förvaltningen har utfört Undersökning av om det finns behov av att 
genomföra en miljöbedömning av detaljplanen enligt Miljöbalken och samrått 
med Länsstyrelsen.  
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att genomförandet av 
detaljplanen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan 
enligt miljöbalken 6 kap. 11§.  
 
En miljöbedömning enligt MB 6 kap 11-18 §§ behöver därför inte 
genomföras. 
 
Förslag till motivering 
Förvaltningen har utfört Undersökning av om det finns behov av att 
genomföra en miljöbedömning av detaljplanen enligt Miljöbalken och samrått 
med Länsstyrelsen.  
  
Bakgrund och ärendebeskrivning 
När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller 
program som krävs enligt lag eller annan författning ska det göras en 
strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen eller 
programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Eftersom detaljplaner är en plan som krävs enligt lag ska de genomgå 
en strategisk miljöbedömning om genomförandet av dem kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. I vissa fall ska 
miljöbedömningen för detaljplanen även uppfylla vissa av kraven för 
specifika miljöbedömningar (Miljöbalken 6:3). 
 
För att ta reda på om genomförandet av detaljplanen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan ska kommunen göra en 
undersökning enligt miljöbalken (Miljöbalken 6:5). 
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I samband med underökningen ska kommunen samråda med Länsstyrelsen.  
 
Förvaltningen har i undersökningen bedömt att detaljplanen inte 
kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 
miljöbalken 6 kap. 11§.  
 
Förvaltningen har därför bedömt att en miljöbedömning enligt MB 6 
kap 11-18 §§ inte behöver genomföras.  
 
Länsstyrelsen har i sitt svar delat kommunens bedömning och angett 
ett antal synpunkter för det fortsatta arbetet. 
 
Kommunen bör emellertid ta hänsyn till nedanstående synpunkter i 
det fortsatta arbetet med detaljplanen.  
 
Dagvatten  
Länsstyrelsen konstaterar att hanteringen av dagvatten inom 
planområdet måste utredas vidare och beskrivas i den fortsatta 
processen.  
 
Markföroreningar  
Inför eventuella framtida schaktnings-, grävnings- eller 
rivningsåtgärder kan det krävas en miljöteknisk utredning som 
kartlägger eventuella föroreningar och som fastslår vilka försiktighets 
eller saneringsåtgärder som krävs för att undvika exponering. Om en 
misstänkt förorening påträffas ska arbetet stoppas och omedelbart 
anmälas till tillsynsmyndigheten. 
  
Kulturmiljö  
Närheten till kyrkogården gör att placering och höjder på tillkommande 
bebyggelse inom planområdet behöver anpassas till vad kulturmiljön 
tål.  
 
Naturmiljö 
Länsstyrelsen vill samtidigt understryka att vid detaljplanens 
genomförande är det viktigt att jordmassor inte används som kan 
innehålla fröer eller växtdelar av invasiva främmande arter enligt 
förordning (EU) nr 1143/2014. 
 
Planprocessens steg 
1, Haparanda kommuns kommunstyrelse beslutar att begära planprövning 
för området, KS 2021-09-27, §148. 
2, Samhällsbyggnadsnämnden lämnar planbesked SBN 2021-10-05 §117 
3, Plankostnadsavtal: Kommunstyrelsen är exploatör och ska betala 
detaljplanprövningen, separat avtal har ej upprättats. 
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4, Av kommunen upprättad Undersökning om det finns behov av att 
genomföra en miljöbedömning av detaljplanen enligt Miljöbalken, 2021-11-
03. 
5, Länsstyrelsens svar om kommunens undersökning, 2021-11-19. 
 
Bilagor 
Av kommunen upprättad Undersökning om det finns behov av att genomföra 
en miljöbedömning av detaljplanen enligt Miljöbalken, 2021-11-03. 
Länsstyrelsens svar om undersökning, 2021-11-19. 
 
Göran Wigren 
Förvaltningschef 
_____ 
Beslutsexpediering 
Exploatören, Kommunstyrelsen. 
Tekniska enheten. 
Länsstyrelsen i Norrbottens län. 
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Sbn § 11   Sbn 2021-223 042 
 
Kvartalsrapport 2021, kvartal 4. 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av kvartalsrapporten och 
beslutar att lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Motivering 
Förvaltningen har upprättat kvartalsrapport för nämndens uppföljning 
och kontroll. 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av kvartalsrapporten och 
beslutar att lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Förslag till motivering 
Förvaltningen har upprättat kvartalsrapport för nämndens uppföljning 
och kontroll. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Av kvartalsrapporten framgår verksamhetsmässigt resultat i 
förhållande till planeringen för hela året. 
 
Rapporten innefattar, utfall avseende nyckeltal för nämndens 
tillsynsansvar samt måluppfyllelse för de av nämnden fastställda 
målen för året . 
  
Rapporten kompletteras vid sammanträdet med det ekonomiska 
utfallet för året efter att ekonomikontoret lämnat sin rapport. 
 
Beslutsunderlag 
Kvartalsrapport. 
 
 
Göran Wigren 
Förvaltningschef 
_____ 
Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
Kommunstyrelsen 
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Sbn § 12   Sbn 2022-5 000 
 
Förslag till svar på motion – Inrättande av Miljöpris, Catarina Lindmark 
med flera (SJVP). 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller motionen och beslutar om 
följande förslag: 


Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att: 
- anta nedanstående svar som sitt eget. 
- bifalla motionen. 
 
Samt föreslår Kommunfullmäktige att fastställa belopp för prisvinnaren 
och finansiering av det samma. 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller motionen och beslutar om 
följande förslag: 


Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att: 
- anta nedanstående svar som sitt eget. 
- bifalla motionen. 
 
Samt föreslår Kommunfullmäktige att fastställa belopp för prisvinnaren 
och finansiering av det samma. 
 
Ärendebeskrivning/Motionen 
Ledamoten Catarina Lindmark (SJVP) m.fl. inkommer med följande 
motion (2021-05-14): 
 
"Vi i Sjukvårdspartiet anser att kommunen bör instifta ett Miljöpris som 
delas ut till enskild person, ideell förening, företag eller organisation 
som under året gjort värdefulla miljö- eller naturvårdande insatser. 
 
Det är ett tillfälle för kommunen att sätta klimat- och miljöfrågor på 
agendan och visa att man är intresserad och har koll på vad som 
händer i kommunen.  
 
Det är också en möjlighet att uppmuntra lokala initiativ och ett tillfälle 
för pristagaren att synas och få ett erkännande och en uppskattning. 
 
Det ger även allmänheten en ökad kännedom om vad som händer på 
miljöområdet i kommunen och blir ett sätt att sprida goda exempel och 
inspirera andra. Förslagsvis får vinnaren ett prisbelopp och ett diplom. 
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Priset kan gå till någon som t.ex: ökat miljö- och klimatmedvetenheten 
i samhället, bidragit till god stads- eller boendemiljö, bidragit till 
naturvårdande insatser, visat stort engagemang för miljö- och 
naturvårdsfrågor och verkar därefter... 
 
Ärendets handläggning: Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14 
§84 att remittera motionen till samhällsbyggnadsförvaltningen för 
beredning. 


Förslag till beslut: Kommunen beaktar motionen och ger 
Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrag och medel för att utdela ett 
miljö- klimatpris från och med 2022.  


Motivering till beslut: 
För närvarande finns inget liknande kommunalt pris som föreslås i 
motionen. Det har tidigare funnits men avvecklats. Med dagens 
nödvändiga fokus på miljö- och klimatfrågor kan det vara lämpligt att 
på nytt instifta ett sådant pris. 
 
I dagsläget finns ett byggnadsvårdspris som angränsar till detta och 
behandlar god bebyggd miljö och delas ut av 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Då arbetet med hållbarhet och klimatfrågor leds och koordineras av 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås att även detta pris utdelas av 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Uppdragets lagkrav: 
Ett pris av det föreslagna slaget är inget lagkrav eller direkt 
myndighetsutövning utan en för kommunen frivillig uppgift. 
 
Uppdrag och ekonomi: 
För att skapa intresse kring ett sådant föreslaget pris bör det finnas en 
lämplig summa, det har inte preciserats i motionen och bör därför 
fastställas i Fullmäktige samt att fullmäktige beslutar om varifrån 
dessa medel tas. 
 
 
 
Enligt uppdrag 
 
Göran Wigren 
_____ 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Sbn § 13   Sbn 2022-6 000 
 
Förslag till förslag på motion – nya riktlinjer för skyltning i Haparanda, 
Anders Rönnqvist med flera (SJVP) 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller motionen och beslutar om 
följande förslag: 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att: 
- anta nedanstående svar som sitt eget. 
- bifalla motionen. 
 
Samt att: 
- Kommunfullmäktige beslutar att tilldela medel för framtagande av 
skyltprogram. 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller motionen och beslutar om 
följande förslag: 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att: 
- anta nedanstående svar som sitt eget. 
- bifalla motionen. 
 
Samt att: 
- Kommunfullmäktige beslutar att tilldela medel för framtagande av 
skyltprogram. 
 
Ärendebeskrivning/Motionen 
Ledamoten Anders Rönnqvist (SJVP) m.fl. inkommer med följande 
motion (2021-11-02): 
"Skyltar- och skyltningar i staden utgör en viktig del av stadsmiljön. 
Skyltar behövs för att företag ska kunna annonsera sina verksamheter 
som information till stadens invånare och besökande.  
 
De senaste antagna riktlinjer för skyltning, är daterad 1996. Det har 
hunnit hända mycket på 25år; tex så har tillkommit på marknaden 
beachflaggor, vepor, led-skyltar mm.  
 
En företagare vill göra det som är rätt och godkänt. Det råder dock 
stor osäkerhet vad man får eller inte får göra utan att behöva ansöka 
om bygglov för detta. En del företagare är noggranna och ansöker om 
bygglov, vilket oftast har en lång handläggningstid, är tidskrävande- 
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och kostsam. Andra företagare sätter upp sin skylt utan att känna till 
att bygglov krävs vilket kan bli ännu dyrare.  
 
Detta är ingen hållbar situation. Vi bör i Haparanda ha en förenklad, 
mer tillåtande policy för skyltning i vår kommun, så att alla företagare 
lättare kan anpassa till vad som gäller för olika typer av skyltning.  
 
T.ex normala fasadflaggor och flaggor i befintliga flaggstänger bör 
kunna användas utan att behöva ansöka om bygglov. Likaså bör 
textändring på en befintlig skylt med godkänt bygglov, kunna göras 
utan ny ansökan. Inaktuella och trasiga skyltar bör skyltägaren se 
över och förbättra så de blir mer säkra och ger rätt information.  
 
Vi vill att man tar fram nya riktlinjer för skyltning som ska leda till en 
förenklad vägledning och därmed en mer tillåtande attityd till 
företagande i vår kommun." 
 
Ärendets handläggning: Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-08 
§ 123 att remittera motionen till kommunledningsförvaltningen för 
beredning. Då ärendet berör Plan och bygglagen har Kommundirektör 
uppdragit Samhällsbyggnadsförvaltningen att bereda ärendet enligt 
reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden §1, KF 2016-10-31 §11. 


Förslag till beslut: Kommunen beaktar motionen och ger 
Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrag och tillför medel för att 
framta ett skyltprogram under 2022. 


Motivering till beslut: 
Ett skyltprogram med riktlinjer för skyltning kan underlätta för 
företagare/fastighetsägare och myndigheter i dessa frågor. 
 
För den rena myndighetsutövningen har Haparanda inga egna 
tilläggskrav utan tillämpar endast basnivån, det vill säga de 
obligatoriska lagkraven i Plan och bygglagen. 
 
Även om kommunen inte har egna skärpningar om skyltar så kan en 
vägledning och samsyn skapa en bättre helhetsverkan av orten och 
dess attraktivitet såsom motionsställarna framför. 
 
Som referens om hur sådana skyltprogram ofta ser ut och vilka frågor 
de bör beakta och beskriva så bifogas tre exempel från olika 
kommuner i landet. 
 
Vid framtagandet bör kommunen fortsatt vara medveten om ett 
programs begränsade juridiska status, följande anges av Boverket på 
deras hemsida: Bygglov för skyltar - PBL kunskapsbanken - Boverket 
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”Policy och program 
Många kommuner har tagit fram ett skyltprogram eller en skyltpolicy. I 
en sådan kan riktlinjer finnas för hur skyltar får se ut och var de får 
placeras. Det kan vara olika riktlinjer för olika områden beroende på 
vilken karaktär och vilka värden som området har. Det kan även 
framgå vilka skyltar som enligt byggnadsnämnden kräver lov. Ett 
skyltprogram eller en skyltpolicy är till hjälp både för handläggare och 
sökande men är inte juridiskt bindande. Skyltars lovplikt avgörs inte av 
vad byggnadsnämnden anser i ett program eller policy utan av 
lagstiftningen och rättspraxis. 
 
Uppdragets lagkrav: 
Framtagande av ett kommunalt skyltprogram är inget lagkrav eller 
direkt myndighetsutövning utan en för kommunen frivillig uppgift.  
 
Uppdrag och ekonomi: 
Ett skyltprogram kan inte bekostas av tillsynsavgifter eller liknande 
utan det bekostas av kommunen. Framtagande av ett skyltprogram 
med riktlinjer för skyltning bedöms ta 50 – 100 timmar i anspråk av 
egen tid alternativt att merparten köps in som konsulttjänster. 
Uppdraget bedöms bäst genomföras genom inköp av konsulttjänster 
och att Samhällsbyggnadsförvaltningen leder arbetet. Detta 
uppskattas kosta 50 000 – 100 000 sek varför dessa medel bör 
tillföras för uppdragets genomförande. 
 
Bilagor: 
Skyltprogram Ljusdal  
Skyltprogram Nyköping 
Skyltprogram Skövde 
 
 
Enligt uppdrag 
 
Göran Wigren 
_____ 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Sbn § 14   Sbn 2021-654 000 


 
ANDTS strategi 2021 - 2025  
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta ANDTS policy 2021-
2025 enligt bilaga. Strategin skickas därefter i sin helhet till 
Kommunstyrelsen för vidare behandling. 


 
Ärendebeskrivning 
ANDTS policy Haparanda stad är en policy för strategiskt 
förebyggande plan för arbete i frågor gällande Alkohol, narkotika, 
doping, tobak och spel.  Området är en del av Sveriges åtta 
målområden inom folkhälsa för att nå övergripande nationella målet 
att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i 
hela befolkningen inom området alkohol, narkotika, doping, tobak och 
spel.  
 
Policyn är kommunövergripande och bör antas av samtliga nämnder 
inom kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
ANDTS policy 2021 Haparanda Stad.pdf 
_____ 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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Sbn § 164  Sbn 2021-633            002 
 
Delegerade ärenden. Delegationsbesluten är fattade enligt 
delegations-ordning antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2021-
06-15 § 79.  
 
Handläggare Elina Seppänen har fattat beslut inom Plan- och 
bygglagen med följande diarienummer under perioden 
2021-12-01 – 2021-12-31: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förvaltningschef Göran Wigren har fattat beslut med följande 
diarienummer under perioden 
2021-12-01 – 2021-12-31: 
 
Diarienummer Beslutsdatum
Sbn-2021-661 2021-12-23
 


Diarienummer Beslutsdatum
Sbn-2021-543 2021-12-01
Sbn-2019-368 2021-12-02
Sbn-2021-604 2021-12-02
Sbn-2016-268 2021-12-06
Sbn-2021-375 2021-12-09
Sbn-2021-632 2021-12-14
Sbn-2021-638 2021-12-14
Sbn-2021-638 2021-12-14
Sbn-2018-227 2021-12-15
Sbn-2020-487 2021-12-15
Sbn-2020-403 2021-12-15
Sbn-2020-485 2021-12-15
Sbn-2020-485 2021-12-15
Sbn-2020-537 2021-12-17
Sbn-2021-540 2021-12-17
Sbn-2021-582 2021-12-20
Sbn-2021-613 2021-12-20
Sbn-2021-613 2021-12-20
Sbn-2021-536 2021-12-20
Sbn-2021-537 2021-12-20
Sbn-2021-460 2021-12-21
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Miljö- och hälsoskyddsinspektör Jennifer Henriksson har fattat 
beslut inom Miljöbalken med följande diarienummer under 
perioden 
2021-12-01 – 2021-12-31: 
 
Diarienummer Beslutsdatum
Sbn-2020-678 2021-12-23


 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Miia Laine har fattat beslut inom 
Livsmedelslagen med följande diarienummer under perioden 
2021-06-28 – 2021-12-31: 
 


Diarienummer Beslutsdatum
Sbn-2021-319 2021-06-28
Sbn-2021-322 2021-06-29
Sbn-2021-323 2021-06-30
Sbn-2021-325 2021-07-01
Sbn-2021-328 2021-07-05
Sbn-2021-330 2021-07-06
Sbn-2021-332 2021-07-07
Sbn-2021-341 2021-07-12
Sbn-2021-345 2021-07-15
Sbn-2021-350 2021-07-20
Sbn-2021-354 2021-07-21
Sbn-2021-355 2021-07-22
Sbn-2021-356 2021-07-26
Sbn-2021-360 2021-07-29
Sbn-2021-372 2021-08-04
Sbn-2021-373 2021-08-05
Sbn-2021-376 2021-08-06
Sbn-2021-377 2021-08-09
Sbn-2021-379 2021-08-10
Sbn-2021-385 2021-08-13
Sbn-2021-394 2021-08-18
Sbn-2021-399 2021-08-19
Sbn-2021-401 2021-08-20
Sbn-2021-407 2021-08-24
Sbn-2021-416 2021-08-27
Sbn-2021-554 2021-12-03
Sbn-2021-605 2021-12-01
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Miljö- och hälsoskyddsinspektör Miia Laine har fattat beslut inom 
Livsmedelslagen med följande diarienummer under perioden 
2021-06-28 – 2021-12-31: 
 


Diarienummer Beslutsdatum
Sbn-2021-606 2021-12-01
Sbn-2021-607 2021-12-01
Sbn-2021-611 2021-12-03
Sbn-2021-614 2021-12-06
Sbn-2021-615 2021-12-03
Sbn-2021-619 2021-12-03
Sbn-2021-621 2021-12-03
Sbn-2021-622 2021-12-03
Sbn-2021-623 2021-12-03
Sbn-2021-629 2021-12-08
Sbn-2021-629 2021-12-10
Sbn-2021-636 2021-12-13
Sbn-2021-639 2021-12-14
Sbn-2021-644 2021-12-16
Sbn-2021-640 2021-12-16


 
 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Spyridon Xenos har fattat beslut 
inom Miljöbalken med följande diarienummer under perioden 
2021-12-01 – 2021-12-31: 


Diarienummer Beslutsdatum
Sbn-2021-610 2021-12-03
Sbn-2021-637 2021-12-15
Sbn-2021-347 2021-12-21
Sbn-2021-658 2021-12-22
Sbn-2021-669 2021-12-27
Sbn-2021-670 2021-12-23
Sbn-2021-587 2021-12-29


_____
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Sbn § 16  Sbn-2021-634                 400 
 
Delgivningar 
 
Förvaltningsrätten i Luleå 
Dom 2021-12-10 – Förvaltningsrätten avvisar Nuuska Marsalkka AB:s 
yrkande om ersättning för att ha överklagat 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet. 
 
Förvaltningsrätten i Luleå 
Dom 2021-12-22 – Förvaltningsrätten undanröjer 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om sanktionsavgift enligt 
Livsmedelslagen (Sbn 2021-47). 
 
Svea Hovrätt 
Beslut 2021-12-29 – Mark- och miljööverdomstolen ger inte 
prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolens avgörande står 
därför fast gällande Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 
2021-07-01 i mål M2585-20 (Sbn 2011-192). 
 
Länsstyrelsen Norrbotten 
Beslut 2021-12-29 – Länsstyrelsen avslår överklagandet av 
samhällsbyggnadsnämndens beslut § 116 den 5 oktober 2021 
gällande avslag av bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten 
Karl Johans kronopark 1:15. 
 
Länsstyrelsen  Norrbotten 
Beslut 2022-01-17 – Länsstyrlelsen avvisar överklagandet gällande 
samhällsbyggnadsnämnden i Haparandas delegationsbeslut om 
installation av värmepumpsanlägganing, fastigheten Nedre Vojakkala 
17:1 (Sbn 2021-539). 
 
Regional utvärdering av miljömålen i Norrbottens län 2021. 
_____ 
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Sbn §17 
 
Kurser och konferenser 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av följande information: 
 
Kurser inom samhällsbyggnad finns exempelvis hos följande företag 
och organisationer: 
 


 www.sipu.se 
 www.studia.se 
 www.piku.se  
 www.byggutbildarna.com 
 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/pbl-


akademin/ (gratis kurser och information inom Plan- och 
bygglagen) 


____ 
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Sbn § 18 
 
Avslutning. 
 
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar sammanträdet 
avslutat. 
____ 





