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Revidering av delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggndasnämnden fastställer förvaltningens förslag till revidering av 
delegationsordningen.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning behöver reivderas då lagstiftning inom 
flera områden har förändrats. Den 1 juli 2019 träder även en ny lag i kraft gällande tobak och 
liknande produkter (2018:2088). För att tjänstemän ska kunna fatta beslut enligt ny 
lagstiftning har delegationsordningen kompletterats. Förändringarna är gulmarkerade i 
förslaget.  
 
 
Ärendets beredning/samråd 
Ärendet har beretts tillsammans med samtliga handläggare/inspektörer på förvaltningen.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till revidering av delegationsordning.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
Linnea Haverinen 
Bygg- och miljöchef 
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Förkortningar som används i delegationsordningen 

 
AB  Allmänna bestämmelser 
AL  Anläggningslag (1973:1149) 
Art.   Artikel 
BBR  Boverkets byggregler 
BFS  Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll  
2011:16 av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga 

funktionskontrollanter. 
EG-förordning Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 844/2004  
844/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda 

bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av 
produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som  

 livsmedel. 
EG-förordning Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004  
882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa 

kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedels-
lagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och 
djurskydd. 

EKS Boverkets konstruktionsregler 
FBL Fastighetsbildningslag (1970:988) 
Förordning  Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel. 
2006:1166 
FL  Förvaltningslag (1986:223) 
Kap  Kapitel 
KF  Kommunfullmäktige 
KL  Kommunallag (1991:900) 
LED  Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader 
LL  Ledningsrättslagen (1973:1144) 
MB  Miljöbalken 
PBF  Plan- och byggförordningen (1987:383) 
PBL  Plan- och bygglag (2010:900) 
SBN  Samhällsbyggnadsnämnden 
SNFS  Statens Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av  
1997:2  kemiska bekämpningsmedel. 
2018:2088  Lag om tobak och liknande produkter 
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1. Allmänt om delegation  
 
 Delegation enligt kommunallagen (6 kap. 33-38 §§), innebär att rätten att besluta i 

ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon annan. 
Samhällsbyggnadsnämnden väljer i vilka typer av ärenden som beslutanderätten 
delegeras i. Delegaten företräder Samhällsbyggnadsnämnden, så beslutet 
jämställs med ett beslut i Samhällsbyggnadsnämnden. Delegaten har 
redovisningsskyldighet gentemot Samhällsbyggnadsnämnden. Den som har fått 
delegation kan i ett enskilt ärende välja att inte själv nyttja sin beslutanderätt utan 
istället hänskjuta avgörandet till nämnden. Den som är jävig får inte besluta i 
ärendet.  

 
 Delegering ska skiljas från beslutanderätten, det vill säga ren verkställighet. Med 

beslut i delegationsordningen avses endast beslut i kommunallagens mening. 
Kännetecknande för ett beslut är bland annat att det finns utrymme för alternativa 
lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. 

 

2. Principer vid delegationsbeslut 
Vid fattande av delegationsbeslut gäller följande principer: 

 
2.1 Helhet 
Beslutanderätt ska behandlas i ett sammanhang, det vill säga en uppdelning av 
ärendet får ej ske i syfte att kringgå gällande delegation. 

 
2.2 Övergripande delegationsrätt 
Grundregeln avseende förvaltningschefens och bygg- och miljöchefens 
delegation är att förvaltningschefens beslutanderätt utövas av bygg- och 
miljöchefen vid förvaltningschefens frånvaro och vice versa. 

 
2.3 Överordnad 
Överordnad tjänsteman har generell rätt att besluta i alla de ärenden som 
tillkommer underordnad delegat vi dennes frånvaro, vilket innebär att beslut kan 
fattas vid den ordinarie befattningshavarens frånvaro.  

 
 2.4 Tillförordnad tjänsteman 
 Samma delegation som gäller för delegat, gäller för den som är vikarie på den 

tjänst som delegationen avser 
 
 2.5 Vid jäv hos delegat 
 Beslutanderätt får inte utövas i ärende som berör delegatens egna personliga 

förhållanden eller där jäv enligt 6 kap 25 § KL föreligger. När jäv eller annat förfall 
föreligger för delegaten ska beslut fattas av förvaltningschefen. När jäv eller annat 
förfall föreligger för förvaltningschefen ska beslut fattas av 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande. 
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2.6 Brådskande ärende 
I ärenden, som är så brådskande att samhällsbyggnadsnämndens avgörande inte 
kan avvaktas, beslutar ordföranden, med vice ordföranden som ersättare. Beslut 
som avgörs på detta sätt skall anmälas till samhällsbyggnadsnämnden på nästa 
sammanträde och är att anse som ett beslut av samhällsbyggnadsnämnden. 

 
2.7 Rätt att besluta 
Beslut som är av större vikt eller av principiell natur får inte fattas av delegat med 
stöd av delegation. Rätt att besluta på delegation innebär inte att delegaten är 
skyldig att besluta. Om delegaten anser ärendet vara svårbedömt eller av annan 
orsak ej vill besluta, skall ärendet alltid föras upp till samhällsbyggnadsnämnden 
för beslut. Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar även rätt att avge 
yttrande till högre instans med anledning av överklagande av delegationsbeslut. 

 
2.8 Anmälan av delegationsbeslut 
De som i delegationsordning fått rätt att besluta i Samhällsbyggnadsnämndens 
ställe skall alltid dokumentera och skriftligt anmäla sina fattade beslut till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Delegationsbesluten lämnas till nämndsekreteraren, 
som skriver in dem i protokollet.  

 
Därvid skall följande anges: 
• vad som beslutats 
• gällande paragraf 
• namn på den som beslutat 
• beslutsdatum 

 
Anmälan av beslut skall ske till närmast följande sammanträde med  
Samhällsbyggnadsnämnden om inte annat meddelats. Muntlig 
anmälan/rapportering till Samhällsbyggnadsnämnden är ej tillräckligt enligt 
kommunallagen. 

 
Registrering i nämndens protokoll: 
Anmälan av delegationsbeslut antecknas under särskild paragraf i nämndens 
protokoll. Vid sammanträdet redovisas delegationsbesluten genom att kopia av 
delegationsbesluten finns med vid sammanträdet. I paragrafen ska hänvisas till det 
nämndbeslut där gällande delegationsordning antogs. Av paragrafen skall vidare 
framgå vilka beslut som anmälts, beslutsdatum samt delegater. 
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3. Överklagande 
 Beslut fattat på delegation kan överklagas på vanligt sätt: det kan t ex ske genom 

laglighetsprövning vid Förvaltningsrätten i första instans. Överklagandetiden 
räknas från den dag, då protokoll från det sammanträde när delegationsbeslutet 
anmäldes, tillkännagavs på kommunens officiella anslagstavla i Stadshuset. 
Överklagandet skall ha ingetts till beslutande instans inom 3 veckor från detta 
datum. Vissa beslut överklagas dock med så kallade förvaltningsbesvär enligt 
respektive speciallagstiftning. Överklagandetiden är då i allmänhet 3 veckor från 
det att klaganden fick del av beslutet. 

 

4. Åtgärder som inte behöver delegeras 
De åtgärder som räknas upp nedan är inte beslut i kommunallagens mening utan 
innebär ren verkställighet och behöver därför inte delegeras: 
• Lämna underrättelse t.ex. till Naturvårdsverket eller Länsstyrelsen om 

förhållanden som kan föranleda återkallelse eller omprövning av tillstånd. 
• Översända i rätt tid inkommen överklagande av beslut som inte omprövas, till 

högre instans. Ett överklagande som inkommit för sent skall avvisas, vilket är 
en form av beslut. Ett beslut där rättelse av skrivfel skall ske eller som skall 
omprövas innebär också beslut. Se vidare nedan. 

• Anmälan om misstänkta brott till polis eller åklagare, samt begäran om 
överprövning av åklagares beslut om att lägga ner förundersökningen eller att 
inte väcka åtal. 

• Att tillkalla polis enbart som skydd. (Polismans hjälp, s.k. handräckning, för att 
komma in i lokaler etc. kräver delegation, se vidare nedan.) 

 
 Nämndens personal fullgör härigenom den skyldighet att anmäla överträdelser 

som åvilar nämnden enligt 13 § livsmedelslagen, 26 kap 2 § miljöbalken och som 
följer av tillsynsansvaret beträffande andra lagar. I vissa fall kan det vara en 
bedömningsfråga att avgöra om en överträdelse har skett eller inte. I sådana fall 
innebär åtalsanmälan ett beslut. Ett sådant beslut bör fattas av nämnden eller i 
brådskande fall ordföranden (punkt 1.1). 

 

5. Upplysningar 
Upplysningar i frågor rörande delegation kan fås från nämndssekreterare. 
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1. Allmänna ärenden  
 

NR Ärende Delegat Kommentar Paragraf 
1.1 Beslut i ärenden som är 

så brådskande att 
nämndens beslut inte kan 
avvaktas. 

Ordförande Beslut av denna 
karaktär ska anmälas 
till nämndens nästa 
sammanträde. 

KL 6 kap 39 § 

1.2 Förtroendevaldas 
deltagande i kurser och 
konferenser. 

Ordförande Avser 
samhällsbyggnads-
nämnden 

 

1.3 Beslut om att söka bidrag 
till samhällsbyggnads-
nämndens verksamhet 
från staten, EU och andra 
organisationer. 

Förvaltningschef  
 

  

1.4 Yttrande till domstolar och 
myndigheter i ärenden där 
det ursprungliga beslutet 
är fattat med stöd av 
delegation eller särskilt 
bemyndigande av 
samhällsbyggnadsnämnd
en. 

Berörd delegat   

1.5 Pröva att överklagande 
inkommit i rätt tid samt 
avvisa för sent 
inkommit överklagande. 

Berörd delegat  FL 45 § 

1.6 Omprövning av beslut 
med anledning av att 
delegationsbeslut 
överklagas. 

Berörd delegat  FL 39 § 

1.7 Lämna yttrande i ärenden 
som på grund av kort 
remisstid måste besvaras 
och som inte kan vänta till 
kommande 
nämndssammanträde.  

Berörd delegat   

1.8 Beslut om att ej besvara 
enkla ärenden, yttranden 
eller remissvar som är av 
mindre intresse för 
kommunen. 

Förvaltningschef   

1.9 Ansvarig för uppdatering 
av samtliga riktlinjer, 
styrdokument och 
reglementet inom 
Samhällsbyggnadsnämnd
en. 

Förvaltningschef 
med rätt att 
vidaredelegera 
 

  

1:10  Förvaltningen får för varje 
kalenderår (avgiftsår) 
indexreglera antagen 
livsmedelstaxa, 
bygglovstaxa och taxa 
inom miljöbalkens 
område. Basmånad för 

Förvaltningschef 
med rätt att 
vidaredelegera.  
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indexuppräkning är 
oktober månad. 

 
 
 

2. Personalärenden  
Grundregeln för personalärende är att dessa betraktas som verkställighet och 
behöver där av inte redovisas om inget annat anges.  

 
NR Ärende Delegat Kommentar Paragraf 
2.1 Anställning, 

lönesättning och 
övriga 
anställningsvillkor. 

Förvaltningschef 
med rätt att 
vidaredelegera 

Avser 
nyanställning och 
utanför 
löneöversynen. 

Betraktas som 
verkställighet 

2.2 Anställning och 
lönesättning upp till 8 
veckor inom ramen 
för sin egen budget. 

Berörd chef Avser 
nyanställning och 
utanför 
löneöversynen. 

Betraktas som 
verkställighet 

2.3 Lönesättning vid 
allmän löneöversyn 
för övriga. 

Förvaltningschef 
med rätt att 
vidaredelegera. 

 Betraktas som 
verkställighet 

2.4 Semester för 
personal. 

Berörd närmaste 
chef. 

 Betraktas som 
verkställighet 

2.5 Beslut om MBL- 
information rörande 
det egna 
verksamhetsområdet. 

Berörd chef Protokoll skall 
skrivas och kopia 
lämnas till 
personalchef. 

Betraktas som 
verkställighet 

2.6 MBL-förhandlingar 
rörande det egna 
förvaltningsområdet. 

Förvaltningschef Protokoll skall 
skrivas och kopia 
lämnas till 
personalchef. 

Betraktas som 
verkställighet 

2.7 Samråd om 
förläggning av facklig 
tid. 

Närmaste chef  Betraktas som 
verkställighet 

2.8 Beslut om enskilda 
angelägenheter 
enligt AB §32. 

Berörd chef efter 
samråd med 
personalchef. 

Med rätt att 
vidaredelegera 

Betraktas som 
verkställighet 

2.9 Beslut om 
tjänsteledighet 
avseende lagstadgad 
ledighet. 

Berörd chef Avser bland 
annat 
föräldraledighet 
och studier 

Betraktas som 
verkställighet 

2.10 Beslut om 
tjänstledighet utöver 
vad som regleras i 
lag. 

Berörd chef efter 
samråd med 
personalchef 

Avser studier 
som inte regleras 
i lag och prova på 
annat arbete 

Betraktas som 
verkställighet 

2.11 Stadigvarande 
förflyttning av 
personal. 

Förvaltningschef i 
samråd med 
personalchef 

Avser bland 
annat förflyttning 

AB 6§ 
Betraktas som 
verkställighet 

2.12 Begäran om 
läkarintyg första 
sjukdagen. 

Berörd närmaste 
chef 

 Betraktas som 
verkställighet 

2.13 Beslut om 
nedsättning av 

Berörd chef  Betraktas som 
verkställighet 
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arbetstiden för 
arbetstagare som 
söker partiell 
pension. 

 
 
3. Plan- och bygglagens (PBL) område, fastighetsbildningslagen 

m.fl.  
 

NR Ärende Delegat Kommentar Paragraf 
3.1 Beslut om bygglov inom ramen för 

de föreskrifter som anges i 9 kap.  
30-32 §§ PBL i följande ärenden: 
 
a) Nybyggnad av en- eller 
tvåbostads-hus utanför område  
med detaljplan, inom ramen för de  
villkor som bestämts i bindande  
förhandsbesked 
 
b) Nybyggnad eller tillbyggnad  
inom detaljplan för friluftsområde  
handel, kontor, hantverk eller 
 industri med högst 
1000 m2 bruttoarea 
 
c) Nybyggnad inom detaljplan av 
en- eller tvåbostadshus som inte  
hänför sig till rad- eller 
kedjehusbebyggelse 
 
d) Tillbyggnad av en- eller två-
bostadshus 
 
e) Ny- eller tillbyggnad av 
komplementbyggnad 
 
f) Ny- eller tillbyggnad av kiosk, 
transformatorstation, avloppspump- 
station eller därmed jämförliga  
byggnader med en bruttoarea 
sammanlagt ej överstigande 50 m2 

bruttoarea 
 
g) Ändring av gällande bygglov 
inom ramen för tidigare medgiven  
bruttoarea eller medgiven  
avvikelse från detaljplan  
eller områdesbestämmelser 
 
 

Byggnadsinsp.  PBL 9 kap 2 § första 
stycket 1 och 2 

3.2 h) Byte av färg, fasadbeklädnad, 
taktäckningsmaterial eller andra 
åtgärder som avsevärt påverkar  

Byggnadsinsp.  PBL 9 kap 2 § första 
stycket 3c) 8 § första 
stycket 2c) 
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byggnadens yttre utseende 
 

3.3 i) Nybyggnad eller väsentlig 
ändring av upplag eller material- 
gårdar (p. 2) fasta cisterner (p. 4),   
samt murar och plank (p. 7) 
 

Byggnadsinsp.  PBL 9 kap 8 § första 
stycket och 16 kap 7 § 
samt PBF 6 kap 1-2 §§
  

3.4 j) Uppsättande eller väsentlig  
ändring av skyltar eller  
ljusanordningar 
 

Byggnadsinsp.  PBL 9 kap 8 § första stycket 

och 16 kap 7 § samt PBF 

16 kap 3-4 §§ 

 

3.5 Beslut om rivningslov inom ramen 
för de föreskrifter som anges i 
9 kap. 34 § PBL, dock ej rivning  
av byggnad som ur historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt har större  
värde eller rivning som kräver 
beslut enligt annan författning 
 

Byggnadsinsp  PBL 9 kap 10 § 

3.6 Beslut om marklov inom ramen för 
föreskrifterna i 9 kap 35 § PBL 

Byggnadsinsp.  PBL 9 kap 11-13 §§ 

3.7 Beslut att förelägga byggherren att 
ge in de ytterligare handlingar som 
behövs för prövningen av ärende  
om lov och förhandsbesked om 
ansökan är ofullständig.   
 

Byggnadsinsp./ 
Handläggare 

 PBL 9 kap. 22 § 

3.8 Beslut om att förlänga  
handläggningstiden för ärende om 
lov eller förhandsbesked i högst tio 
veckor utöver de ursprungliga tio 
veckorna 
 

Byggnadsinsp  PBL 9 kap 27 § 

3.9 Beslut om tidsbegränsat bygglov  
inom ramen för föreskrifterna i  
9 kap. 33 § PBL i de fall åtgärden  
har stöd i en detaljplane- 
bestämmelse om tillfällig  
användning av byggnad eller mark 
eller om åtgärden har ringa  
påverkan på omgivningen 
 

Byggnadsinsp 
 

 PBL 9 kap 33 § 

3.10 Beslut om startbesked samt 
slutbesked  

Byggnadsinsp.  PBL 10 kap 3 och 4 §§ 

3.11 Beslut att utse ny kontrollansvarig  
om en kontrollansvarig har lämnat 
sitt uppdrag 
 

Byggnadsinsp  PBL 10 kap 13 § 

3.12 Beslut att det för rivningsåtgärder 
inte behövs någon kontrollplan 
 

Byggnadsinsp  PBL 10 kap 18 § 

3.13 Beslut att ge startbesked om det  
enligt 10 kap. 14 § inte behövs  
något tekniskt samråd 
 

Byggnadsinsp  PBL 10 kap 22 § första 
stycket   
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3.14 Beslut att förelägga byggherren att 
ge in de ytterligare handlingar som 
behövs för prövningen av frågan  
om startbesked om det enligt  
10 kap. 14 § PBL inte behövs  
något tekniskt samråd. 

Byggnadsinsp  PBL 10 kap 22 § första 
stycket  

3.15 Beslut att med startbesked  
godkänna att en åtgärd får påbörjas 
och att i startbeskedet 
 
-fastställa den kontrollplan som ska 
gälla med uppgift om vem eller  
vilka som är sakkunniga eller  
kontrollansvariga 
 
-bestämma de villkor som behövs  
för att påbörja åtgärden 
 
-bestämma villkor och ungefärlig 
tidpunkt för utstakning som  
behövs 
 
-bestämma de handlingar som ska 
lämnas inför beslut om slutbesked 
ge de upplysningar och krav enligt 
annan lagstiftning som behövs 

Byggnadsinsp  PBL 10 kap 23-24 §§ 

3.16 Anmärkning i anslutning till  
arbetsplatsbesök/besiktning inom  
ramen för nämndens tillsynsarbete 
som innefattar för byggherren  
bindande föreskrift.  
Föreläggande med påföljd 
(vite eller åtgärd) beslutas av  
nämnden 
 

Byggnadsinsp  PBL 10 kap 27 § och 11 
kap 8 § 

3.17 Beslut om kompletterande villkor 
för bygg- eller rivningsåtgärderna 
eller för kontrollen 
 

Byggnadsinsp  PBL 10 kap 29 § 
11 kap 8 § 

3.18 Beslut om slutbesked respektive  
om interimistiskt slutbesked enligt  
föreskrifterna i 10 kap. 34-37 §§  
PBL 
 

Byggnadsinsp  PBL 10 kap 34-37 §§ 

3.19 Beslut att av polismyndigheten  
begära det biträde som behövs för 
tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL 
 

Byggnadsinsp  PBL 11 kap 9 § 

3.20 Beslut om lovföreläggande om 
lovpliktig åtgärd har vidtagits utan  
lov, om det är sannolikt att lov kan  
ges för åtgärden och delegaten har  
befogenhet att besluta i lovärendet 
 

Byggnadsinsp 
 

 PBL 11 kap 17 § 

3.21 Förelägga ägare av byggnadsverk  
att inom viss tid ge synpunkter på  

Byggnadsinsp  PBL 11 kap 18 § 
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övervägt uppdrag åt sakkunnig att  
utreda behovet av underhålls- 
åtgärder och vem som ska betala 
kostnaderna för uppdraget 
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3.22 Förelägga byggherre, ägare, 
nyttjanderättshavare, väghållare,  
kontrollansvarig, sakkunnig eller 
huvudman att vidta åtgärd inom  
viss tid om denne bryter mot en 
skyldighet enligt denna lag. 
 

Byggnadsinsp 
 

 PBL 11 kap 19 § 

3.23 Förelägga fastighetsägare eller  
ägare till byggnadsverk att vidta 
rättelse inom viss tid, om åtgärd vidtagits 
i strid mot lagen eller föreskrifter  
eller beslut som har meddelats av  
lagen. 
 

Byggnadsinsp  PBL 11 kap 20 § 

3.24 Beslut om förbud mot fortsatt  
arbete eller åtgärd. 
 

Byggnadsinsp  PBL 11 kap 30-32 §§ 

3.25 Beslut om förbud mot användning 
av byggnadsverk om byggnads- 
verket har säkerhetsbrister, även  
förbud som förenas med vite 
 

Byggnadsinsp 
 

 PBL 11 kap 33 § punkt 1 

3.26 Beslut om förbud mot användning  
av byggnadsverk, om det inte finns  
förutsättningar för att ge slutbesked 
 

Byggnadsinsp 
 

 PBL 11 kap 33 § punkt 2 

3.27 Besluta att utse annan funktions- 
kontrollant inom ramen för föreskrifterna 
i 11 kap. 34 § PBL 
 

Byggnadsinsp  PBL 11 kap 34 § 

3.28 Beslut att ansöka om handräckning hos 
kronofogdemyndigheten för  
tillträde enligt 11 kap. 8 § eller när  
någon har underlåtit att utföra  
arbete eller vidta en åtgärd som har 
förelagts honom eller henne enligt 
10 kap. 19, 21 eller 22 §§ PBL 
 

Byggnadsinsp  PBL 11 kap 39 § 

3.29 Besluta om avgifter i enskilda 
ärenden/fall med tillämpning av  
kommunens plan- och bygglovtaxa 
 

Byggnadsinsp  PBL 12 kap 8-11 §§ 

3.30 Besluta om föreläggande (även  
med vite) mot ägare till byggnader 
som inte fullgör sina skyldigheter 
ifråga om funktionskontroll av 
ventilationssystem 

Byggnadsinsp 
 

 PBF 5 kap 1-7 §§ och kap 
3 § 14 (samt 11 kap 19-20 
§§ PBL)  

3.31 Beslut om senareläggning (4 §) av 
de besiktningssynpunkter som  
följer av 3 §(om det finns särskilda 
skäl) 

Byggnadsinsp 
 
 

 BFS 2011:16 3 och 4  

3.32 Godkänna anmälan för åtgärder 
som inte kräver lov 

 

Byggnadsinsp 
 

 PBF 6 kap 5 § 

3.33 Beslut att, om en anmälan av 
anmälningspliktig åtgärd enligt  

Byggnadsinsp  PBF 6 kap 10 § 
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6 kap.5 § PBF är ofullständig,  
förelägga sökanden att avhjälpa  
bristerna inom viss tid vid äventyr 
att anmälan kan komma att avvisas eller 
att avgöras i befintligt skick 
 

3.34 Beslut att medge mindre avvikelse  
från föreskrifterna om det finns  
särskilda skäl och byggnads- 
projektet ändå kan antas bli  
tekniskt tillfredsställande och det  
inte finns någon avsevärd  
olägenhet från annan synpunkt 
 

Byggnadsinsp 
 

 BBR1:21 
BFS 2011:6,  

EKS 10 

Energideklaration för byggnader 

3.35 Beslut om föreläggande (utan vite)  
som behövs enligt 25 § lagen om  
energideklarationer för att  
byggnadens ägare ska fullgöra sin 
skyldighet att den energi- 
deklaration som senast upprättats 
är tillgänglig på väl synlig plats  
enligt vad som anges i 13 § i lagen. 
 

Byggnadsinsp  LED 13 och 25 § 
 

Fastighetsbildningslagen  

3.36 Rätt att vid samråd begära att 
ärendet hänskjuts till byggnads- 
nämnden för prövning 
 

Förvaltningschef 
 

 FBL 4 kap 25-25a §§ 

3.37 Besluta att påkalla fastighets- 

reglering som behövs för att mark  

och vatten ska kunna användas på 

ett ändamålsenligt sätt 

 

Förvaltningschef  FBL 5 kap 3 § tredje stycket 

3.38 Besluta att ansöka om fastighets-
bestämning  

Förvaltningschef  FBL 14 kap 1 a § första  

stycket 3-7 

 

3.39 Godkännande av förrättning, för-
rättningsbeslut eller gräns- 
utmärkning 

 

Förvaltningschef  FBL 15 kap 11 § 

Anläggningslagen 

3.40 Företräda byggnadsnämnden vid  
samråd med lantmäteri- 
myndigheten 
 

Förvaltningschef  AL 12 och 23 §§ 

3.41 Godkännande av beslut eller 
åtgärd 

Förvaltningschef  AL 30 § 

Ledningsrättslagen 

3.42 Företräda byggnadsnämnden vid  
samråd med lantmäteri- 
myndigheten 
 

Förvaltningschef  LL 21 § 

3.43 Godkännande av beslut eller  
åtgärd  

Förvaltningschef  LL 28 § 
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4. Livsmedelslagstiftningen 
 
 

NR Ärende Delegat Kommentar Paragraf 

Frågor om godkännande och registrering av livsmedelsanläggning 

4.1 Beslut i ärende om registrering  
av livsmedelsanläggning  

Miljöinspektör  Art. 31.1 a) och b) i  
EG-förordning 882/2004 samt  
artikel 6.2 i  EG-förordning 
852/2004, 23 §   
  
livsmedelsförordningen 
  

4.2 Beslut i ärende om 
godkännande av livsmedels 
anläggning 

Miljöinspektör  Art. 31.2 c), EG-förord- 
  
ning 882/2004, 23 § 
   
förordningen 
 

4.3 Beslut i ärende om 
godkännande av anläggning 
för animaliska livsmedel 

Miljöinspektör  Art. 3.1 a), EG-förordning 
  
854/2004 samt art 60 3) 
  
EG-förordning 882/2004, 
23 § livsmedelsförordningen 
 

4.4 Beslut i ärende om villkorat 
godkännande av 
livsmedelsanläggning 
  

Miljöinspektör  Art. 31.2 d), EG-förordning 
  
882/2004, 23 §   
  
livsmedelsförordningen 
 

4.5 Beslut i ärende om villkorat 
godkännande av anläggning 
för animaliska livsmedel 

Miljöinspektör  Art. 3.1 b), EG-förordning 
   
854/2004 SAMT ART 60 3) 
   
EG-förordning 882/2004 
23 § livsmedelsförordningen 
 

4.6 Beslut om tillfälligt upphävande 
av godkännande av 
livsmedelsanläggning 

Miljöinspektör  Art. 31.2 e), EG-förordning  
  
882/2004  
24 § livsmedelsförordningen 
 

Åtgärder vid bristande efterlevnad m.m. 

4.7 Beslut om skyldighet att 
genomgå läkarundersökning 

Miljöinspektör  8 § livsmedelsförordningen 

4.8 Beslut om föreläggande och 
 förbud som behövs för att   
lagen, de föreskrifter och  
beslut som meddelats med 
 stöd av lagen, de 
 EG-bestämmelser som  
kompletteras av lagen och de  

Miljöinspektör  22 § livsmedelslagen 
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beslut som meddelats med  
stöd av EG-bestämmelserna 
skall följas. 
 

4.9 Beslut att ta hand om en vara  
som a)har släppts ut på  
marknaden, eller uppenbart är   
avsedd att släppas ut på  
marknaden i strid med 
10§livsmedelslagen eller de 
 EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagen, eller  
b)avses med ett föreläggande 
eller förbud enligt 22 §, om 
föreläggande eller förbudet  
inte följs. 
 

Miljöinspektör  24 § livsmedelslagen 

4.10 Beslut om sanering eller andra 

åtgärder som anses vara  

nödvändiga för att se till att 

foder eller livsmedel är säkra  

eller lagstiftningen följs 

 

Miljöinspektör  Art. 54.2 a), EG-förordning 
882/2004 

4.11 Beslut om att begränsa eller 

förbjuda utsläppande av foder 

eller livsmedel på marknaden 

och import eller export av 

foder, livsmedel eller djur 

 

Miljöinspektör  Art. 54.2 b), EG-förordning 882/2004 

4.12 Beslut om att beordra att foder  

eller livsmedel, återkallas, dras  

tillbaka från marknaden  

och/eller destrueras 

 

Miljöinspektör  Art. 54.2 c), EG-förordning 
882/2004 

4.13 Beslut om tillstånd till att foder  

eller livsmedel används för  

andra ändamål än dem som de 

ursprungligen var avsedda  

för 

 

Miljöinspektör  Art. 54.2 d), EG-förordning 
882/2004 

4.14 Beslut om att tillfälligt avbryta  

driften av eller stänga hela eller  

delar av det berörda företaget  

under en lämplig tidsperiod 

 

Miljöinspektör 
 

 Art 54.2 e), EG-förordning 
882/2004 

4.15 Beslut om åtgärder som avses i 

artikel 19 i EG- förordning  

882/2004 för sändningar 

fråntredjeländer 

 

Miljöinspektör  Art. 54.2g) EG-förordning 
882/2004 

4.16 Beslut om andra åtgärder som 
anses vara motiverade  

Miljöinspektör  Art 54.2 h), EG-förordning 
882/2004 

4.17 Beslut om rättelse på den 
felandes bekostnad 

Miljöinspektör  26 § livsmedelslagen 
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4.18 Beslut om åtgärder som 
behövs för att spåra smitta och 
undanröja risk för  
smittspridning efter  
underrättelse från smittskydds-
läkaren om att smitta sprids 
eller misstänks spridas genom 
livsmedel. 
 
 

Miljöinspektör  25 § livsmedelslagen 

Kontroll av införsel av foder och livsmedel från tredjeländer 

4.19 Beslut om omhändertagande  

av livsmedel eller foder från 

tredjeländer som inte 

överensstämmer med 

bestämmelserna i foder- eller 

livsmedelslagstiftningen samt 

beslut om att:  

a)Förordna om att fodret/ 

livsmedlet destrueras, blir  

föremål för särskild behandling 

i enlighet med art. 21 eller 

vidtagande åtgärder 

 

b)Beträffande livsmedel eller 

 foder som redan släpps ut på 

marknaden, förordna om att 

fodret/livsmedlet återkallas  

eller dras tillbaka från  

marknaden innan någon av de 
åtgärder som anges ovan vidtas. 
 

Miljöinspektör 
 

 Art. 19 .1 AG-förordning 
882/2004 

4.20 Beslut om att omhänderta  
sändning i avvaktan på  
destruktion eller vidta andra  
lämpliga åtgärder som   
är nödvändiga för att skydda 
människors och djurs hälsa. 
Beträffande livsmedel/foder av  
icke-animaliskt ursprung som är 
föremål för strängare kontroller i  
enlighet med art. 15.5 och som 
inte kontrollerats eller hanterats i 
enlighet med art. 17, se till att  
det återkallas och omhändertas  
och att det därefter antingen  
destrueras eller återsänds i  
enlighet med art. 21. 
 

Miljöinspektör  Art. 19.2 EG-förordning 
882/2004 
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4.21 Beslut om att omhänderta en  
sändning till dess kontroll-
myndigheten erhållit resultat av 
offentlig kontroll vid misstanke 
om bristande efterlevnad m.m. 
 

Miljöinspektör  Art. 18 EG-förordning 
882/2004 

Avgifter  

4.22 Beslut om inklassning av 
livsmedelsföretag  samt  
om avgifter för beslut om årlig 
kontrollavgift offentlig kontroll 
av livsmedel   

Miljöinspektör  5-6 §§ förordning  
(2006:1166) 

4.23 Beslut om avgift för extra  
offentlig kontroll som föranleds 
av bristande efterlevnad av  
  
regelverket 
 

Miljöinspektör 
 

 11 § förordning (2006:1166) 
om avgifter för offentlig kontroll 
av livsmedel samt 
art. 28 EG-förordning  
882/2004 

4.24 Beslut om avgift för 
godkännande och registrering 
för offentlig kontroll av 

Miljöinspektör  13-14 §§ förordning 
(2006:1166) om avgifter 
livsmedel 
 

4.25 Beslut om ersättning för 
kontrollmyndighetens  
kostnader som uppkommer till  
följd av åtgärder i samband med 
omhändertagande av vara enligt  
24 § livsmedelslagen 
 

Miljöinspektör  34 § livsmedelsförordningen 
(2006:813) 

4.26 Beslut om höjning av timtaxan  
varje år enligt§ 4 taxa för  
offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet   
utan särskilt beslut från 
samhällsbyggnadsnämnden 
 

Miljöinspektör 
 

 4 § Taxa för offentlig kontroll  
inom livsmedelsområdet  
SBN § 7 2009-01-27, 
dnr 2009.44-460 
KF § 70 2010-12-20 
 

Lokala ordningsföreskrifter 25 FS 1996:29 A3 

4.29 Avge yttrande till polis- 
myndigheten med anledning av
 
  
tillståndsansökan enligt  
allmänna lokala ordnings- 
föreskrifter för Haparanda  
kommun. 
 

Miljöinspektör 
 

 4 § 

 
 
 

5. Miljöbalken  
 

NR Ärende Delegat Kommentar Paragraf 
5.1 Besluta att meddela föreläggande och förbud Miljöinspektör  MB 26 kap 

9 § 
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5.2 Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att 
lämna uppgift om ny  
ägares eller nyttjanderättshavares 
namn och adress. 
 

Miljöinspektör  MB 26 kap  
13 § 

5.3 Besluta att sända föreläggande eller
  
förbud som meddelats mot någon i
  
inskrivningsmyndigheten för  
anteckning i inskrivningsregistret. 
 

Miljöinspektör  MB 26 kap  
15 § 

5.4 Besluta att begära att den som bedriver  
verksamhet som kan befaras medföra olägenhet  
för människors hälsa eller påverka miljön skall  
lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande 
åtgärder 
 

Miljöinspektör  MB 26 kap  
19 § 

5.5 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet  
eller vidtar åtgärd att lämna de uppgifter och  
handlingar som behövs för tillsynen 

Miljöinspektör  MB 26 kap 
 21 § 

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

5.9 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avlopps- 
anordning med ansluten vattentoalett.  
(förordning om miljöfarlig verksamhet och  
hälsoskydd). 
 

Miljöinspektör  13 § 
  

5.10 Besluta i ärende om tillstånd att ansluta 
vattentoalett till befintlig avloppsanordning (förordningen  
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) 

Miljöinspektör  13 §   
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5.11 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan 
avloppsanordning än till vilken vattentoalett 
är ansluten inom vissa delar av kommunen 

Miljöinspektör  13 § 

5.12 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme 
ur mark, ytvatten eller grundvatten 

Miljöinspektör  17 § 

5.13 Besluta i ärende om tillstånd eller dispens att 
sprida visst gödsel, slam eller annan orenlighet 
inom område med detaljplan eller intill sådant 
område eller inom annat tätbebyggt område, 
inrätta annat slag av toalett än vattentoalett, 
uppföra anläggning eller anordning som utnyttjar 
grundvatten, ytvatten eller mark som värmekälla 
eller värmemagasin inom område där yt- eller 
grundvattentäkt kan förorenas 

  40 och 42 §§ 

Tillsynsärenden 

5.14 Besluta i tillsynsärende om åtgärder för 
bekämpning av ohyra och andra skadedjur 
 
Besluta i andra tillsynsärenden angående 
hälsoskyddet (miljöbalken och föreskrifter 
meddelade med stöd av miljöbalken). 
Besluta i tillsynsärenden angående 
avloppsanordningar dimensionerade för högst 
25 personekvivalenter (jfr 7§ miljöbalken och 12-
16§§ förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd). 
 
Besluta i tillsynsärenden angående 
värmepumpar (jfr 17-19§§ förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) 
 
Besluta i tillsynsärenden angående:  
 
miljöfarlig verksamhet som i 
miljöprövningsförordningen (2013:251) har 
beteckningen A eller B,  
 
miljöfarlig verksamhet som i 
miljöprövningsförordningen (2013:251) har 
beteckningen C, 
 
miljöfarlig verksamhet i övrigt. 

Miljöinspektör  MB 9 kap 9 § 

5.15 Förelägga den som bedriver miljöfarlig 
verksamhet att avge miljörapport 

Miljöinspekör  MB 26 kap 20 § 

Yttranden m.m. 

5.16 Avge yttrande till miljödomstol eller länsstyrelse i  
den s.k. kompletteringsremissen vid prövning av  
ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. 
 
Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärende 
angående mindre samt ändring av tillståndspliktig 
miljöfarlig verksamhet (förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd). 
 
Avge yttrande till samhällsbyggnadsnämnden i  

Miljöinspektör   
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ärende angående bygglov, rivningslov och marklov. 
 
Avge yttrande till samhällsbyggnadsnämnden i 
ärende angående ändring av detaljplan och 
områdesbestämmelser samt i ärenden där enkelt  
planförfarande tillämpas. 
 
Avge yttrande till samhällsbyggnadsnämnden över 
detaljplaner och områdesbestämmelser i samband  
med utställning när nämnden tidigare avgett  
yttrande i samrådsskedet. 
 
Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om dispens 
för djurhållning och gödselhantering (förordningen  
om miljöhänsyn i jordbruket). 
 
Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om tillstånd 
till täkt. 
 

Kemiska produkter och biotekniska organismer 

5.17 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan till 
spridning av kemiska bekämpningsmedel 
 

Miljöinspektör  2 kap 40-41 § SFS 
2014:425 

5.18 Besluta i tillsynsärende om spridning av kemiska 
bekämpningsmedel 

Miljöinspektör  14 kap 6 § 
miljöbalken 

5.19 Besluta i tillsynsärende om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid hantering av brandfarliga 
vätskor och spilloljor (NFS 2017:5) 

Miljöinspektör   

5.20 Besluta i tillsynsärende om anläggningar som 
innehåller fluorerade växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen (SFS 2007:846) 

Miljöinspektör   

5.21 Besluta i tillsynsärenden angående kemiska 
produkter och biotekniska organismer i övrigt 
(SFS 2008:245) 

Miljöinspektör   

5.22 Avge yttranden till Kemikalieinspektionen i 
tillståndsärenden och övriga ärenden där 
yttrande begärs avseende kemiska produkter 
eller biotekniska organismer. 

Miljöinspektör   

Avfall och producentansvar 

5.23 Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv 
återvinna och bortskaffa avfall. 

Miljöinspektör  MB 15 kap 25 §
  

5.24 Besluta i ärende om dispens från vad 
kommunfullmäktige föreskrivit i fråga om att 
transportera bort avfall (renhållningsordning). 

Miljöinspektör   

5.25 Besluta om dispens eller undantag i övrigt från 
bestämmelserna i renhållningsordningen. 

Miljöinspektör   

5.26 Besluta i tillsynsärende om kompostering, 
nedgrävning eller annat återvinnande eller 
bortskaffande av hushållsavfall på fastighet. 

Miljöinspektör  45 § 
avfallsförordningen 
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5.27 Besluta i tillsynsärende angående: 
Hushållsavfall i övrigt,  
Industriavfall, 
Producentansvar, 
Hantering av avfall i övrigt. 

   

5.28 Begära uppgifter av den som i yrkesmässig 
verksamhet ger upphov till eller omhändertar annat 
avfall än hushållsavfall och meddela föreläggande 
med vite om sådan uppgiftsskyldighet. 

Miljöinspektör  MB 15 kap 31 
§ 

5.29 Förelägga den som är ansvarig för nedskräpning 
att iordningsställa platsen samt vidta erforderliga 
förebyggande åtgärder. 

Miljöinspektör  MB 15 kap 26 
§ 

5.30 Besluta i tillsynsärende om dumpning av avfall. Miljöinspektör  MB 15 kap 
27-29 §§ 

5.31 Besluta i tillsynsärende om tillfälliga åtgärder som 
är nödvändiga för att förhindra eller förebygga 
skador på människors hälsa eller miljön till följd av 
särskilda omständigheter vid hantering av avfall 
(avfallsförordningen). 

Miljöinspektör   

Avgifter för prövning och tillsyn 

5.32 Besluta att debitera avgift enligt kommunens taxa 
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

Miljöinspektör  MB 27 kap 1 § 

Sanktioner m.m. 

5.33 Besluta att begära hjälp av polismyndigheten för 
att få tillträde till fastigheter, byggnader, andra 
anläggningar samt transportmedel och att där 
utföra undersökningar och andra åtgärder (jfr 31 
kap 10 § miljöbalken). 

Miljöinspektör  MB 28 kap 
1,6,8 §§ 

5.34 Besluta om miljösanktionsavgift upp till 5000 
kronor 

Miljöinspektör  MB 30 kap 3 §  
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6. Ärenden enligt lag om tobak och liknande produkter 
 
NR Ärende Delegat Kommentar Lag om tobak och 

liknande produkter 
6.1 Bevilja stadigvarande tillstånd 

för tobaksförsäljning, detalj- och 
partihandel. 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

 5 kap. 1 och 2 § 

6.2 Bevilja tillfälliga tillstånd för 
tobaksförsäljning, detaljhandel 

Tobakshandläggare  5 kap. 1 och 2 § 

6.3 Avslå stadigvarande och 
tillfälliga tillstånd 
tobaksförsäljning, detalj- och 
partihandel 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

 5 kap. 1 och 2 § 

6.4 Beslut att återkalla tillstånd för 
tobaksförsäljning när tillståndet 
inte längre utnyttjas. 

Tobakshandläggare  7 kap. 10 § 1 

6.5 Beslut om varning Samhällsbyggnads-
nämnden 

 7 kap. 11 § 

6.6 Beslut att återkalla tillstånd när 
kraven vid beviljandet inte 
längre uppfylls eller när brottslig 
verksamhet förekommit i/på 
företaget eller efter en eller flera 
varningar 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

 7 kap. 10 § 

6.7 Beslut i tillsynsärende gällande 
e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare 

Tobakshandläggare  7 kap. 12, 13 § 

6.8 Beslut i tillsynsärende gällande 
tobak, föreläggande eller förbud 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

 7 kap. 9 och 11 § 

6.9 Infordra uppgifter som behövs 
för tillsynsverksamheten 

Tobakshandläggare  7 kap. 17 § 

6.10 Begära tillträde till lokaler med 
mera för undersökning 

Tobakshandläggare  7 kap. 18 § 
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Kommunfullmäktige 
 
  

  

Svar på motion gällande laddinfrastruktur 
 
Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden förslår att Haparanda kommun i samverkan med 
näringslivet undersöker möjligheterna till gemensam finansiering av laddinfrastruktur i 
Haparanda. Haparanda kommun bjuder in till dialog hösten 2019. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
 

Arne Hällefors, Sjukvårdspartiet har den 20 maj lämnat in en motion där han föreslår 
att kommunen möter det kommande behovet av laddningsmöjligheter för elbilar.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiva till motionen. Haparanda kommun 
har under 2016 ansökt om finansiering till två semisnabba laddare, från 
Naturvårdsverkets satsning klimatklivet. Tyvärr fick projektansökan avslag på grund 
av att projektet ansågs ge för liten klimatnytta.  
 
Investeringen av laddstationer är kostsam. En snabbladdare kostar mellan 200 000 
till 550 000, helt beroende på vilken typ av station man väljer och vilka typer av 
faciliteter och kringutrustning som behövs. Därför anser 
samhällsbyggnadsförvaltningen att man bör undersöka möjligheten till samverkan 
med näringslivet samt elbolag för finansiering samt placering av laddinfrastruktur vid 
viktiga besöksmål i kommunen.   
 
Utbyggnaden av kommunens laddinfrastruktur för elbilar är en satsning som innebär 
en möjlighet att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser och beroendet av 
fossila bränslen. Det är även ett viktigt steg att ta för att uppfylla kommunens och 
Sveriges miljömål om en begränsad klimatpåverkan. Norrbotten har en hög 
energiintensitet jämfört med Sverige som helhet. Regionens utsläpp av växthusgaser 
beror främst på koldioxidutsläpp orsakade av förbränning av fossila bränslen, i 
huvudsak olja och kol inom sektorerna industri, transport och energiförsörjning.  
 
Ärendets beredning/samråd 

Bygg- och miljöchefen har samrått i ärendet med förvaltningschefen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Linnea Haverinen 
Bygg- och miljöchef 
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Översyn av livsmedelstaxa 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att göra en översyn av den kommunala livsmedelstaxan.  
 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har den 11 april 2019 genomfört en revision av Haparanda stads 
livsmedelskontroll. Länsstyrelsen gör bedömningen att timtaxan som Haparanda kommun 
har i dag är för lågt satt. Idag är timavgiften satt till 875 kronor. Den senaste översynen av 
timtaxan utfördes år 2011. Samhällsbyggnadsnämnden har 2013-09-17 beslutat att inte anta 
ett förslag på reviderad timtaxa till 1150 kronor för planerad kontroll och 1050 kronor för extra 
offentlig kontroll, utan avsåg att finansiera mellanskillnaden mellan nuvarende och förslagen 
taxa via skattemedel. Belsutet strider mot förordningen (2006:1166) om offentlig kontroll av 
livsmedel, om kravet på en självfinansierad livsmedelskontroll.  
 
Beslutsunderlag 
Se bilaga - Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i Haparanda Stad. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
Linnea Haverinen 
Bygg- och miljöchef 
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Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i Haparanda stad 

inom dricksvattenområdet 

 
Länsstyrelsen genomförde den 11 april 2019 en revision av Haparanda stads 

livsmedelskontroll med fokus på området dricksvatten. Rapporten visar resultatet från 

revisionen. 

Sammanfattning 

Myndigheten har sedan den senaste livsmedelsrevisionen, som utfördes av 

Länsstyrelsen år 2014, genomgått flera personella förändringar, vilket påverkat 

verksamheten för livsmedelskontroll. Myndigheten är väl medveten om sin situation 

och har en god kontroll över verksamheten. Åtgärder har vidtagits, men 

personalsituationen och finansieringen är fortsatt osäker, vilket påverkar resultatet som 

visar att förutsättningarna för att kunna bedriva en ändamålsenlig livsmedelskontroll 

inte helt kunnat uppfyllas. Verksamheten har en kvarstående kontrollskuld att åtgärda. 

Livsmedelskontrollens finansiering är oklar och på grund av en för lågt satt timtaxa är 

livsmedelskontrollen inte självfinansierad. Uppföljningen av kontrollen behöver därför 

förbättras, så att rätt åtgärder kan vidtas.  

 

Det är mycket viktigt att myndigheten säkerställer en tillräcklig finansiering av 

verksamheten och utvecklar arbetet med ledningsfrågor och uppföljning av 

verksamheten, samt ser till att det avsätts tillräckligt med tid och personella resurser för 

den offentliga kontrollverksamheten. Länsstyrelsen rekommenderar att en översyn av 

timtaxan utförs. 

 

Kontrollmyndigheten har visst samarbete med andra myndigheter och önskar utveckla 

möjligheterna till fortsatt samverkan för att kunna förbättra och underlätta kontrollen. 

Länsstyrelsen ser det som positivt att alternativa lösningar övervägs, för att kunna uppnå 

en ändamålsenlig och effektiv livsmedelskontroll i kommunen. 

 

 

 

mailto:norrbotten@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten
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Positiva exempel  

Kontrollmyndigheten har tagit fram bra mål för sin verksamhet och även integrerat de 

nationella operativa målen i sin kontrollplan. Beredskapsplanen är föredömligt 

utformad. 

 

Myndigheten visade dock brister avseende lagstiftningens krav på offentlig 

livsmedelskontroll. Brister av varierande tyngd noterades inom följande 

revisionsområden (7 st.): 

 

• Finansiering  

• Kontrollpersonal  

• Kompetens  

• Rutiner och enhetlighet  

• Kontrollrapporter  

• Uppföljning 

• Revision  

 

Avvikelserna beskrivs närmare under respektive område. Vid revisionen granskades 

även områden som var utan avvikelse (Mål, Opartiskhet, Befogenheter, Utrustning, 

utrymmen och provtagning, Registrering, godkännande, anläggningsförteckning, 

Riskbaserad kontroll, Åtgärder vid bristande efterlevnad, Beredskap, Öppenhet). Dessa 

redovisas normalt inte i revisionsrapporten. 

 

Länsstyrelsen ser särskilt allvarligt på den otillräckliga finansieringen och de bristande 

personella resurserna, vilket medför att den planerade kontrollen inte hinner utföras och 

att myndigheten inte följer lagstadgade krav. 

 

Åtgärdsplan 

Haparanda stad ges möjlighet att senast den 30 september 2019 komma in med en 

åtgärdsplan som redogör för när och hur korrigerande och förebyggande åtgärder 

kommer att vidtas med hänsyn till avvikelserna. 

Yttrande 

Ni har möjlighet att senast den 18 juni 2019 yttra er om uppgifterna i rapporten, dvs. 

om något är felaktigt. Vänligen ange denna rapports diarienummer (se Dnr överst till 

höger) i ert yttrande.  
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Syfte, metod och kriterier 

 

Syftet med kommunrevisioner är att granska och utvärdera om kontrollmyndighetens 

planerade verksamhet och det praktiska genomförandet resulterar i att målen i 

förordning (EG) nr 882/20041 uppfylls.  

 

Offentlig kontroll ska genomföras regelbundet och så ofta som det är lämpligt. Den ska 

vara riskbaserad, ändamålsenlig, rättssäker och ge effekt. Effekten ska vara att finna rätt 

avvikelser, se till att avvikelser åtgärdas och att uppföljning av avvikelser sker inom 

avsedd tid.  

Vid en revision bedöms om kontrollmyndigheten upptäcker avvikelser och ser till att de 

åtgärdas, samt om förutsättningarna för detta finns. 

Revisioner genomförs även för att ständigt förbättra livsmedelskontrollen. 

Revisionerna utförs med stöd av artikel 4.6 i förordning (EG) nr 882/2004 och  

3 d § LIVSFS 2005:21, samt i enlighet med Kommissionens beslut 2006/677/EG  

om fastställande av riktlinjer avseende kriterierna för utförande av revisioner. 

 

Tre huvudfrågor ska besvaras vid revisionen:  

1. Finns en planerad verksamhet?  

T.ex. om det finns mål, planer, rutiner. 

2. Följs planen?  

Hur utförs arbetet i praktiken och vad ger det för resultat? 

3. Är den planerade verksamheten och resultatet ändamålsenliga för att uppfylla kraven 

i förordning EG (nr) 882/2004 och kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter (2005:21) 

om offentlig kontroll av livsmedel?  

Är mål, planer, rutiner etc. lämpliga och genomförs de på ett sätt som ger den effekt 

som avses i NKP:n (nationell kontrollplan för kontrollen i livsmedelskedjan) och i 

lagstiftningen?  

 

Se länsstyrelsens svar på ovanstående frågor under rubriken ”Sammanfattande slutsats 

av revisionen” i slutet av rapporten. 

Deltagare 

Vid revisionen deltog från Haparanda stad:  

• Pia Hulkoff, ordf. samhällsbyggnadsnämnden (deltog under fm) 

• Sven Thornberg, ordförande i kommunstyrelsen (deltog vid avslutningsmötet) 

• Linnea Haverinen, bygg- och miljöchef 

• Andreas Nyberg, miljöinspektör 

• Stefan Kevnell, miljöinspektör 

och från Länsstyrelsen:  

• Kristina Stenlund, länsveterinär och revisionsledare 

• Ingrid Ragnarsson, länsveterinär 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden 
av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd, se www.livsmedelsverket.se  

http://www.livsmedelsverket.se/


 

 RAPPORT 

 
Datum 

2019-05-15 

 

 
Diarienummer 

281-1890-2019 

4 (14) 

 

 

 

• Vesna Totic, livsmedelsinspektör i Norrköpings kommun, deltog som sakkunnig på 

området dricksvatten  

 

Genomförande 
 

Vid revisionen granskades huvudsakligen följande områden, vilka beskrivs mer utförligt 

i Livsmedelsverkets handbok - Revision av kontrollmyndigheters livsmedelskontroll:   

 

1.  Organisation och samordning - diskussionspunkt 

2.  Mål 

3.  Opartiskhet 

4.  Befogenheter 

5.  Finansiering 

6.  Kontrollpersonal 

7.  Kompetens 

8.  Utrustning, utrymmen och provtagning och undersökningsprogram 

9.  Registrering, godkännande, anläggningsförteckning  

10. Riskbaserad kontroll 

11. Rutiner och enhetlighet 

12. Kontrollrapporter 

13. Åtgärder vid bristande efterlevnad - sanktioner 

14. Uppföljning 

15. Revision  

16. Beredskap 

17. Öppenhet 

 

Revisionen bestod av intervjuer och dokumentgranskning på myndigheten samt en 

skuggkontroll med fokus på dricksvattenkontroll vid ett vattenverk, där 

revisionsgruppen observerade myndighetens utförande av kontroll.  

 

Inför revisionen har Länsstyrelsen tagit del av vissa handlingar, exempelvis kontrollplan 

för 2019, behovsutredning för 2019-21, delegationsordning, beslut av timtaxa, 

krishanteringsplan samt några rutiner, kontrollrapporter och beslut utfärdade av 

myndigheten. 

 

Skuggkontroll 
Skuggkontrollen genomfördes på Mattila vattenverk. Vattenverket är ett ytvattenverk. 

Verksamheten ligger i riskklass 3 B med en årlig kontrolltid på 14 timmar. 

Revisionsgruppen hade på förhand meddelat kontrollmyndigheten att fokus för 

kontrollen bör vara bedömning av om säkerhetsbarriärerna var anpassade till 

mikrobiologiska faror och bedömning av om kemiska faror i råvattnet beaktats i 

faroanalysen. Detta innebar i praktiken kontroll inom kontrollområdena Råvatten, 

Kvalitetskrav, HACCP - Faroanalys och HACCP - Kritiska styrpunkter. Kontrollen var 

föranmäld och ansvarig VA-chef fanns på plats.  

Länsstyrelsen bedömer att utförd kontroll i stort följer verksamhetens rutin för 

inspektion och inspektörens plan för kontrollbesöket, samt delvis revisorns uppmaning 
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till vilka punkter som bör kontrolleras. Relevant bakgrundsinformation, såsom 

exempelvis notering om tidigare avvikelser, gicks igenom noggrant som en förberedelse 

inför besöket.  

Dialogen med verksamhetsutövaren fungerade mycket bra. Öppna och relevanta frågor 

ställdes och god tid gavs för att besvara frågorna. Inspektören hade en bra samtalston 

och utförde kontrollen professionellt med god kunskap om inspektionsteknik.  

 

Kontrollrapporten inkom till länsstyrelsen den 29 april 2019. De avvikelser som 

inspektören redovisade under kontrollen speglar sig väl i kontrollrapporten och i 

beslutet om föreläggande. Under kontrollen diskuterades återkommande högt pH-värde 

vid analys av dricksvatten. Verksamhetsinnehavaren kunde inte redogöra för orsaken till 

återkommande högt pH-värde. Inspektören borde tagit med avvikelserna i 

kontrollrapporten, enligt lagstiftningsområden N11 – Utredning av problem och N 12 – 

Åtgärder vid problem 

 

Uppföljningen av tidigare avvikelse om Information till konsument följer 

verksamhetens rutiner för inspektion, där det står att administrativa sanktioner bör 

övervägas när otillräckliga åtgärder vidtagits efter tidigare noterade avvikelser. Rutinen 

bör dessutom förtydligas genom att ersätta ”bör överväga” administrativa sanktioner 

med en tydligare och mer tvingande formulering vid upprepade och kvarstående 

avvikelser. 

Sammanfattningsvis bedömdes att kontrollen utfördes riskbaserat och att inspektören 

har relativt god kunskap om dricksvattenföreskrifterna, men att ytterligare 

kompetensutveckling erbjuds inom dricksvattenteknik, revisionsmetodik och HACCP.  

 

Bedömning  

Ni som kontrollmyndighet är ansvarig för att kraven i lagstiftningen är uppfyllda. 

Lagstiftningen som har använts som underlag och i vissa fall som bedömningsstöd vid 

revisionen anges i bilaga.  

 

Avvikelser, dvs. bristande efterlevnad av lagstiftningen, grundas på iakttagelser och 

beskrivs under respektive revisionsområden nedan. En kommentar kan ges till 

avvikelsen eller allmänt inom revisionsområdet. Endast revisionsområden där avvikelse 

noterats eller där en kommentar anges nämns nedan.  

 

Antalet avvikelser och kommentarer är inte ett mått på myndighetens status. 

Revisionsområdena beskrivs utförligt i Livsmedelsverkets handbok ”Revision av lokala  

kontrollmyndigheters livsmedelskontroll” 

  

Organisation och samordning (diskussionspunkt) 

 

Artikel 4.2 a, 4.3 och 4.5 i förordning (EG) nr 882/2004, samt 3 d § LIVSFS 2005:21: 

 

De behöriga myndigheterna ska se till att den offentliga kontrollen är effektiv och 

ändamålsenlig. När flera myndigheter är behöriga att utföra kontroll ska en effektiv och 

ändamålsenlig samordning mellan alla behöriga myndigheter säkerställas. 
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Myndigheten gjorde en kort presentation av samhällsbyggnadsnämnden samt 

förvaltningsorganisationen och dess verksamhet. Byggfrågor, samt miljö- och 

hälsoskydd ingår i verksamheten förutom livsmedelskontroll. På avdelningen arbetar två 

miljöinspektörer viss del av sin arbetstid med livsmedelskontroll. Ytterligare en 

inspektörstjänst är vakant, på grund av svårighet att rekrytera personal. Viss samverkan 

har skett med Kalix och Övertorneå kommun.  

Antalet anläggningar i kommunen är för närvarande ca 100 st., varav 10 st. är 

dricksvattenanläggningar. 

  

 

Finansiering 

Artikel 26, 27, 28 och bilaga VI till förordning (EG) nr 882/2004, samt Förordning 

(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel: 

Medlemsstaterna ska se till att finansiella resurser finns tillgängliga för att 

tillhandahålla nödvändig personal och andra resurser för offentlig kontroll. Avgifter 

ska tas ut för att täcka kostnaderna för den offentliga kontrollen, men de får inte vara 

högre än de kostnader den behöriga myndigheten har för kontrollen. Avgifter får inte 

återbetalas förutom i de fall då de uttagits felaktigt. 

Om påvisande av bristande efterlevnad medför kontroll som går utöver den behöriga 

myndighetens normala kontrollverksamhet, ska den behöriga myndigheten debitera den 

företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden. 

 

Avvikelse 1 

Myndigheten har för lågt satt timtaxa, vilket inte ger full kostnadstäckning för den 

planerade kontrollen samt strider emot förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig 

kontroll av livsmedel. 

Myndigheten har tagit ut årliga kontrollavgifter men har inte utfört den planerade 

kontrollen i tillräcklig omfattning.  

Myndigheten tar inte ut avgift för extra offentlig kontroll. 

 

Bedömningen baseras på följande iakttagelse: 

• Den senaste översynen av timtaxan utfördes år 2011, då beslutades timtaxan till 

815:-, därefter har taxan indexreglerats och ligger för närvarande på 841:-/tim. 

Enligt underlaget för uträkning av timtaxan år 2013 borde timtaxan legat på 

1150:- för normal kontroll, samt 1050:- för extra offentlig kontroll.  

• Samhällsbyggnadsnämnden har 2013-09-17 beslutat att inte anta ett förslag på 

reviderad timtaxa till 1 150 :- för planerad kontroll och 1 050:- för extra offentlig 

kontroll, utan avser att finansiera mellanskillnaden mellan nuvarande och 

föreslagen taxa via skattemedel. Beslutet strider mot förordningen (2006:1166) 

om offentlig kontroll av livsmedel, om kravet på en självfinansierad 

livsmedelskontroll. 
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• Myndigheten har en kontrollskuld sedan år 2017, som för närvarande ligger på 

ca 70-80 timmar. 

• Enligt myndighetsrapporteringen för år 2017 har ingen extra offentlig 

kontrollavgift tagits ut, trots att åtminstone två uppföljande kontroller utförts. 

 

Kommentar 

Länsstyrelsen rekommenderar att myndigheten gör en förnyad översyn av timtaxan för 

livsmedelskontroll för att säkerställa tillräckliga medel, så att den offentliga kontrollen 

blir självfinansierad. 

 

En kontrollskuld under flera år medför att livsmedelsföretagen inte får den kontroll de 

debiterats för. 

 

 

Kontrollpersonal 

Artikel 4.2 c i förordning (EG) nr 882/2004 och 3 e § LIVSFS 2005:21: 

Kontrollmyndigheten ska se till att de har, eller har tillgång till, tillräckligt med 

personal, så att offentliga kontroller och därmed förbundna uppgifter kan utföras. 

 

Avvikelse 2 

Myndigheten har i dagsläget inte tillgång till tillräckligt med personal för att kunna 

utföra livsmedelskontrollen enligt plan. 

 

Bedömningen baseras på följande iakttagelse: 

• Kontrollmyndigheten har en kvarstående kontrollskuld från 2017 på ca 70-80 

tim., samt är i behov av rekrytering av personal. Under år 2018 utfördes ca 70% 

av de planerade kontrollerna. 

• Enligt behovsutredningen för år 2019 uppgår resursbehovet sammanlagt till 3,9 

åa för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen och övriga bestämmelser som 

går under miljöinspektörernas ansvar. För livsmedelskontrollen beräknas 

resursbehovet vara 1 åa. För närvarande har myndigheten två heltidsanställda 

inspektörer och en tredje ska rekryteras, vilket kan innebära att kontrollskulden 

elimineras. Osäkerhet råder om hur mycket tid som avsätts för 

livsmedelskontroll respektive övriga arbetsuppgifter, samt om rekrytering av 

personal kommer att lyckas. 

Kommentar 

Viss inspektörshjälp har tidigare erhållits från Pajala kommun. Samverkan har även 

skett med Övertorneå kommun, bl a vid jävsituationer. 
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Kompetens och utbildning 

Artikel 4.2 c och 6 i förordning (EG) nr 882/2004 och 3 g § i LIVSFS 2005:21: 

Kontrollmyndigheten ska ha tillgång till kvalificerad och erfaren personal i förhållande 

till dess uppdrag.2 Personalen som utför offentlig kontroll ska få den utbildning som är 

lämplig för deras kompetensområde och ska hålla sig uppdaterad på sina respektive 

kompetensområden.3 

Kontrollmyndigheten ska upprätta en plan för kompetensförsörjning 

(kompetensförsörjningsplan). 

 

Avvikelse 3 

Myndigheten är inte medveten om vilken kompetens som krävs och har därmed inte 

kartlagt sitt kompetensbehov, samt saknar en plan för hur behovet av 

kompetensutveckling hos personal ska tillgodoses.  

Nämnden har tagit beslut i strid mot gällande lagstiftning. 

 

Bedömningen baseras på följande iakttagelse: 

 

• Myndighetens personal saknade den obligatoriska RASFF-utbildningen. 

 

• Myndigheten kunde inte visa att den hade tillgång till den kompetens som 

behövs, för att genomföra kontroll på samtliga kontrollområden inom 

dricksvattenområdet. Inspektören noterade inte avvikelsen om kravet på 

utredning och redovisning av vidtagna åtgärder, vid återkommande 

analysrapporter med avvikande pH-värde.  

 

• Nämnden har tagit beslut om att livsmedelskontrollen delvis skulle vara 

skattefinansierad, samt har en felaktig timtaxa. 

 

Kommentar 

Länsstyrelsen bedömer att myndigheten har en god grundkompetens, men att 

fördjupning av kompetensen krävs inom vissa kontrollområden, ex. dricksvattenteknik, 

revisionsmetodik och HACCP. Detta bör noteras i myndighetens 

kompetensförsörjningsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Artikel 4.2 c i förordning (EG) nr 882/2004. 
3 Artikel 6 i förordning (EG) nr 882/2004. 
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Rutiner och enhetlighet 
 

Artikel 4.4, 8.1 och 8.3 b, samt bilaga II till förordning (EG) nr 882/2004 och 3 d § 

LIVSFS 2005:21: 

Kontrollmyndigheten ska utföra offentlig kontroll i enlighet med dokumenterade 

rutiner. Dessa rutiner ska hållas uppdaterade.4 Kontrollmyndigheten ska säkerställa 

den offentliga kontrollens kvalitet och enhetlighet på alla nivåer.5 

Avvikelse 4 

Kontrollmyndigheten säkerställer inte att rutinerna följs. 

Myndigheten saknade ett system för att hålla dokumenterade rutiner uppdaterade.  

 

Bedömningen baseras på följande iakttagelse: 

 

• Myndigheten följde inte sina rutiner om debitering av extra offentlig kontroll. 

 

• Vissa av myndighetens rutiner var i behov av viss uppdatering, exempelvis 

rutinerna för inspektion och revision. Dessa rutiner bör även vara mer konkreta 

vid uppföljning av avvikelser.  

 

Kommentar 

Syftet med dokumenterade rutiner är att all kontrollpersonal, oerfaren som erfaren, i 

varje enskild kontrollsituation vet vad nästa steg i olika kontrollprocesser är. Rutinen 

kan bygga på att kombinera olika steg, bl a genom att för aktuellt steg hänvisa till 

stödjande material i Livsmedelsverkets Kontrollwiki, vägledningar och instruktioner.  

 

Områden som enligt kontrollförordningen ska vara dokumenterade rutiner är mål, 

personalens uppgifter, ansvar och skyldigheter, provtagningsrutin, kontrollmetoder, 

tolkning av resultat, åtgärder till fäljd av kontroll, beslut, samarbeten, kontroll av 

provtagnings- och analysmetoder och andra mätningar, samt annan verksamhet.  

 

Kontrollrapporter 

Artikel 9 i förordning (EG) nr 882/2004 och 3 c och d §§ LIVSFS 2005:21: 

Kontrollmyndigheten ska upprätta rapporter om den offentliga kontroll som den utfört. 

Rapporterna ska innehålla en beskrivning av syftet med kontrollen, kontrollmetod och 

resultat och i förekommande fall vilka åtgärder som ska vidtas av den berörda 

livsmedelsföretagaren. Förtäckta beslut får dock inte förekomma. En kopia av 

rapporten ska överlämnas till berörd livsmedelsföretagare, åtminstone vid bristande 

efterlevnad. 

                                                 
4 Artikel 8, samt kapitel II i bilaga II till i förordning (EG) nr 882/2004. 
5 Artikel 4.4 i förordning (EG) nr 882/2004. 
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Avvikelse 5 

Kontrollrapporter innehöll inte alla föreskrivna uppgifter. 

Myndigheten ställer krav på åtgärder i kontrollrapporten, och inte i form av beslut som 

går att överklaga (så kallade förtäckta beslut). 

 

Bedömningen baseras på följande iakttagelse: 

• Kontrollrapprterna saknade information om kontrollmetod. 

• Kontrollrapporten från skuggkontrollen innehåller två krav från myndigheten på 

redovisning av åtgärder som ska vidtas, samt angivande av tidpunkt, för att 

åtgärda noterad avvikelse. Krav på åtgärder i form av myndighetsbeslut kan inte 

ställas i en kontrollrapport. 

 

Kommentar 

Myndigheten använder Livsmedelsverkets mall för kontrollrapport. Kontrollrapport 

skickas alltid till verksamhetsutövaren.  

Länsstyrelsen rekommenderar att avvikelserna i rapporten, som innehåller krav på 

åtgärd (med eller utan tidsangivelse) lämnas i form av ett överklagbart beslut 

(föreläggande). Annars ska det tydligt framgå att verksamhetsutövaren har uppgett att 

hen har för avsikt att åtgärda noterade avvikelser alt. att det skett en överenskommelse 

vid besöket om detta (på verksamhetsutövarens initiativ). I detta fall hade lämpligen 

samtliga noterade avvikelser ingått i föreläggandet. 

 

Åtgärder vid bristande efterlevnad 

Artikel 54 och 55 i förordning (EG) nr 882/2004 och 3 d § LIVSFS 2005:21: 

Om den behöriga myndigheten konstaterar bristande efterlevnad, ska den vidta 

åtgärder för att se till att företagaren avhjälper situationen. Sanktioner som föreskrivs 

ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.  

Sanktionsbeslut ska kommuniceras, informera om vilka åtgärder som ska vidtas och 

skälen till beslutet, samt ge information om hur beslutet kan överklagas och de 

tidsfrister som gäller. 

Kommentar 

Föreläggandet som skrevs efter skuggkontrollen är bra uppställt med tydlig motivering 

och angivande av lagstöd. Länsstyrelsen rekommenderar att beslutsmeningen görs 

kortare alt. delas upp i flera meningar. Lagstödet behöver inte anges flera gånger under 

Beslutsrubriken. SFS-numret (2006:804) behöver bara anges första gången. Om 

hänvisning sker till en kontrollrapport kan det vara fördelaktigt att förtydliga vilka 

avvikelser som kvarstod från tidigare kontroll respektive vilka som är nytillkomna. 
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I vissa fall kan det vara lämpligt att ange att beslutet gäller även om det överklagas, 

enligt 33 § livsmedelslagen. Detta bör då motiveras , exempelvis om avvikelsen är 

allvarlig alternativt inte medför någon kostnad. 

 

 

Uppföljning 

Artikel 4.2 a och 8.3 i förordning (EG) nr 882/2004 och 3 f § i LIVSFS 2005:21: 

Kontrollmyndigheten ska se till att den offentliga kontrollen är effektiv och 

ändamålsenlig6.  

Kontrollmyndigheten ska ha inrättat förfaranden för att kontrollera att den offentliga 

kontroll den utför är effektiv, och se till att åtgärder vidtas vid behov.7 

Avvikelse 6 

Myndigheten vidtar inte tillräckliga åtgärder för att följa upp att den planerade kontroll 

som debiterats har utförts för respektive livsmedelsanläggning.  

Myndigheten saknar ett system för att säkerställa livsmedelskontrollens finansiering, 

samt att personalen utför kontroll enligt myndighetens rutiner. 

 

Bedömningen baseras på följande iakttagelse: 

 

• Plan finns för att uppkommen kontrollskuld ska kunna åtgärdas inom rimlig tid. 

Osäkerhet råder dock om åtgärden är tillräcklig i ett långsiktigt perspektiv, 

eftersom det råder brist på personella resurser. 

• Noterade avvikelser på området Finansiering och Kontrollpersonal indikerar att 

myndighetens uppföljning av verksamhetens effekt och ändamålsenlighet är 

otillräcklig. 

 

Kommentar 

Uppföljning av kontrollverksamheten sker enligt uppgift regelbundet, men de åtgärder 

som vidtas har inte varit tillräckliga, ändamålsenliga och effektiva. 

 

Revision 

Artikel 4.6 i förordning (EG) nr 882/2004 och 3 d § LIVSFS 2005:21: 

Kontrollmyndigheten ska utföra interna revisioner eller låta utföra externa revisioner 

och ska med beaktande av resultatet vidta lämpliga åtgärder.8 

 

                                                 
6 Artikel 4.2a i förordning (EG) nr 882/2004. 
7 Artikel 8.3 i förordning (EG) nr 882/2004. 
8 Artikel 4.6 i förordning (EG) nr 882/2004. 
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Avvikelse 7 

Myndigheten har inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot samtliga avvikelser som noterats 

vid tidigare revisioner. 

 

Bedömningen baseras på följande iakttagelse: 

• Kontrollmyndigheten har reviderats av länsstyrelsen år 2009 med uppföljning år 

2011, samt år 2014. Åtgärder har vidtagits vid tidigare noterade avvikelser, men 

vissa avvikelser som ex. Kontrollpersonal/personella resurser och finansiering är 

återkommande. 

 

 

 

Sammanfattande slutsats av revisionen 

Vid revisionen framkom att Samhällsbyggarnämnden delvis uppfyllde lagstiftningens 

krav på offentlig livsmedelskontroll. Det finns en bra grundkompetens hos 

inspektörerna och en planering av verksamheten mot fastställda mål, men eftersom det 

råder en resursbrist kan inte planen följas i sin helhet, vilket resulterar i att 

lagstiftningens krav på en tillräcklig, riskbaserad och verkningsfull livsmedelskontroll 

inte kan uppfyllas i sin helhet. Länsstyrelsen rekommenderar en översyn av  

kontrollverksamhetens finansiering för att säkerställa tillräckliga personella resurser.  

 

 

Kristina Stenlund     Ingrid Ragnarsson 

Länsveterinär                                                            Länsveterinär 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 

Lagstiftning som används som underlag vid revision och dokument med 

bedömningsstöd  

 

För kännedom 

Livsmedelsverket, Utvärderingsenheten   
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Lagstiftning som används som underlag vid revisionen och dokument 

med bedömningsstöd 

Tillämplig lagstiftning  

➢ EG-förordning  nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning 

mm. 

➢ EG-förordning  nr 854/2004 av den 29 april 2004 om särskilda bestämmelser för 

genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att 

användas som livsmedel 

➢ EG-förordning  nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för efterlevnaden 

av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd 

➢ Livsmedelslag (2006:804) 

➢ Livsmedelsförordning (2006:813) 

➢ Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2001:30) om dricksvatten 

➢ Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien 

➢ Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel 

➢ Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2009:13 om rapporteringsskyldigheter för 

kontrollmyndigheter   

➢ Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 

➢ Förvaltningslag (1986:223) 

➢ Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

➢ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

➢ Kommunallagen (1991:900) 

➢ Lagen (1994:260) om offentlig anställning  
 

Vägledningar och branschriktlinjer  

➢ Livsmedelsverkets handbok om ´Revision av kontrollmyndigheters livsmedelskontroll´ 

➢ Livsmedelsverkets vägledning om ’Dricksvatten’ 

➢ Livsmedelsverkets vägledning om ’Offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar’ 

➢ Livsmedelsverkets vägledning om `Riskklassning av livsmedelsanläggningar och 

beräkning av kontrolltid` 

➢ Livsmedelsverkets vägledning om `Planering av offentlig livsmedelskontroll` 

➢ Livsmedelverkets vägledning om `Godkännande och registrering av 

livsmedelsanläggningar´ 

➢ Livsmedelsverkets vägledning om `Sanktioner i livsmedelslagstiftningen` 

➢ Livsmedelsverkets vägledning om `Livsmedelsprovtagning i offentlig kontroll och 

mikrobiologisk bedömning av livsmedelsprov` 

➢ Livsmedelsverkets vägledning `Upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av 

livsmedel och för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten` 

 

➢ Sveriges Kommuner och Landstings underlag för taxesättning inom livsmedelskontrollen 

➢ Sveriges Kommuner och Landstings enkät om ”Jäv och beroende” och vägledning ”Om 

mutor och jäv” 
 

Övrigt 

➢ Kommissionens beslut (2006/677/EG) om fastställande av riktlinjer avseende kriterierna 

för utförande av revisioner 

➢ Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2017-2020 
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OBS! Ytterligare lagstiftning och dokument kan vara tillämpbar vid revisionen, t.ex. 

lagstiftning som berör livsmedelsföretagaren. Se www.livsmedelsverket.se, 

www.riksdagen.se och www.skl.se 

http://www.livsmedelsverket.se/
http://www.riksdagen.se/
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 
  

  

  

Svar på Begäran om Planbesked, Fältjägaren 1, Ändring av 
detaljplan från boende till boende och hotell/tillfällig vistelse. 
 
Förslag till beslut 
- Lämna positivt planbesked och uppdra Samhällsbyggnadsförvaltningen att inleda 
planprövningen när nedstående villkor är uppfyllda: 
 
- Detaljplaneprövningen kan utföras av samhällsbyggnadsnämnden enligt gällande 
delegation från kommunfullmäktige då detaljplanen inte är av principiell beskaffenhet eller av 
större vikt  
- Exploatören/fastighetsägaren betalar Planprövningen 
- Plankostnadsavtal ska upprättas och ingås innan planarbetet påbörjas 
- Detaljplaneringen beräknas ta 6-12 månader i anspråk sedan plankostnadsavtal 
undertecknats 
 
Förslag till motivering 
Gällande detaljplan (Laga kraft 1978-12-27, DP49 Haparanda centrum 1978) anger 
kvarterets ändamål med B II (Bostäder i två våningar). 
Sökanden vill kunna bedriva även vandrarhem/hotell i kvarteret i kombination med bostäder. 
Verksamheter som bostäder och tillfällig vistelse lämpar sig väl i centrum och är 
förekommande också i övrigt vid Haparanda torg. Kommunen bör därför vara positiv till 
fastighetsägarens begäran om sökt planändring. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren har inlämnat följande begäran: ” Enligt bygglov med diarienummer: 
2015-0001-235 har vi ett tidsbegränsat bygglov för fem år (2015-05-26—2020-05-27) för 
ändrad användning elevhem till hotell- och vandrarhem. Begäran om prövning av detaljplan 
för fastigheten Fältjägaren 1. Byggnadernas ändamål: Jägaren 20 rum – elevboende, Gästis 
4 rum – vandrarhem, Skytten 28 rum – vandrarhem” 
 
 
Delges 
Kommunstyrelsen 
 
 
Göran Wigren 
Förvaltningschef 
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Seskarö 3:5 
 
Förslag till beslut 
Avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus. 
 
Förslag till motivering 
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om åtgärden 
överensstämmer med detaljplan. Gällande detaljplan anger att det inte finns byggrätt 
på den platsen var tillbyggnad är tänkt att byggas. Den tilltänkta åtgärden följer inte 
detaljplan (SFS 2010:900 9 kap. § 30). Bygglov får beviljas för en åtgärd om 
avvikelsen från detaljplan är liten och förenlig med detaljplanens syfte (SFS 2010:900 
9 kap. § 31b). Den ovannämnda avvikelsen kan inte anses vara en liten avvikelse.     
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren har lämnat in en ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus. 
 
Gällande detaljplan, Seskarö 3:5, 3:6 och 3:18, anger:  
-BF: Område för bostadsändamål, fristående hus. Endast en huvudbyggnad och en 
gårdsbyggnad, tillsammans 100m².  
-Punktprickad mark.  
-Byggnad ej närmare tomtgräns mot grannen än 6m. 
-Gårdsbyggnad får ej innehålla boningsrum. 
 
Enligt inlämnad ansökan vill fastighetsägare bygga en tillbyggnad inom planlagt 
område, på den platsen var tillbyggnad är planerad finns ingen byggrätt utan området 
består av grönområde. 
 
Ärendets beredning/samråd 
Inga samråd har hållits. Om en ansökan innebär en avvikelse från detaljplan ska 
byggnadsnämnden underrätta kända sakägare, underrättelse behöver inte ske om 
det är uppenbart att lov inte kan beviljas (SFS 2010:900 9. Kap. §25).   
 
 
Beslutsunderlag 
-Ansökan (inkom 2019-04-08) 
-Detaljplan Seskarö 3:5, 3:6 och 3:18, sök D 7:2 på www.haparanda.se. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
Elina Seppänen 
Byggnadsinspektör 

http://www.haparanda.se/
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 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
0722293925

 E-postadress
kerstin.johannessen@haparanda.se

 Telefon
-

 Postnummer och ort
953 94 Seskarö

 Adress
SORTTIGÅRDEN 330

 För- & Efternamn
KERSTIN AGNETA JOHANNESSEN

 Personnummer
196903128921

Ansökan bygglov, rivningslov, marklov
Ärendenummer: #65058 | Inskickat av: KERSTIN AGNETA JOHANNESSEN, 196903128921 (signerad) |

Datum: 2019-04-07 19:44

1. Kontaktinformation

Är anmälaren en privatperson eller ett företag?

Privatperson

Kontaktuppgifter privatperson

2. Fastighetsägare
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 Certifieringen gäller t.o.m. datum
-

 Certifieringsorgan
-

 Behörighetsnivå
-

 E-postadress
-

 Ort
Kalix

 Postnummer
95291

 Adress
Stråkanäs 530

 Telefon (även riktnummer)
0923-25050

 Personnummer
19761229-8971

 Efternamn
Stridsman

 Förnamn
Göran

Är fastighetsägaren, tomträttsinnehavaren en annan än sökanden?

Nej

3. Byggherre

Är byggherren en annan än sökanden?

Nej

4. Kontrollansvarig

Om det finns flera kontrollansvariga för projektet: Redovisa kontaktinformation enligt nedan för
samtliga på separat handling samt ange vem som har samordningsansvar enligt 10 kap. 9 § plan-
och bygglagen.

5. Fakturamottagare

Är fakturamottagaren en annan än anmälaren?

Nej
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 Bruttoarea, kvm
90,6 kvm

 Bostadsarea, kvm
76,2 kvm

 Byggnadsarea, kvm
54,1 kvm

 Ort
Seskarö

 Postnummer
95394

 Adress
Sorttigården 330

 Fastighetsbeteckning
Seskarö 3:5

6. Ansökan

Fastighet

Ansökan avser

Bygglov

Åtgärd-/er

Tillbyggnad

Byggnad/anläggning

Fritidshus med en eller två lägenheter

Areauppgifter

Fasadbeklädnad

Trä
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Kulör

Svart

Takbeläggning

Plåt

Kulör

Svart

Fönster

Treglas

Fönsterbågar

Trä

Kulör

Vit

Anslutning till vatten

Kommunalt

Anslutning till avlopp

Enskild anläggning
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 Grundläggningssätt
Platta

 Uppvärmningssätt
El

Anslutning till dagvatten

Enskild anläggning

Uppvärmning

Grund

7. Övriga uppgifter

Bilagor

Här kan du bifoga filer som rör din ansökan t ex situationsplan, nybyggnadskarta (tomtkarta),
planritningar, kontrollplan, fasadritningar, teknisk beskrivning, anmälan kontrollansvarig etc.

Jag skickar bilagor med vanlig post

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

KERSTIN AGNETA JOHANNESSENNamn: 
196903128921Person ID: 

2019-04-07 19:44Datum: 
DEA72BB6A2204E8ABFC2F11926077D9222D3C668Signerad checksumma: 
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Skönvik 30 
 
Förslag till beslut 
 
 
Förslag till motivering 
Bygglov ska beviljas för en åtgärd inom detaljplanerat område om ansökan avviker från 
detaljplan men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning (SFS 2010:900 9 
kap. §.30). Detaljplan anger att byggnadsytan enbostadshus inte får uppta större yta än 220 
m2, garage 50m2. Huvudbyggnad har en byggnadsyta på 155m2 och garage 33m2, ytan 
överstiger inte den ytan som anges i gällande detaljplan. Detaljplan anger att byggnad ska 
placeras gavelsida mot gatan, i ansökan anges att långsida placeras mot gatan. Avvikelse 
har godkänds vid tidigare ansökan för Skönvik 23 2010 och Skönvik 42 2009). Byggnader 
hamnar 22% resp 25% på mark som inte får bebyggas, avvikelsen har godkänts vid tidigare 
ansökan (Skönvik 5, 22% av garage på prickmark).  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Mikael Luusua har lämnat in en ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
(155m2) och garage (33m2). 
För området gäller detaljplan Skönvik Vuono 1:1, som anger B att området ska användas för 
bostäder (huvudbyggnad 220m2 och garage/förråd 50m2), högst två våningar. 
En stor del av fastigheten är prickadmark, mark som inte får bebyggas. 22% bostadshus och 
ca.25% av garage hamnar på prickad mark. Enligt detaljplan bostadshus på fastigheten 
Skönvik 30 placeras med gavelsida mot gatan.     
 
Ärendets beredning/samråd 
Underrättelse har skickats till fastighetsägare, svar senast 2019-06-20. 
 
Beslutsunderlag 
-Ansökan (inkom 2018-06-06) 
-Komplettering, ritning (inkom 2018-07-04) 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
Elina Seppänen 
Byggnadsinspektör 
 
 
 



Ärendenummer: #72711 | Inskickat av: MIKAEL LUUSUA, 197910145551 (signerad) | Datum: 2019-05-09 09:01 Sida  av 1 6

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
+358405110844

 E-postadress
mikael.luusua@gmail.com

 Telefon
+358405110844

 Postnummer och ort
95334 Haparanda

 Adress
ANTMANS VÄG 24

 För- & Efternamn
MIKAEL LUUSUA

 Personnummer
197910145551

Ansökan bygglov, rivningslov, marklov
Ärendenummer: #72711 | Inskickat av: MIKAEL LUUSUA, 197910145551 (signerad) | Datum: 2019-05-09

09:01

1. Kontaktinformation

Är anmälaren en privatperson eller ett företag?

Privatperson

Kontaktuppgifter privatperson



Ärendenummer: #72711 | Inskickat av: MIKAEL LUUSUA, 197910145551 (signerad) | Datum: 2019-05-09 09:01 Sida  av 2 6

 E-postadress
anneluusua@hotmail.com

 Telefon
+358405110820

 Efternamn
Luusua

 Förnamn
Anne

Eventuell medsökande

2. Fastighetsägare

Är fastighetsägaren, tomträttsinnehavaren en annan än sökanden?

Nej

3. Byggherre

Är byggherren en annan än sökanden?

Nej

4. Kontrollansvarig



Ärendenummer: #72711 | Inskickat av: MIKAEL LUUSUA, 197910145551 (signerad) | Datum: 2019-05-09 09:01 Sida  av 3 6

 Ort
Haparanda

 Postnummer
95333

 Adress
Flenörtsgatan 8

 Fastighetsbeteckning
Skönvik 30

 Certifieringen gäller t.o.m. datum
-

 Certifieringsorgan
RISESC-2302-12

 Behörighetsnivå
K

 E-postadress
sture.niska@telia.com

 Ort
Haparanda

 Postnummer
95391

 Adress
Vojakala 277

 Telefon (även riktnummer)
070-3795766

 Personnummer
421114-8970

 Efternamn
Niska

 Förnamn
Sture

Om det finns flera kontrollansvariga för projektet: Redovisa kontaktinformation enligt nedan för
samtliga på separat handling samt ange vem som har samordningsansvar enligt 10 kap. 9 § plan-
och bygglagen.

5. Fakturamottagare

Är fakturamottagaren en annan än anmälaren?

Nej

6. Ansökan

Fastighet



Ärendenummer: #72711 | Inskickat av: MIKAEL LUUSUA, 197910145551 (signerad) | Datum: 2019-05-09 09:01 Sida  av 4 6

 Bruttoarea, kvm
144

 Bostadsarea, kvm
120

 Byggnadsarea, kvm
140

Ansökan avser

Bygglov

Åtgärd-/er

Nybyggnad

Byggnad/anläggning

Enbostadshus
Komplementbyggnad (uthus, garage, förråd och dylikt)

Areauppgifter

Fasadbeklädnad

Trä

Kulör

Vit

Takbeläggning

Plåt
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 Grundläggningssätt
Betongsockel med isolering, ventilation

 Uppvärmningssätt
Bergvärme

Kulör

Svart

Fönster

Isolerglas

Fönsterbågar

Trä

Anslutning till vatten

Kommunalt

Anslutning till avlopp

Kommunalt

Anslutning till dagvatten

Kommunalt

Uppvärmning

Grund



Ärendenummer: #72711 | Inskickat av: MIKAEL LUUSUA, 197910145551 (signerad) | Datum: 2019-05-09 09:01 Sida  av 6 6

7. Övriga uppgifter

Bilagor

Här kan du bifoga filer som rör din ansökan t ex situationsplan, nybyggnadskarta (tomtkarta),
planritningar, kontrollplan, fasadritningar, teknisk beskrivning, anmälan kontrollansvarig etc.

Jag bifogar bilagor i digitalt format

Bifoga fil

   (94 KB)Luusua_fasader100_070519.pdf
   (82 KB)Luusua_plan100_070519.pdf
   (71 KB)Luusua_sektion100_070519.pdf
   (72 KB)Luusua_stadsplan500_070519_versio1.pdf
   (73 KB)Luusua_stadsplan500_070519_versio2.pdf
   (303 KB)NBK Skönvik 30 [SWEREF99 23 15_RH 2000].pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

MIKAEL LUUSUANamn: 
197910145551Person ID: 

2019-05-09 09:01Datum: 
53C0CE1DF1ABF8E13527ABD7D7CFB6503E68CCB3Signerad checksumma: 





ARK
Designers namn,Datum och Underskrift Konst.Bransch

STADSPLAN 1:500

Ritnings nr.

ARK--1

Luusua Mikael ja Anne
Flenörtsgatan 8
95333

Stadsdel Fastighetsbeteckning

Ritningens innehåll mk

Byggnadsåtgärd

Byggarens namn och adress

Ritningstyp

HUVUDRITNINGNYBYGGNAD

Tomt/Reg.nr Koden av byggnadstillståndet

Haparanda, Sverige

Jorma Hilliaho
07.05.2019

Kiruna Hus Ab

040 5033180

Neulojankatu 9

95450 Tornio
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ARK
Designers namn,Datum och Underskrift Konst.Bransch

PLAN 1:100

Ritnings nr.

ARK--2

Luusua Mikael ja Anne
Flenörtsgatan 8
95333

Stadsdel Fastighetsbeteckning

Ritningens innehåll mk

Byggnadsåtgärd

Byggarens namn och adress

Ritningstyp

HUVUDRITNINGNYBYGGNAD

Tomt/Reg.nr Koden av byggnadstillståndet

Haparanda, Sverige

Jorma Hilliaho
07.05.2019

Kiruna Hus Ab

040 5033180

Neulojankatu 9

95450 Tornio

vatten sköld pool

vatten sköld pool

Piirt.

SJ

28.05.19/SJ Tillsätta golvränta.



ARK
Designers namn,Datum och Underskrift Konst.Bransch

FASADER 1:100

Ritnings nr.

ARK--3

Luusua Mikael ja Anne
Flenörtsgatan 8
95333

Stadsdel Fastighetsbeteckning

Ritningens innehåll mk

Byggnadsåtgärd

Byggarens namn och adress

Ritningstyp

HUVUDRITNINGNYBYGGNAD

Tomt/Reg.nr Koden av byggnadstillståndet

Haparanda, Sverige

Jorma Hilliaho
07.05.2019

Kiruna Hus Ab

040 5033180

Neulojankatu 9

95450 Tornio
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GRÄNS
TOMT
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FLENÖRTS-

GATAN

BEFINTLIGA MARKLINJER FÖRESLAGNA MARKLINJER

+11.18
+10.78

+10.58
+10.78

TOMT

GRÄNS
TOMT

GRÄNS

FÖRESLAGNA MARKLINJERBEFINTLIGA MARKLINJER
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+10.78 +10.78

FASAD MOT NORDVÄST

FASAD MOT SYDOST

28.05.19/SJ Tillsätta marklinjer.

METER 0 1 2 5 10

SKALA 1:100



ARK
Designers namn,Datum och Underskrift Konst.Bransch

FASADER 1:100

Ritnings nr.

ARK--3

Luusua Mikael ja Anne
Flenörtsgatan 8
95333

Stadsdel Fastighetsbeteckning

Ritningens innehåll mk

Byggnadsåtgärd

Byggarens namn och adress

Ritningstyp

HUVUDRITNINGNYBYGGNAD

Tomt/Reg.nr Koden av byggnadstillståndet

Haparanda, Sverige

Jorma Hilliaho
07.05.2019

Kiruna Hus Ab

040 5033180

Neulojankatu 9

95450 Tornio

PLATTAK RUUKKI NORDIC

FASADPANEL

BETONG,GRÅ
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FASAD MOT NORDOST

28.05.19/SJ Tillsätta marklinjer.
FASAD MOT SYDVÄST
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SKALA 1:100



ARK
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SEKTION A-A 1:100

Ritnings nr.

ARK--4

Luusua Mikael ja Anne
Flenörtsgatan 8
95333

Stadsdel Fastighetsbeteckning

Ritningens innehåll mk

Byggnadsåtgärd

Byggarens namn och adress

Ritningstyp

HUVUDRITNINGNYBYGGNAD

Tomt/Reg.nr Koden av byggnadstillståndet

Haparanda, Sverige

Jorma Hilliaho
07.05.2019

Kiruna Hus Ab

040 5033180

Neulojankatu 9

95450 Tornio

3. 3.
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2.

2.

2
5
6
0
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1.

DÖRR  U-VÄRDE 0,8 W/m²K.

1:2.5

5. 5.
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1:20
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4. GOLV
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-LJUDISOLERING 50mm
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-EPS-ISOLERING 150mm
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SKALA 1:100
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28.05.19/SJ Tillsätta räntan.



ARK
Designers namn,Datum och Underskrift Konst.Bransch

PLAN 1:100

Ritnings nr.

ARK--1

Luusua Mikael ja Anne
Flenörtsgatan 8
95333

Stadsdel Fastighetsbeteckning

Ritningens innehåll mk

Byggnadsåtgärd

Byggarens namn och adress

Ritningstyp

HUVUDRITNINGNYBYGGNAD

Tomt/Reg.nr Koden av byggnadstillståndet

Haparanda, Sverige
SEKTION A-A 1:100

Sarianne Junno
29.05.2019

Kiruna Hus Ab

040 5033180

Neulojankatu 9

95450 Tornio
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ARK
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FASADER 1:100

Ritnings nr.

ARK--2

Luusua Mikael ja Anne
Flenörtsgatan 8
95333

Stadsdel Fastighetsbeteckning

Ritningens innehåll mk

Byggnadsåtgärd

Byggarens namn och adress

Ritningstyp

HUVUDRITNINGNYBYGGNAD

Tomt/Reg.nr Koden av byggnadstillståndet

Haparanda, Sverige

Sarianne Junno
29.05.2019

Kiruna Hus Ab

040 5033180

Neulojankatu 9

95450 Tornio
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BEFINTLIGA MARKLINJER
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METER 0 1 2 5 10

SKALA 1:100
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FASADER 1:100

Ritnings nr.

ARK--2

Luusua Mikael ja Anne
Flenörtsgatan 8
95333

Stadsdel Fastighetsbeteckning

Ritningens innehåll mk

Byggnadsåtgärd

Byggarens namn och adress

Ritningstyp

HUVUDRITNINGNYBYGGNAD

Tomt/Reg.nr Koden av byggnadstillståndet

Haparanda, Sverige

Sarianne Junno
29.05.2019

Kiruna Hus Ab

040 5033180

Neulojankatu 9

95450 Tornio

1:5
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum Diarienummer 

Byggnadsinspektör 2019-06-04 Sbn-2019-159-235 

Elina Seppänen, 0922-260 00 vx   

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/Hemsida 

Haparanda stad Torget 9 0922-260 00 miljo-
bygg@haparanda.se 

953 85 Haparanda Haparanda 0922-269 50 www.haparanda.se 

 

 
 

 

 

Haparanda 29:31 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadskontoret beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov för nybyggnad 
av filial fritidsbanken (13kvm) för perioden 2019-06-20 - -2019-08-30. 
 
Förslag till motivering 
För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alls förutsättningar för 
bygglov får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden 
avses att pågå under begränsat tid. 
 
Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på den sökandens 
begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får inte 
överstiga femton år. (SFS 2010:900 9 kap § 9). 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Fritidsbanken har lämnat in en ansökan om tidsbegränsat bygglov för  
perioden 2019-06-20 - -2019-08-30 för filial fritidsbanken på stranden, placering i 
närheten av lekplats och strandcafé, enligt bifogade handlingar. Den totala 
byggnadsytan är 13 kvm. 
 
För områder gäller stadplan Haparanda, faststäld 1924-02-07. Detaljlan anger 
stadspark och allmänplats. 
 
Ärendets beredning/samråd 
Underrättelse har skickats till sakägare. 
 
Beslutsunderlag 
-Ansökan (inkom 2016-02-22). 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
Elina Seppänen 
Byggnadsinspektör 
 

 















 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum Diarienummer 

Byggnadsinspektör 2019-05-29 Sbn-2019-170-230-1 

Elina Seppänen, 0922-260 00 vx   

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/Hemsida 

Haparanda stad Torget 9 0922-260 00 miljo-
bygg@haparanda.se 

953 85 Haparanda Haparanda 0922-269 50 www.haparanda.se 

 

Vuono 29:10 - Strandskydd 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om strandsskyddsdispens. 
 
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. 
 
Ingen av de ovannämnda skälen kan användas, kan dispens från strandskydd inte 
beviljas (SFS 1998:808 kap7 §18c). Den sökande anger att området har tagits i bruk. 
Fastigheten Vuono 29:10 är obebyggd och kan därmed inte anses vara i anspråk 
taget område.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Gunnar Andersson ansöker om dispens från strandskydd för nybyggnad av bastu 
(25m2) på fastigheten Vuono 29:10. Fastigheten Vuono 29:10 är obebyggd, hela 
fastigheten är inom strandskyddadområde. 
 
Ärendets beredning/samråd 
Inga underrättelser har skickats ut. 
 
Beslutsunderlag 
-Ansökan om dispens från strandskydd (inkom 2019-05-16). 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Elina Seppänen 
Byggnadsinspektör 



Ärendenummer: #74456 | Inskickat av: Gunnar Leon Andersson, 195009278994 (signerad) | Datum: 2019-05-15 18:14 Sida  av 1 3

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
0705926509

 E-postadress
gunnar.l.andersson@telia.com

 Telefon
-

 Postnummer och ort
974 36 Luleå

 Adress
GENVÄGEN 21 H LGH 1201

 För- & Efternamn
Gunnar Leon Andersson

 Personnummer
195009278994

Ansökan om strandskyddsdispens
Ärendenummer: #74456 | Inskickat av: Gunnar Leon Andersson, 195009278994 (signerad) | Datum:

2019-05-15 18:14

1. Kontaktinformation

Markera om du ansöker som

Privatperson

Kontaktuppgifter privatperson

2. Fastighet



Ärendenummer: #74456 | Inskickat av: Gunnar Leon Andersson, 195009278994 (signerad) | Datum: 2019-05-15 18:14 Sida  av 2 3

 Postort
Haparanda

 Postnummer
95392

 Utdelningsadress
Purravägen Salmis

 Fastighetsbeteckning
Vuono 29:10

3. Dispens

Dispensen avser

Byggnad

Byggnad, ange typ

Attefallbyggnad 25 m2

Har bygglov sökts

Ja

Särskilda skäl för dispens

Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften

Motivering hur grunden för dispens uppfylls

Avstyckad tomt avser lucktomt som beviljades dispens för fritidshus från då gällande
strandskyddsbestämmelse, 2007-12-11 dnr 07.448.238.

Tomten ligger inom fritidshusområde enligt Fördjupad översiktsplan Haparanda kommun KF
2013-04-15 §19.



Ärendenummer: #74456 | Inskickat av: Gunnar Leon Andersson, 195009278994 (signerad) | Datum: 2019-05-15 18:14 Sida  av 3 3

Karta

Till ansökan ska en karta bifogas för bestämning av dispensens omfattning i något av följande
format.

Registerkarta (1:10 000)
Nybyggnadskarta (1:400)
Annan karta/situationsplan (1:400)

Önskad tomtplatsavgränsning och fri passage vid strandlinjer där allmänheten har tillträde
(minimum 25 meter) ska markeras. 

Du kan välja att ladda upp dokumentet här eller skicka in det per post.

Bifogas

Bifoga fil

    (4,45 MB)Karta Salmis 29-10 1-10000.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

4. Kompletterande information

Övrig information

Sänder förrättningskarta från Avstyckning av tomt 2009-02-02 AKT 2583-07/60 som post

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Gunnar Leon AnderssonNamn: 
195009278994Person ID: 

2019-05-15 18:14Datum: 
F0F2B90E1E89899C29D3948B906D8B1868C5C50ESignerad checksumma: 
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Seskarö 1:9 - Strandskyddsdispens 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om strandskyddsdispens för 
nybyggnation av tre stycken industribyggnader. Fastigheten har redan tagits i anspråk på 
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften (MB 7kap, § 18c, punkt 1). 
 
Förslag till motivering 
Som särskilt skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man beakta 
om de området redan har tagits i anspråk på så sätt att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften (SFS 1998:808 7kap. § 18c). På fastigheten finns flertalet 
industribyggnader. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Fastighetsägare ansöker om dispens från strandskydd för nybyggnad av tre 
industribyggnader inom sågverksområdet på seskarö.  
 
Delar av fastigheten finns inom strandskyddat område, marken anges i fördjupad 
översiktsplan som industriområde. Inom strandskyddade områden får inte nya byggnader 
uppföras förutom vid särskilda skäl.   
 
Beslutsunderlag 
-Ansökan (inkom 2019-06-10) 
-Översiktsplan Haparanda-fördjupande översiktsplan Seskarö (antagen 2013-04-15). 
 
Upplysning 
Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller 

inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § 

miljöbalken).  

 

Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva detta beslut eller inte. 

Du bör därför avvakta länsstyrelsens beslut och eventuell vidare handläggning innan 

några åtgärder vidtas. 

 

 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
Johan Dunder 
Handläggare 
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Seskarö 1:9 Bygglov 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av 3 stycken 
industribyggnader på fastigheten Seskarö 1:9. Kontrollplan skall inlämnas som underlag för 
startbesked.  
 
Förslag till motivering 
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 
   1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
   2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
   3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 
12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. 
PBL 9kap. 31§ (SFS 2010:900) 
Åtgärden uppfyller ovanstående punkter. 
  
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Fastighetsägare har lämnat in ansökan om bygglov för nybyggnad av tre (3) stycken 
industribyggnader om totalt ca 3305m2 fördelat enligt nedan 

• Barkmaskinshus: 171m2 

• Truckgarage: 470m2 

• Virkesmagasin: 2664m2 
 
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Fördjupade översiktsplanen anger 
industriområde. Dispens från strandskyddsbestämmelserna är sökt. Byggnaderna hamnar 
över 100m från fastighetsgränser. 
 
Ärendets beredning/samråd 
Inga underrättelser har skickats ut. 
 
Upplysning 
Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem 
år efter beslutsdatum. 
 
Beslutsunderlag 
-Ansökan med bilagor. 
-Fördjupad översiktsplan Seskarö (Antagen 2013-04-15) 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
Johan Dunder 
Handläggare 
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Seskarö 1:9 - Bygglov 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för tillbyggnad av brandstation på 
fastigheten Seskarö 1:9. Startbesked ges härmed. Koordinater på byggnadens hörn i 
koordinatsystem SWEREF99 23 15 ska lämnas in som underlag för slutbesked.  
 
Förslag till motivering 
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 
   1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
   2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
   3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 
12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. 
PBL 9kap. 31§ (SFS 2010:900) 
Åtgärden uppfyller ovanstående punkter. 
  
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Fastighetsägare har lämnat in ansökan om bygglov för tillbyggnad av brandstation med ca 
19m2. Tillbyggnaden hamnar 3,2m från närliggande fastighet, befintlig byggnad ligger 3,2m 
från närliggande fastighet. Godkännande av fastighetsägare till grannfastigheten är bifogad 
situationsplanen. 
 
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Fördjupade översiktsplanen anger 
bostadsområde och lokal boendeservice.  
 
Ärendets beredning/samråd 
Inga underrättelser har skickats ut. Godkännande från fastighetsägare är bifogat 
situationsplanen. 
 
Upplysning 
Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem 
år efter beslutsdatum. 
 
Beslutsunderlag 
-Ansökan med bilagor. 
-Fördjupad översiktsplan Seskarö (Antagen 2013-04-15) 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
Johan Dunder 
Handläggare 

 













HAPARANDA STAD 
 
Samhällsbyggnadsnämnden  2019-06-11  

 
 
  
 
Sbn §  

 
Delegerade ärenden. Delegationsbesluten är fattade enligt delegations-
ordning antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2016-05-03 § 55.  

 

Byggnadsinspektör Elina Seppänen 

 
Fastigheten Seskarö 3:87. 
Beslut 2019-04-29 – slutbesked för nybyggnad av bastu. 
Lovet omfattar granskning enligt PBL 10 kap. 34 §.  
 
Fastigheten Haparanda 10:16. 
Beslut 2019-05-03 – bygglov för skyltanordning. 
Lovet omfattar granskning enligt PBL 9 kap.  
 
Fastigheten Karl Johans Kronopark 1:111. 
Beslut 2019-05-03 – tillfälligt slutbesked. 
Lovet omfattar granskning enligt PBL 10 kap. 36 §.  
 
Fastigheten Karl Johans Kronopark 1:61. 
Beslut 2019-05-06 – slutbesked för installation av eldstad. 
Lovet omfattar granskning enligt PBL 10 kap. 34 §.  
 
Fastigheten Oxeln 12.  
Beslut 2019-05-06 – bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.  
Lovet omfattar granskning enligt PBL 9 kap. 
 
Fastigheten Björka 2. 
Beslut 2019-05-08 – bygglov för utvändig ändring av lagerbyggnad. 
Lovet omfattar granskning enligt PBL 9 kap.  
 
Fastigheten Karungi 10:13. 
Beslut 2019-05-13 – bygglov för nybyggnad av tre stycken växthus samt 
gårdsbutik. Lovet omfattar granskning enligt PBL 9 kap. 
 
Fastigheten Nikkala 15:13. 
Beslut 2019-05-13 – anmälan om tillbyggnad av enbostadshus.  
Lovet omfattar granskning enligt PBL 9 kap. 
 
Fastigheten Vakten 17. 
Beslut 2019-05-13 – startbesked och fastställande av kontrollplan. 
Lovet omfattar granskning enligt 10 kap. 23 §.  
 
Fastigheten Vuono 24:20.  
Beslut 2019-05-13 – slutbesked för tillbyggnad av fritidshus.  
Lovet omfattar granskning enligt PBL 10 kap. 34 §.  
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Fastigheten Seskarö 3:115. 
Beslut 2019-05-15 – slutbesked för tillbyggnad av fritidshus. 
Lovet omfattar granskning enligt PBL 10 kap. 34 §. 
 
Fastigheten Seskarö 3:115. 
Beslut 2019-05-15 – slutbesked för nybyggnad av garage. 
Lovet omfattar granskning enligt PBL 10 kap. 34 §. 
 
Fastigheten Vuono 24:23. 
Beslut 2019-05-15 – bygglov för nybyggnad av garage. 
Lovet omfattar granskning enligt PBL 9 kap. 2 §.  
 
Fastigheten Seskarö 3:94. 
Beslut 2019-05-21 – bygglov för nybyggnad av fritidshus.  
Lovet omfattar granskning enligt PBL 9 kap. 
 
Fastigheterna Haparanda 26:11 / 26:16. 
Beslut 2019-05-27 – bygglov för tillbyggnad med skärmtak. 
Lovet omfattar granskning enligt PBL 9 kap. 
 
Fastigheten Haparanda 29:21. 
Beslut 2019-05-28 – startbesked och fastställande av kontrollplan för 
rivning av enbostadshus. Lovet omfattar granskning enligt PBL 10 kap.23 §. 
 
Fastigheten Nikkala 1:49. 
Beslut 2019-05-28 - ansökan om rivning samt startbesked beviljas. 
Lovet omfattar granskning enligt PBL 9 kap.  
 

Miljöinspektör Andreas Nyberg 

 
Fastigheten Lärkan 1. Tornedalsskolan. 
Beslut 2019-03-12 – kontrollrapport av livsmedelsverksamhet. 
Kontroll sker i enlighet med 11 § livsmedelslagen (2006:804). 
 
Fastigheten Trasten 12. Gränsskolan. 
Beslut 2019-03-20 – kontrollrapport av livsmedelsverksamhet. 
Kontroll sker i enlighet med 11 § livsmedelslagen (2006:804). 
 
Fastigheten Seskarö 4:10. Seskarö skola. 
Beslut 2019-03-26 – kontrollrapport av livsmedelsverksamhet. 
Kontroll sker i enlighet med 11 § livsmedelslagen (2006:804). 
 
Fastigheten Nikkala 59:4. Nikkala skola. 
Beslut 2019-03-27 – kontrollrapport av livsmedelsverksamhet. 
Kontroll sker i enlighet med 11 § livsmedelslagen (2006:804). 
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Fastigheten Mattila Vattenverk. 
Beslut 2019-04-29 – kontrollrapport. 
Enligt 11 § livsmedelslagen (2006:804), livsmedelsföreskrifter (SLVFS 
2001:30) om dricksvatten samt HACCP-princip i förordning (EG) nr 
852/2004. 
 
Fastigheten Mattila Vattenverk. 
Beslut 2019-04-29 – föreläggande om åtgärd av brister i 
livsmedelsverksamhet.  
Enligt 22 § livsmedelslagen (2006:804), artikel 54 Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 882/2004 samt 18 § i livsmedelsverkets 
föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. 
 
Fastigheten Kukkola 18:6. 
Beslut 2019-05-02 – installation av värmepumpsanläggning. 
Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 
1998:899). 
 
Fastigheten Stören 1. Restaurang Salsabil AB. 
Beslut 2019-05-02 – registrering av livsmedelsanläggning. 
Enligt 7 och 11 §§ (LIVSFS 2005:20), artikel 6 punkt 2 (EG) nr 85/2004.  
 
Fastigheten Stören 1. Restaurang Salsabil AB.  
Beslut 2019-05-02 – riskklassificering och årlig kontrolltid,  
med stöd av 28 § livsmedelslagen (2006:804), 3, 4 och 5 §§ förordning 
(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och enligt 
kommunfullmäktigebeslut § 61/2011 om taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet. 
 
Fastigheten Kukkola 81:1. Pesula Lantbruk. 
Beslut 2019-05-06 - riskklassificering och årlig kontrolltid,  
med stöd av 28 § livsmedelslagen (2006:804), 3, 4 och 5 §§ förordning 
(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och enligt 
kommunfullmäktigebeslut § 61/2011 om taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet. 
 
Fastigheten Vakten 11. Pizzeria Hassan. 
Beslut 2019-05-09 – kontrollrapport. 
Enligt 11 § Livsmedelslagen (2006:804) samt (EG) 852/2004. 
 
Fastigheten Kukkola 81:1. Pesula Lantbruk. 
Beslut 2019-05-13 - – kontrollrapport av livsmedelsverksamhet. 
Kontroll sker i enlighet med 11 § livsmedelslagen (2006:804). 
 
Fastigheten Karungi 42:1. 
Beslut 2019-05-15 – upphäva tidigare förbud att släppa ut avloppsvatten 
samt ge nytt förbud f.om. 2021-08-31. 
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808), hänvisning till 9 kap 7 § och 2 kap 
3 § miljöbalken (1998:808) 
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Fastigheten Karungi 54:3. 
Beslut 2019-05-15 – upphäva tidigare förbud att släppa ut avloppsvatten 
samt ge nytt förbud f.om. 2021-08-31. 
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808), hänvisning till 9 kap 7 § och 2 kap 
3 § miljöbalken (1998:808) 
 
Fastigheten Haparanda 8:25. Cape East AB. 
Beslut 2019-05-16 – installation av värmepumpsanläggning. 
Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 
1998:899). 
 
Fastigheten Övre Vojakkala 8:12. 
Beslut 2019-05-16 – tillstånd för enskild avloppsanläggning.  
Enligt 9 kap. 7 § miljöbalken, 13 § samt 19 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
 
Fastigheten Norrmalm 4. Circle K Sverige AB. 
Beslut 2019-05-16 – ändring av miljöfarlig verksamhet.  
Enligt 26 kap 9 §, hänvisning till 2 kap 3 § samt 10 kap 11 § miljöbalken 
(1998:808), 13 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd samt 5 § i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares 
egenkontroll. 
 
Fastigheten Kukkola 38:10. 
Beslut 2019-05-21 – upphäva tidigare förbud att släppa ut avloppsvatten 
samt ge nytt förbud f.om. 2022-08-31. 
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808), hänvisning till 9 kap 7 § och 2 kap 
3 § miljöbalken (1998:808) 
 
 
Fastigheten Nikkala 46:16. 
Beslut 2019-05-27 – avsluta ärende angående störande hundskall. 
Enligt 9 kap miljöbalken (1998:808). 
 
Fastigheten Kukkola 37:13. 
Beslut 2019-05-28 – upphäva tidigare förbud att släppa ut avloppsvatten 
samt ge nytt förbud f.om. 2022-08-31. 
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808), hänvisning till 9 kap 7 § och 2 kap 
3 § miljöbalken (1998:808) 
 
Fastigheten Kukkola 37:7. 
Beslut 2019-05-28 – upphäva tidigare förbud att släppa ut avloppsvatten 
samt ge nytt förbud f.om. 2022-08-31. 
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808), hänvisning till 9 kap 7 § och 2 kap 
3 § miljöbalken (1998:808) 
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Fastigheten Kukkola 48:11. 
Beslut 2019-05-28 – upphäva tidigare förbud att släppa ut avloppsvatten 
samt ge nytt förbud f.om. 2022-08-31. 
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808), hänvisning till 9 kap 7 § och 2 kap 
3 § miljöbalken (1998:808) 
 
Fastigheten Övre Vojakkala 1:9. 
Beslut 2019-05-29 – upphäva tidigare förbud att släppa ut avloppsvatten 
samt ge nytt förbud f.om. 2021-08-31. 
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808), hänvisning till 9 kap 7 § och 2 kap 
3 § miljöbalken (1998:808) 
 
Fastigheten Kukkola 61:2. 
Beslut 2019-05-29 – upphäva tidigare förbud att släppa ut avloppsvatten 
samt ge nytt förbud f.om. 2021-08-31. 
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808), hänvisning till 9 kap 7 § och 2 kap 
3 § miljöbalken (1998:808) 
 
Fastigheten Korpikylä 13:9. 
Beslut 2019-05-29 – upphäva tidigare förbud att släppa ut avloppsvatten 
samt ge nytt förbud f.om. 2021-08-31. 
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808), hänvisning till 9 kap 7 § och 2 kap 
3 § miljöbalken (1998:808) 
 
Fastigheten Kukkola 5:14. 
Beslut 2019-05-29 – upphäva tidigare förbud att släppa ut avloppsvatten 
samt ge nytt förbud f.om. 2021-08-31. 
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808), hänvisning till 9 kap 7 § och 2 kap 
3 § miljöbalken (1998:808) 
 
Fastigheten Karungi 22:2. 
Beslut 2019-05-29 – upphäva tidigare förbud att släppa ut avloppsvatten 
samt ge nytt förbud f.om. 2021-08-31. 
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808), hänvisning till 9 kap 7 § och 2 kap 
3 § miljöbalken (1998:808) 
 
Fastigheten Kukkola 80:11. 
Beslut 2019-05-29 – upphäva tidigare förbud att släppa ut avloppsvatten 
samt ge nytt förbud f.om. 2022-08-31. 
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808), hänvisning till 9 kap 7 § och 2 kap 
3 § miljöbalken (1998:808) 
 

Miljöinspektör Stefan Kevnell 

 
Fastigheten Haparanda 29:31. Elevens förskola. 
Beslut 2019-03-21 – kontrollrapport av livsmedelsverksamhet. 
Kontroll sker i enlighet med 11 § livsmedelslagen (2006:804). 
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Fastigheten Haparanda 29:34. Grankullenskolan. 
Beslut 2019-03-21– kontrollrapport av livsmedelsverksamhet. 
Kontroll sker i enlighet med 11 § livsmedelslagen (2006:804). 
 
Fastigheten Karungi 9:5. Karungi skola. 
Beslut 2019-03-26 – kontrollrapport av livsmedelsverksamhet. 
Kontroll sker i enlighet med 11 § livsmedelslagen (2006:804). 
 
Fastigheten Marielund 1:1. Marielunds förskola. 
Beslut 2019-03-29 – kontrollrapport av livsmedelsverksamhet. 
Kontroll sker i enlighet med 11 § livsmedelslagen (2006:804). 
 
Fastigheten Konsumenten 1. Coop Haparanda. 
Beslut 2019-04-29 – riskklassificering och årlig kontrolltid,  
med stöd av 28 § livsmedelslagen (2006:804), 3, 4 och 5 §§ förordning 
(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och enligt 
kommunfullmäktigebeslut § 61/2011 om taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet. 
 
Fastigheten Haparanda 6:43. BDX Företagen AB. 
Beslut 2019-05-02 – anmälan av miljöfarlig verksamhet. 
Enligt 21 § samt 27 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd, 29 kap 35 § och 41 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 
 
Fastigheten Marielund 1:1. Marielundsskolan. 
Beslut 2019-05-02 – kontrollrapport av livsmedelsverksamhet. 
Kontroll sker i enlighet med 11 § livsmedelslagen (2006:804). 
 
Fastigheten Övre Vojakkala 7:12. 
Beslut 2019-05-28 – upphäva tidigare förbud att släppa ut avloppsvatten 
samt ge nytt förbud f.om. 2022-08-31. 
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808), hänvisning till 9 kap 7 § och 2 kap 
3 § miljöbalken (1998:808) 
  
Fastigheten Korpikylä 14:16. 
Beslut 2019-05-28 – upphäva tidigare förbud att släppa ut avloppsvatten 
samt ge nytt förbud f.om. 2021-08-31. 
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808), hänvisning till 9 kap 7 § och 2 kap 
3 § miljöbalken (1998:808) 
  
Fastigheten Korpikylä 13:4. 
Beslut 2019-05-28 – upphäva tidigare förbud att släppa ut avloppsvatten 
samt ge nytt förbud f.om. 2021-08-31. 
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808), hänvisning till 9 kap 7 § och 2 kap 
3 § miljöbalken (1998:808) 
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Fastigheten Övre Vojakkala 11:3. 
Beslut 2019-05-28 – upphäva tidigare förbud att släppa ut avloppsvatten 
samt ge nytt förbud f.om. 2021-08-31. 
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808), hänvisning till 9 kap 7 § och 2 kap 
3 § miljöbalken (1998:808) 
 
Fastigheten Övre Vojakkala 11:6. 
Beslut 2019-05-28 – upphäva tidigare förbud att släppa ut avloppsvatten 
samt ge nytt förbud f.om. 2021-08-31. 
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808), hänvisning till 9 kap 7 § och 2 kap 
3 § miljöbalken (1998:808) 
 
Fastigheten Övre Vojakkala 11:7. 
Beslut 2019-05-28 – upphäva tidigare förbud att släppa ut avloppsvatten 
samt ge nytt förbud f.om. 2021-08-31. 
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808), hänvisning till 9 kap 7 § och 2 kap 
3 § miljöbalken (1998:808) 
 
Fastigheten Övre Vojakkala 5:3. 
Beslut 2019-05-28 – upphäva tidigare förbud att släppa ut avloppsvatten 
samt ge nytt förbud f.om. 2022-08-31. 
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808), hänvisning till 9 kap 7 § och 2 kap 
3 § miljöbalken (1998:808) 
 
Fastigheten Haparanda 29:34. Grankullenskolan. 
Beslut 2019-06-04 – kontrollrapport av livsmedelsverksamhet. 
Kontroll sker i enlighet med 11 § livsmedelslagen (2006:804). 
_____ 
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Sbn §  

 
Delgivningar 

 

Kommunfullmäktige 
 
2019-04-15 – Kommunfullmäktige beslutar att fastställa riktlinjer för 
bostadsförsörjningen för perioden 2019–2022 i Haparanda kommun.  
 
2019-04-15 – Kommunfullmäktige beviljar Roger Sandlunds (S) 
entledigande avseende uppdrag som ledamot i 
Samhällsbyggnadsnämnden.  
Socialdemokraterna meddelar beslut angående fyllnadsval till 
Samhällsbyggnadsnämnden vid nästa kommunfullmäktige sammanträde 
2019-06-17.  
 
2019-04-15 – Kommunfullmäktige godkänner presidiets remittering 
avseende medborgarförslag – laddningsmöjligheter till el/hybrider, till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.  

 

Länsstyrelsen 
 
2019-04-26 – Länsstyrelsens yttrande avseende betydande miljöpåverkan 
av genomförande detaljplan för del av Haparanda 8:25, Cape East. 
 
2019-05-14 – Länsstyrelsen beslutar att ändra beslutet vid punkt 1 i 
föreläggandet förenat med vite om uppstädning av fastigheterna Vuono 
21:14 samt Vuono 20:11. Länsstyrelsen avslår överklagan i övrigt.  
_____ 
 

 
 




