
  Sida 1 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2022-06-14   

 
 

Justerare   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Plats och tid Seskarö, kl. 09:30 – 11:30 

  

Beslutande 
 
 
 
 
 

 

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

 

Övriga närvarande 
 
 
 

Göran Wigren, förvaltningschef 
Natalie Öman, alkoholhandläggare 
Behnam Hashemi Bani, byggnadsinspektör 
Spyridon Xenos, miljöinspektör 
Karin Hietala, kanslichef 
Kseniia Sergeeva, miljöinspektär 
Linnéa Haverinen, sekreterare 
 

 

Justering  

Justerare Ingemar Harila  
  

Plats och tid Digital justering, se sista sidan 
 
 

  

Justerade paragrafer § 92 - 112 
  

Underskrifter  

Sekreterare Protokollet är digitalt justerat, se sista sidan.   
 Linnéa Haverinen 
  

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

Justerare Protokollet är digitalt justerat, se sista sidan.  
 Ingemar Harila  
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ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  

Organ Samhällsbyggnadsnämnden i Haparanda 
  

Sammanträdesdatum 2022-06-14 
  

Datum då anslaget sätts 
upp 

2022-06-28 

  

Datum då anslaget tas 
ned 

2022-07-20 

  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

  
 
Underskrift 

 

Protokollet är digitalt justerat, se sista sidan. 
Linnéa Haverinen 
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Ärenden 
 
§ 92 Sammanträdets öppnande. 
 
§ 93 Anmälan om jäv. 
 
§ 94 Val av justerare och godkännande av dagordningen. 
 
§ 95 Ordförandens och förvaltningens rapport. 
 
§ 96 Fastigheten Seskarö 3:5   

Ansökan om strandskyddsdispens. 
 
§ 97  Fastigheten Haparanda Nikkala 1:2   

Ansökan om strandskyddsdispens. 
 
§ 98 Fastigheten Haparanda 29:31 
  Ansökan om tidsbegränsat bygglov.  
 

                      § 99    Fastigheten Haparanda 29:31 
                                 Ansökan om strandskyddsdispens.  
 

§ 100 Fastigheten Lappträsk 15:13 
 Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad. 
 
§ 101 Fastigheten Lappträsk 15:13 
 Ansökan om strandskyddsdispens. 
 
§ 102 Fastigheten Säjvis 6:41 
 Ansökan om strandskyddsdispens. 
 
§ 103 Fastigheten Nikkala 7:5, 7:12, 7:14 och 7:15 
 Ansökan om strandskyddsdispens. 
 
§ 104 Information om ny lag – tobaksfria nikotinprodukter. 
 
§ 105 Tillägg/ändring i delegationsordning 
 
§ 106 Utse dataskyddsombud (DSO)  
 
§ 107 Samhällsbyggnadsnämndens mål för år 2023 
 
§ 108  Dispens enskilda avlopp 
 
§ 109 Delegationsbeslut 
 
§ 110 Delgivningar 
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§ 111 Kurser och konferenser 
 
§ 112 Justerare protokoll nästa sammanträde 
 
§ 113 Avslut  
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Sbn § 92 
 
Ordförande förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla närvarande 
välkomna. 
____ 
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Sbn § 93 
 
Anmälan av jäv. 
 
Beslut 
Ingen ledamot anmäler jäv.  
____ 
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Sbn § 94 
 
Val av justerare och godkännande av dagordningen. 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utse Ingemar Harila till 
justerande för dagens protokoll samt godkänna den föreslagna 
dagordningen. 
____ 
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Sbn § 95 
 
Ordförandes och förvaltningens rapport. 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av muntlig information enligt 
följande: 
 
Ordföranden 
- Budgetberedning 

 
Förvaltningschefen 
- Fortsatt personalbrist 
- Rekrytering av miljöinspektör  
- Havsbaserad vindkraft utanför Sandskär och Malören 
 
_____ 
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                                            Sbn § 96  Sbn 2021-412  
 
Fastigheten Seskarö 3:5. Ansökan om strandskyddsdispens.  
 
Beslut 
Strandskyddsdispens ges för nybyggnad av flytbrygga på fastigheten 
Seskarö 3:5 i enlighet med situationsplanen.   
 
Motivering 
• Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 
utvidgningen kan inte genomföras utanför området. (MB 7kap, § 18c, 
punkt 4).  
 
• Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan ske utanför området. (MB 7kap, § 18c, 
punkt 5).  
 
• Verksamheten bidrar långsiktigt till utvecklingen av landsbygden. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Haparanda kommun har lämnat in en ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av flytbrygga. Idag existerar en 
12 meters brygga i Räpilahti som används aktivt av besökande båtar 
samt badgäster där det finns båtar i närheten. Det vore därmed 
lämpligt att bygga ytterligare en 24 meters flytbrygga ca 50 meter ifrån 
existerande brygga för att öka tillgängligheten för allmänhetens 
badande.  
 
Detaljplanen anger att Räpilahti är ett öppet vattenområde med 
ankringsmöjligheter. 
 
2019-06-26 beviljade samhällsbyggnadsnämnden dispens för 
strandskydd för dåvarande flytbrygga. 
 
2019-07-02 Länsstyrelsen beslutade att följa 
samhällsbyggnadsnämndens beslut.  
 
Förslag till beslut 
Strandskyddsdispens ges för nybyggnad av flytbrygga på fastigheten 
Seskarö 3:5 i enlighet med situationsplanen.   

 
Förslag till motivering 
• Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 
utvidgningen kan inte genomföras utanför området. (MB 7kap, § 18c, 
punkt 4).  
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• Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan ske utanför området. (MB 7kap, § 18c, 
punkt 5).  
 
• Verksamheten bidrar långsiktigt till utvecklingen av landsbygden. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Haparanda kommun har lämnat in en ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av flytbrygga. Idag existerar en 
12 meters brygga i Räpilahti som används aktivt av besökande båtar 
samt badgäster där det finns båtar i närheten. Det vore därmed 
lämpligt att bygga ytterligare en 24 meters flytbrygga ca 50 meter ifrån 
existerande brygga för att öka tillgängligheten för allmänhetens 
badande.  

 
Detaljplanen anger att Räpilahti är ett öppet vattenområde med 
ankringsmöjligheter. 
 
2019-06-26 beviljade samhällsbyggnadsnämnden dispens för 
strandskydd för dåvarande flytbrygga. 
 
2019-07-02 Länsstyrelsen beslutade att följa 
samhällsbyggnadsnämndens beslut.  
 
Ärendets beredning/samråd 
Inga underrättelser har skickats ut. 
 
Upplysning 
Detta beslut upphör 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. 18h § miljöbalken). 
 

För att kunna utföra ett planerat arbete som beviljats 
strandskyddsdispens ska man ha mark- och vattenägarens 
tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot 
allmänna intressen i strandskyddsbestämmelserna. Sökanden 
och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 
grannar m.fl. som kan beröras av åtgärden.   
 

Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska 
överpröva detta beslut eller inte. Sökanden upplyses även om 
att vissa föreningar som enligt sina stadgar har till ändamål att 
tillvarata frilufts-, naturskydds- och miljöskyddsintressen, har 
rätt att överklaga beslutet (se bilaga). Du bör därför avvakta 
länsstyrelsens beslut och eventuell vidare handläggning innan 
några åtgärder vidtas. 
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Beslutsunderlag 
- Ansökan (inkom 2021-08-25) 
- Detaljplan för del av Seskarö 3:5, laga kraft 1991-09-25 

 
Bilagor 
- Ansökan 2021-08-25 
- Situationsplan 2021-08-25 
 
Avgift 
Enligt MB taxa: 4145 kr 
  
Besvärshänvisning 
Hur man överklagar: 
Den som är missnöjd med detta beslut kan överklaga det hos 
Länsstyrelsen i Norrbottens län. 
 
Besvärshandlingarna ska ha inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden 
i Haparanda kommun inom 3 veckor från den dag klaganden fick del 
av beslutet. 
 
I besvärshandlingarna ska anges: 
-Det beslut som överklagas inklusive diarienummer. 
-Namn och adress till den som överklagar. 
-Vad den klagande vill ha ändrat. 
Besvärshandlingarna skickas med e-post till miljo-
bygg@haparanda.se eller med post till: 
Haparanda stad 
Samhällsbyggnadsnämnden 
953 85 Haparanda 

 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Behnam Hashemi Bani 
Byggnadsinspektör 
_____ 
Beslutsexpediering 
Sökande 
Länsstyrelsen 
____ 
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Sbn § 97  Sbn 2021-533  
 
Fastigheten Haparanda Nikkala 1:2. Ansökan om 
strandskyddsdispens.  
 
Beslut 

 

Strandskyddsdispens ges för nybyggnad av nätstation på fastigheten 
Nikkala 1:2 i enlighet med situationsplanen. Den yta som får tas i 
anspråk är begränsad till byggnadens yta på mark.  

 

Motivering 
• Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 
utvidgningen kan inte genomföras utanför området. (MB 7kap, § 18c, 
punkt 4).  
 
• Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. (MB 7kap, 
§ 18c, punkt 5). 

 
• Nuvarande nätstation skall ersättas med en ny för att uppdatera 
elnätet i Salmis. 

 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Verksamhetsutövaren ansöker om dispens från strandskydd för 
placering av nätstationen. Bygglovsansökan har lämnats in och blivit 
beviljad och startbesked har utfärdats. 
 

Förslag till beslut 
Strandskyddsdispens ges för nybyggnad av nätstation på fastigheten 
Nikkala 1:2 i enlighet med situationsplanen. Den yta som får tas i 
anspråk är begränsad till byggnadens yta på mark.  
 
Förslag till motivering 
• Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 
utvidgningen kan inte genomföras utanför området. (MB 7kap, § 18c, 
punkt 4).  
 
• Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. (MB 7kap, 
§ 18c, punkt 5). 

 
• Nuvarande nätstation skall ersättas med en ny för att uppdatera 
elnätet i Salmis. 
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Bakgrund och ärendebeskrivning 
Verksamhetsutövaren ansöker om dispens från strandskydd för 
placering av nätstationen. Bygglovsansökan har lämnats in och blivit 
beviljad och startbesked har utfärdats. 
 
Ärendets beredning och samråd 
Inga underrättelser har skickats ut. 

 
Upplysning 
Detta beslut upphör 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. 18h § miljöbalken). 
 

För att kunna utföra ett planerat arbete som beviljats 
strandskyddsdispens ska man ha mark- och vattenägarens 
tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot 
allmänna intressen i strandskyddsbestämmelserna. Sökanden 
och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 
grannar m.fl. som kan beröras av åtgärden.   
 

Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska 
överpröva detta beslut eller inte. Sökanden upplyses även om 
att vissa föreningar som enligt sina stadgar har till ändamål att 
tillvarata frilufts-, naturskydds- och miljöskyddsintressen, har 
rätt att överklaga beslutet (se bilaga). Du bör därför avvakta 
länsstyrelsens beslut och eventuell vidare handläggning innan 
några åtgärder vidtas. 
 
Beslutsunderlag 
-Ansökan (inkom 2021-10-25) 

 
Bilagor 
- Ansökan 2021-10-25 
- Situationsplan 2021-10-25 
 
Avgift 
Enligt MB taxa: 4145 kr 
  
Besvärshänvisning 
Hur man överklagar: 
Den som är missnöjd med detta beslut kan överklaga det hos 
Länsstyrelsen i Norrbottens län. 
 
Besvärshandlingarna ska ha inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden 
i Haparanda kommun inom 3 veckor från den dag klaganden fick del 
av beslutet. 
 
I besvärshandlingarna ska anges: 
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-Det beslut som överklagas inklusive diarienummer. 
-Namn och adress till den som överklagar. 
-Vad den klagande vill ha ändrat. 
Besvärshandlingarna skickas med e-post till miljo-
bygg@haparanda.se eller med post till: 
Haparanda stad 
Samhällsbyggnadsnämnden 
953 85 Haparanda 
 

                  Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Behnam Hashemi Bani 
Byggnadsinspektör 
 
Beslutsexpediering 
Sökande 
Länsstyrelsen 
____ 
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Sbn § 98  Sbn 2022-442  
 
Fastigheten Haparanda 29:31. Ansökan om tidsbegränsat bygglov.  
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
- Bevilja tidsbegränsat (till 2032-12-31) bygglov för nybyggnad av 
kioskmodul i EU-parken på fastigheten Haparanda 29:31.  
- Startbesked ges. 
- Byggherren skall meddela när byggnaden är färdig. Byggnaden 
får ej tas i bruk utan slutbesked. 
 
Motivering 
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 
åtgärden överensstämmer med detaljplan (SFS 2010:900 9 kap 30 § 
p.1a). 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Haparanda kommun har lämnat in en ansökan om tidsbegränsat 
bygglov för nybyggnad av kioskmodul med RWC toalett för 
Haparanda 29:31 (byggnadsarea = 15 kvm).  
 
För ovannämnda fastighet gäller detaljplan för KV Patan och Del av 
Haparanda 29:31. Planen för området där kioskmodulen skall byggas 
anger anlagd park och öppet vattenområde. 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
- Bevilja tidsbegränsat (till 2032-06-14) bygglov för nybyggnad av 
kioskmodul i EU-parken på fastigheten Haparanda 29:31.  
- Startbesked ges. 
- Byggherren skall meddela när byggnaden är färdig. Byggnaden 
får ej tas i bruk utan slutbesked. 
 
Förslag till motivering 
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 
åtgärden överensstämmer med detaljplan (SFS 2010:900 9 kap 30 § 
p.1a). 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Haparanda kommun har lämnat in en ansökan om tidsbegränsat 
bygglov för nybyggnad av kioskmodul med RWC toalett för 
Haparanda 29:31 (byggnadsarea = 15 kvm).  
 
För ovannämnda fastighet gäller detaljplan för KV Patan och Del av 
Haparanda 29:31. Planen för området där kioskmodulen skall byggas 
anger anlagd park och öppet vattenområde. 
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Beslutsunderlag 
- Ansökan inkom 2022-04-28 
- Detaljplan för KV Patan och Del av Haparanda 29:31, laga kraft 
2014-06-03. 
 
Bilagor 
  - Ansökan 2022-04-28 
  - Situationsplan 2022-04-28 
  - Plan och fasadritning 2022-04-28 
 
Avgift 
Enligt PBL taxa: 7137 kr 
 
 
Besvärshänvisning 
Hur man överklagar: 
Den som är missnöjd med detta beslut kan överklaga det hos 
Länsstyrelsen i Norrbottens län. 
 
Besvärshandlingarna ska ha inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden 
i Haparanda kommun inom 3 veckor från den dag klaganden fick del 
av beslutet. 
 
I besvärshandlingarna ska anges: 
-Det beslut som överklagas inklusive diarienummer. 
-Namn och adress till den som överklagar. 
-Vad den klagande vill ha ändrat. 
Besvärshandlingarna skickas med e-post till miljo-
bygg@haparanda.se eller med post till: 
Haparanda stad 
Samhällsbyggnadsnämnden 
953 85 Haparanda 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Behnam Hashemi Bani 
Byggnadsinspektör 
 
Beslutsexpediering 
Sökande 
____ 
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Sbn § 99  Sbn 2022-443   
 
Fastigheten Haparanda 29:31. Ansökan om strandskyddsdispens. 
 
Beslut 
Strandskyddsdispens ges för nybyggnad av kioskmodul på 
fastigheten Haparanda 29:31 i enlighet med situationsplanen.   

 
Motivering 
• Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan ske utanför området. (MB 7kap, § 18c, 
punkt 5).  

 
• Platsen är i detaljplanen angiven som park och därmed är 
byggnaden till för parkens skötsel då byggnaden följer planen. 
 
Förslag till beslut 
Strandskyddsdispens ges för nybyggnad av kioskmodul på 
fastigheten Haparanda 29:31 i enlighet med situationsplanen.   
 
Förslag till motivering 
• Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan ske utanför området. (MB 7kap, § 18c, 
punkt 5).  

 
• Platsen är i detaljplanen angiven som park och därmed är 
byggnaden till för parkens skötsel då byggnaden följer planen. 

 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Haparanda kommun har lämnat in en ansökan om bygglov samt 
strandskyddsdispens för nybyggnad av kioskmodul med RWC toalett i 
EU-parken (byggnadsarea = 15 kvm).  

 
Ärendets beredning/samråd 
Inga underrättelser har skickats ut. 

 
Upplysning 
Detta beslut upphör 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. 18h § miljöbalken). 
 

För att kunna utföra ett planerat arbete som beviljats 
strandskyddsdispens ska man ha mark- och vattenägarens 
tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot 
allmänna intressen i strandskyddsbestämmelserna. Sökanden 
och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 
grannar m.fl. som kan beröras av åtgärden.   
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Justerare   

 

Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska 
överpröva detta beslut eller inte. Sökanden upplyses även om 
att vissa föreningar som enligt sina stadgar har till ändamål att 
tillvarata frilufts-, naturskydds- och miljöskyddsintressen, har 
rätt att överklaga beslutet (se bilaga). Du bör därför avvakta 
länsstyrelsens beslut och eventuell vidare handläggning innan 
några åtgärder vidtas. 

 
Beslutsunderlag 
- Ansökan (inkom 2022-04-28) 
- Detaljplan för KV Patan och Del av Haparanda 29:31, laga kraft 
2014-06-03 
 
Bilagor 
- Ansökan 2022-04-28 
- Situationsplan 2022-04-28 
 
Avgift 
Enligt MB taxa: 4145 kr 
  
Besvärshänvisning 
Hur man överklagar: 
Den som är missnöjd med detta beslut kan överklaga det hos 
Länsstyrelsen i Norrbottens län. 
 
Besvärshandlingarna ska ha inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden 
i Haparanda kommun inom 3 veckor från den dag klaganden fick del 
av beslutet. 
 
I besvärshandlingarna ska anges: 
-Det beslut som överklagas inklusive diarienummer. 
-Namn och adress till den som överklagar. 
-Vad den klagande vill ha ändrat. 
Besvärshandlingarna skickas med e-post till miljo-
bygg@haparanda.se eller med post till: 
Haparanda stad 
Samhällsbyggnadsnämnden 
953 85 Haparanda 

 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Behnam Hashemi Bani 
Byggnadsinspektör 
 
Beslutsexpediering 
Sökande 
Länsstyrelsen 
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Sbn § 100  Sbn 2022-380   
 
Fastigheten Lappträsk 15:13. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad.  
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
1. Bevilja bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Lappträsk 
15:13. 
2. Kontrollansvarig och byggherre ska tillsammans ta fram en 
kontrollplan. 
3. Tekniskt samråd ska hållas.  
4. Åtgärden får inte påbörjas utan startbesked. 
5. Koordinater enligt koordinatsystem SWEREF 99 23 15 ska lämnas 
in till samhällsbyggnadsförvaltningen som underlag för slutbesked. 
 
Motivering 
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan om 
åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser och inte förutsätter 
planläggning (SFS 2010:900 9 kap 31 § p.1 och 2). Markområdets 
lämplighet för bebyggelse behöver inte prövas i detaljplan när ett 
byggnadsverk kan prövas i samband med bygglov och användningen 
av byggnadsverket inte anses medföra en betydande miljöpåverkan 
(SFS 2010:900 4 kap. § p.3). 

 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
1. Bevilja bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Lappträsk 
15:13. 
2. Kontrollansvarig och byggherre ska tillsammans ta fram en 
kontrollplan. 
3. Tekniskt samråd ska hållas.  
4. Åtgärden får inte påbörjas utan startbesked. 
5. Koordinater enligt koordinatsystem SWEREF 99 23 15 ska lämnas 
in till samhällsbyggnadsförvaltningen som underlag för slutbesked. 
 
 
Förslag till motivering 
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan om 
åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser och inte förutsätter 
planläggning (SFS 2010:900 9 kap 31 § p.1 och 2). Markområdets 
lämplighet för bebyggelse behöver inte prövas i detaljplan när ett 
byggnadsverk kan prövas i samband med bygglov och användningen 
av byggnadsverket inte anses medföra en betydande miljöpåverkan 
(SFS 2010:900 4 kap. § p.3). 
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                              Bakgrund och ärendebeskrivning 
Fastighetsägare har lämnat in en ansökan om bygglov för nybyggnad 
av garage (byggnadsarea 190 kvm). Fastigheten är belägen utanför 
detaljplanerat område. Gällande översiktsplan anger att marken är 
främst avsedd för bostäder, fritidshus och lokal boendeservice. 
 
Ärendets beredning och samråd 

                             Sökande har inkommit med ansökan.  
 

Upplysning 
Utsättning av ny byggnad skall ske av Metria eller annan med 
tillräcklig mätningsteknisk kompetens enligt PBL (SFS 2010:900) 10 
kap § 26. Koordinaterna ska levereras enligt SWEREF 99 23 15 med 
angivet inmätningsläge (tak, husliv eller sockel), mätmetod samt 
mätmedelfel i plan. Beslutet upphör att gälla om arbetena inte har 
påbörjats inom 2 år och avslutas inom 5 år efter att beslutet vunnit 
laga kraft (tre veckor efter att den sökande har erhållit beslutet). 
 
Beslutsunderlag 
- Ansökan inkom 2022-05-05 
- Översiktsplan Haparanda (antagen 2013-04-15) 
 
Bilagor 
- Ansökan 2022-05-05 
- Situationsplan 2022-06-06 
- Ritningar 2022-05-05 
 
Avgift 
Enligt PBL taxa: 4471 kr 

 
Besvärshänvisning 
Hur man överklagar: 
Den som är missnöjd med detta beslut kan överklaga det hos 
Länsstyrelsen i Norrbottens län. 
 
Besvärshandlingarna ska ha inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden 
i Haparanda kommun inom 3 veckor från den dag klaganden fick del 
av beslutet. 
 
I besvärshandlingarna ska anges: 
-Det beslut som överklagas inklusive diarienummer. 
-Namn och adress till den som överklagar. 
-Vad den klagande vill ha ändrat. 
Besvärshandlingarna skickas med e-post till miljo-
bygg@haparanda.se eller med post till: 
Haparanda stad 
Samhällsbyggnadsnämnden 
953 85 Haparanda 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Behnam Hashemi Bani 
Byggnadsinspektör 
 
Beslutsexpediering 
Sökande 
____ 
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Sbn § 101 Sbn 2022-409  
 
Fastigheten Lappträsk 15:13. Ansökan om strandskyddsdispens.  
 
Beslut 
Strandskyddsdispens ges för nybyggnad av garage på fastigheten 
Lappträsk 15:13 i enlighet med situationsplanen. Den yta som får tas i 
anspråk är begränsad till byggnadens yta på mark.  
 
Motivering 
• Området har redan tagits i anspråk som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften. (MB 7kap, § 18c, punkt 1).  
 
• Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, 
bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering. (MB 7kap, § 18c, 
punkt 2).  

 
• Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 
utvidgningen kan inte genomföras utanför området. (MB 7kap, § 18c, 
punkt 4).  

 
• Verksamheten bidrar långsiktigt till utvecklingen av landsbygden. 
 
Förslag till beslut 
Strandskyddsdispens ges för nybyggnad av garage på fastigheten 
Lappträsk 15:13 i enlighet med situationsplanen. Den yta som får tas i 
anspråk är begränsad till byggnadens yta på mark.  
 
 
Förslag till motivering 
• Området har redan tagits i anspråk som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften. (MB 7kap, § 18c, punkt 1).  
 
• Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, 
bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering. (MB 7kap, § 18c, 
punkt 2).  

 
• Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 
utvidgningen kan inte genomföras utanför området. (MB 7kap, § 18c, 
punkt 4).  

 
• Verksamheten bidrar långsiktigt till utvecklingen av landsbygden. 
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Bakgrund och ärendebeskrivning 
Fastighetsägare har lämnat in en ansökan om strandskyddsdispens 
för nybyggnad av garage (byggnadsarea = 190 kvm) där man vill 
ersätta befintlig byggnad.  
 
2012-12-11 beviljade samhällsbyggnadsnämnden bygglov samt 
dispens för strandskydd för dåvarande fastigheten Lappträsk S:14.  
 
2013-01-29 Länsstyrelsen beslutade att följa 
samhällsbyggnadsnämnden beslut.    

 
Ärendets beredning/samråd 
Inga underrättelser har skickats ut. 

 
Upplysning 
Detta beslut upphör 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. 18h § miljöbalken). 
 
För att kunna utföra ett planerat arbete som beviljats 
strandskyddsdispens ska man ha mark- och vattenägarens tillstånd. 
Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot allmänna 
intressen i strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller 
fastighetsägaren uppmanas att själv informera grannar m.fl. som kan 
beröras av åtgärden.   
Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva detta 
beslut eller inte. Sökanden upplyses även om att vissa föreningar som 
enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata frilufts-, naturskydds- 
och miljöskyddsintressen, har rätt att överklaga beslutet (se bilaga). 
Du bör därför avvakta länsstyrelsens beslut och eventuell vidare 
handläggning innan några åtgärder vidtas. 
 
Beslutsunderlag 
- Ansökan (inkom 2022-05-19) 
 
Bilagor 
- Ansökan 2022-05-19 
- Situationsplan 2022-06-06 
 
Avgift 
Enligt MB taxa: 4145 kr 
  
Besvärshänvisning 
Hur man överklagar: 
Den som är missnöjd med detta beslut kan överklaga det hos 
Länsstyrelsen i Norrbottens län. 
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Besvärshandlingarna ska ha inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden 
i Haparanda kommun inom 3 veckor från den dag klaganden fick del 
av beslutet. 
 
I besvärshandlingarna ska anges: 
-Det beslut som överklagas inklusive diarienummer. 
-Namn och adress till den som överklagar. 
-Vad den klagande vill ha ändrat. 
Besvärshandlingarna skickas med e-post till miljo-
bygg@haparanda.se eller med post till: 
Haparanda stad 
Samhällsbyggnadsnämnden 
953 85 Haparanda 

 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Behnam Hashemi Bani 
Byggnadsinspektör 
 
Beslutsexpediering 
Sökande 
Länsstyrelsen 
____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sbn § 102   
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Fastigheten Säjvis 6:41. Ansökan om strandskydd.  
 
Beslut 
Bevilja ansökan enligt dispensskäl (MB 7kap, § 18c, punkt 1) 
fastigheten har redan tagits i anspråk på sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften med motivering nedan.  
 
Då detta är ett pågående, (Sbn 2022-03-29, §46) av Länsstyrelsen 
återförvisat ärende för fortsatt handläggning så ska ingen ny 
kommunal avgift utgå avseende kommunens handläggning av 
strandskyddsdispensen. 
 
 
Motivering 
Till stöd för kommunens bedömning finns det liknande ansökningar 
som har avgjorts i flertalet domar avseende åtgärder inom område 
som är ianspråktagna före den 1 juli 1975 som hjälper myndigheterna 
i sin bedömning.  
 
Det är vidare sökanden som vill ansöker om dispens från 
strandskyddet som har bevisbördan för att det är sådana förhållanden 
på fastigheten (jfr MÖD M 10901–14). Det har i domar uttalats att 
”Några höga krav på bevisning bör dock inte ställas eftersom det är att 
visa omständigheter som ligger relativt lång tillbaka i tiden” (jfr MÖD M 
9035–17). 
 
Frågan blir således om det är visat att fastigheten har använts på ett 
sådant sätt att en avhållande effekt på allmänhetens tillträde till 
fastigheten upprätthållits kontinuerligt redan innan reglerna om 
strandskydd infördes år 1975? 
 
- Sökanden har genom dokumentation avsett visa att fastigheten har 
varit bebyggd före 1975 så den är lagligen ianspråktagen. 
- Dokumentationen består av sökandens insända komplettering som 
innehåller följande (sökandens uppgifter): 
1. Utdrag av ansökan till LM inlämnad före 1 juli 1975 där det framgår 
att fastigheten är bebyggd,  
2. Ekonomisk karta från 1947 som visar bebyggelse på platsen 
3. Kartor från fastighetsbildningsmyndigheten samt förrättningsakten 
25-F1977-170 
 
- Kommunens bedömning: Handlingarna styrker sökandens 

uppgifter om att fastigheten tagits i anspråk med byggnader och 
nyttjats för bostadsändamål före 1 juli 1975 och att 
ianspråktagandet därför skett lagligen.  

 
Finns det en tomtplatsavgränsning sedan tidigare? 
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- Dokumentationen består av  
o Sökanden har kunnat visa att fastigheten är avstyckad 

för bostadsändamål av fastighetsbildningsmyndighetens 
handlingar från 1977 som baserar sig på den ovan 
nämnda ansökan inlämnad till myndigheten 1975-05-06.  

o Sökanden har därigenom kunnat visa att det finns en 
tomtplatsavgränsning enligt ovanstående beslut från 
fastighetsbildningsmyndigheten som utgörs av 
fastigheten som omfattar ca 1300 m2 m2 för avsett 
ändamål, bostad. 

 
- Kommunens bedömning: Då Lantmäteriet/ 
fastighetsbildningsmyndigheten kunnat bilda fastigheten för 
bostadsändamål bedömer kommunen att prövningen är lagligen gjord 
hos svensk myndighet och att övriga berörda myndigheter vid tiden för 
fastighetsbildningen inte motsatt sig detta.  
Kommunen betraktar hela fastigheten som en tomtplatsavgränsning 
då bebyggelsen och de hävdade ytorna utgör hela nuvarande Säjvis 
6:41 med en areal av ca: 1300 m2 vilket är inom det som kan anses 
vara normalt för en fastighet lämplig för bostadsändamål. 
 
Finns det en etablerad hemfridszon? 
- Dokumentationen består av  

o Sökanden har med kartor i kompletterande textdel 
kunnat visa att fastigheten är nyttjad sedan tidigare för 
sitt ändamål, hemfridszonen utgörs av byggnader och 
ianspråktagna ytor för gårdsmiljö som hävdats och 
skötts som sådan i direkt anslutning till byggnaderna. 
Detta redovisas i fastighetsbildningsmyndighetens 
handlingar från 1977 som baserar sig på den ovan 
nämnda ansökan inlämnad till myndigheten 1975-05-06. 

 
- Kommunens bedömning: Handlingarna styrker sökandens 

uppgifter om att fastigheten nyttjats med byggnader och för 
bostadsändamål före 1 juli 1975 på ett sådant sätt att allmänheten 
förstått att det finns en hemfridszon och avhållit sig från fastigheten 
(jmfr MÖD M 10705-16). 

 
Kommer sökt åtgärd att förändra påverkan på tillgängligheten av 
det strandskyddade området och kan fri passage upprätthållas? 
- Kommunens bedömning 

• Sökanden söker dispens för en åtgärd som är samma 
markanvändning och av en omfattning som dagens varför 
ingen ny påverkan kan anses föreligga. 

• Området närmast stranden består av en remsa om 25 meter 
som utgörs av en annan fastighet. Remsan närmast stranden 
påverkas därför ej. 
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• Fri passage mellan berörd fastighet och stranden är säkerställd 
vid fastighetsbildningen och fri passage upprätthålls 

 
Kommer sökt åtgärd att förändra påverkan på växt- och djurliv? 
 
- Kommunens bedömning 

• Sökanden söker dispens för en åtgärd som är samma 
markanvändning och av en omfattning som inte är avsevärt 
större jämfört mot dagens varför ingen ny påverkan kan anses 
föreligga. Att en ny ersättningsbyggnad uppförs får anses vara 
en sådan förändring som ska tålas mot bakgrund av redan 
befintlig byggnad på platsen, vidare att växt- och djurlivet inte 
träds för när om dispens för en ny byggnad beviljas. En dispens 
från strandskyddet strider därför inte mot strandskyddets 
syften. (jmfr M 5811-16). 

 
Sammantaget anser kommunen att fastigheten ianspråktagen på ett 
sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 7 kap. 
§18 c punkt 1 miljöbalken. Åtgärden anses inte stå i strid med 
strandskyddets syften och att begärd dispens ska beviljas. (Jmfr MMD 
Växjö M6030-18). 
 
Förslag till beslut 
Bevilja ansökan enligt dispensskäl (MB 7kap, § 18c, punkt 1) 
fastigheten har redan tagits i anspråk på sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften med motivering nedan.  
 
Då detta är ett pågående, (Sbn 2022-03-29, §46) av Länsstyrelsen 
återförvisat ärende för fortsatt handläggning så ska ingen ny 
kommunal avgift utgå avseende kommunens handläggning av 
strandskyddsdispensen. 
 
 
Förslag till motivering 
Till stöd för kommunens bedömning finns det liknande ansökningar 
som har avgjorts i flertalet domar avseende åtgärder inom område 
som är ianspråktagna före den 1 juli 1975 som hjälper myndigheterna 
i sin bedömning.  
 
Det är vidare sökanden som vill ansöker om dispens från 
strandskyddet som har bevisbördan för att det är sådana förhållanden 
på fastigheten (jfr MÖD M 10901–14). Det har i domar uttalats att 
”Några höga krav på bevisning bör dock inte ställas eftersom det är att 
visa omständigheter som ligger relativt lång tillbaka i tiden” (jfr MÖD M 
9035–17). 
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Frågan blir således om det är visat att fastigheten har använts på ett 
sådant sätt att en avhållande effekt på allmänhetens tillträde till 
fastigheten upprätthållits kontinuerligt redan innan reglerna om 
strandskydd infördes år 1975? 
 
- Sökanden har genom dokumentation avsett visa att fastigheten har 
varit bebyggd före 1975 så den är lagligen ianspråktagen. 
- Dokumentationen består av sökandens insända komplettering som 
innehåller följande (sökandens uppgifter): 
1. Utdrag av ansökan till LM inlämnad före 1 juli 1975 där det framgår 
att fastigheten är bebyggd,  
2. Ekonomisk karta från 1947 som visar bebyggelse på platsen 
3. Kartor från fastighetsbildningsmyndigheten samt förrättningsakten 
25-F1977-170 
 
- Kommunens bedömning: Handlingarna styrker sökandens 

uppgifter om att fastigheten tagits i anspråk med byggnader och 
nyttjats för bostadsändamål före 1 juli 1975 och att 
ianspråktagandet därför skett lagligen.  

 
Finns det en tomtplatsavgränsning sedan tidigare? 
- Dokumentationen består av  

o Sökanden har kunnat visa att fastigheten är avstyckad 
för bostadsändamål av fastighetsbildningsmyndighetens 
handlingar från 1977 som baserar sig på den ovan 
nämnda ansökan inlämnad till myndigheten 1975-05-06.  

o Sökanden har därigenom kunnat visa att det finns en 
tomtplatsavgränsning enligt ovanstående beslut från 
fastighetsbildningsmyndigheten som utgörs av 
fastigheten som omfattar ca 1300 m2 m2 för avsett 
ändamål, bostad. 

 
- Kommunens bedömning: Då Lantmäteriet/ 
fastighetsbildningsmyndigheten kunnat bilda fastigheten för 
bostadsändamål bedömer kommunen att prövningen är lagligen gjord 
hos svensk myndighet och att övriga berörda myndigheter vid tiden för 
fastighetsbildningen inte motsatt sig detta.  
Kommunen betraktar hela fastigheten som en tomtplatsavgränsning 
då bebyggelsen och de hävdade ytorna utgör hela nuvarande Säjvis 
6:41 med en areal av ca: 1300 m2 vilket är inom det som kan anses 
vara normalt för en fastighet lämplig för bostadsändamål. 
 
Finns det en etablerad hemfridszon? 
- Dokumentationen består av  

o Sökanden har med kartor i kompletterande textdel 
kunnat visa att fastigheten är nyttjad sedan tidigare för 
sitt ändamål, hemfridszonen utgörs av byggnader och 
ianspråktagna ytor för gårdsmiljö som hävdats och 
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skötts som sådan i direkt anslutning till byggnaderna. 
Detta redovisas i fastighetsbildningsmyndighetens 
handlingar från 1977 som baserar sig på den ovan 
nämnda ansökan inlämnad till myndigheten 1975-05-06. 

 
- Kommunens bedömning: Handlingarna styrker sökandens 

uppgifter om att fastigheten nyttjats med byggnader och för 
bostadsändamål före 1 juli 1975 på ett sådant sätt att allmänheten 
förstått att det finns en hemfridszon och avhållit sig från fastigheten 
(jmfr MÖD M 10705-16). 

 
Kommer sökt åtgärd att förändra påverkan på tillgängligheten av 
det strandskyddade området och kan fri passage upprätthållas? 
- Kommunens bedömning 

• Sökanden söker dispens för en åtgärd som är samma 
markanvändning och av en omfattning som dagens varför 
ingen ny påverkan kan anses föreligga. 

• Området närmast stranden består av en remsa om 25 meter 
som utgörs av en annan fastighet. Remsan närmast stranden 
påverkas därför ej. 

• Fri passage mellan berörd fastighet och stranden är säkerställd 
vid fastighetsbildningen och fri passage upprätthålls 

 
Kommer sökt åtgärd att förändra påverkan på växt- och djurliv? 
 
- Kommunens bedömning 

• Sökanden söker dispens för en åtgärd som är samma 
markanvändning och av en omfattning som inte är avsevärt 
större jämfört mot dagens varför ingen ny påverkan kan anses 
föreligga. Att en ny ersättningsbyggnad uppförs får anses vara 
en sådan förändring som ska tålas mot bakgrund av redan 
befintlig byggnad på platsen, vidare att växt- och djurlivet inte 
träds för när om dispens för en ny byggnad beviljas. En dispens 
från strandskyddet strider därför inte mot strandskyddets 
syften. (jmfr M 5811-16). 

 
Sammantaget anser kommunen att fastigheten ianspråktagen på ett 
sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 7 kap. 
§18 c punkt 1 miljöbalken. Åtgärden anses inte stå i strid med 
strandskyddets syften och att begärd dispens ska beviljas. (Jmfr MMD 
Växjö M6030-18). 
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Avgift 

Förslag: Då detta är ett pågående, (Sbn 2022-03-29, §46) av 
Länsstyrelsen återförvisat ärende för fortsatt handläggning så ska 
ingen ny kommunal avgift utgå avseende strandskyddsdispensen. 

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. Sökanden 
upplyses även om att vissa föreningar som enligt sina stadgar har till 
ändamål att tillvarata frilufts-, naturskydds- och miljöskyddsintressen, 
har rätt att överklaga beslutet. Du bör därför avvakta länsstyrelsens 
beslut och eventuell vidare 
handläggning innan några åtgärder vidtas. 
 

Beslutsunderlag 

- Ansökan (inkom 2022-02-11). 
- Översiktsplan Haparanda-kommuntäckande karta (antagen 2013-04-
15). 
- Bygglov 1979-05-10 

Sökandens kompletteringar i ärendet för den förnyade prövningen: 

o 2022-05-05, Uppdaterad ansökan om strandskydd 

o 2022-05-05, Karta från 1947 

o 2022-05-05,  

o 2022-05-09, Komplettering, beskrivning, textdel, utdrag 

och kartor 

o 2022-05-24, Förrättningsakt 25-F1977-170 

Bilaga med innehåll: 

- Ansökan (inkom 2022-02-11). 
- Situationsplan (inkom 2022-02-11). 
- Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-03-29 § 45 

- Länsstyrelsens begäran om komplettering 2022-04-13 

- Länsstyrelsens granskning av Samhällsbyggnadsnämndens beslut       

2022-05-02 

- Sökandens komplettering 1, Ekonomisk Karta från 1947, 2022-05-09 

- Sökandens komplettering 2, Rapport med underlag och 

motiveringar, 2022-05-09 

- Sökandens komplettering 3, Förrättningsakt 25-F1977-170 
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Beslutsexpediering 

-Sökanden, Beslut samt ansökan med bilaga 
-Länsstyrelsen i Norrbottens Län, Beslut samt ansökan med bilaga 
 
Besvärshänvisning 
Hur man överklagar: 
Den som är missnöjd med detta beslut kan överklaga det hos 
Länsstyrelsen i Norrbottens län. Besvärshandlingarna ska ha 
inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden i Haparanda kommun inom 
3 veckor från den dag klaganden fick del av beslutet. 
I besvärshandlingarna ska anges: 
-Det beslut som överklagas inklusive diarienummer. 
-Namn och adress till den som överklagar. 
-Vad den klagande vill ha ändrat. 
Besvärshandlingarna skickas med e-post till miljo-
bygg@haparanda.se eller med post till: 
Haparanda stad 
Samhällsbyggnadsnämnden 
953 85 Haparanda 

____ 
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Sbn § 104  Sbn 2022-427    
 
Information om ny lag – tobaksfria nikotinprodukter.  
 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen och lägger den 
med godkännande till handlingarna.  
_____ 
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Sbn § 105  Sbn 2022-427   
 
Tillägg/ändring i samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning.  
 
Beslut 
Att Samhällsbyggnadsnämnden beviljar tillägg av nedanstående 
punkter under avsnitt 6.1 i delegationsordningen. 
 
1. Beslut att meddela varning, förbjuda detaljhandel av tobaksfria 
nikotinprodukter –Tobakshandläggare vid 
varning/Samhällsbyggnadsnämnden vid förbud. 
 
2. Beslut i tillsynsärende gällande tobaksfria nikotinprodukter - 
Tobakshandläggare 
 

 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Nya avsnitt i delegationsordningen med anledning av kommande lag 
för tobaksfria nikotinprodukter. Om lagen ej går igenom är detta tillägg 
i delegationsordningen ej aktuellt. 
____ 
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Sbn § 106 
 
Utse dataskyddsombud (DSO) med anledning av 
Dataskyddsförordningen (GDPR) 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utse Karin Hietala till 
dataskyddsombud för samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning och motivering  
Dataskyddslagstiftningen ställer krav att en personuppgiftsansvarig 
myndighet har ett 
dataskyddsombud som har huvudansvaret att bevaka hur 
personuppgifter 
hanteras inom myndigheten.  Ombudet har en övervakande roll och 
följer upp att regelverket följs 
av den personuppgiftsansvariga organisationen. 
 
Dataskyddsombudet ska vara en namngiven fysisk person för varje 
personuppgiftsansvarig myndighet, som efter beslut i nämnden 
anmäls till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 
____ 
Beslutsexpediering 
Kanslichef 
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Sbn §107 
 
Samhällsbyggnadsnämndens mål för år 2023 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer mål år 2023 
 
- Veta vad vi äter och dricker 
- En trygg, hälsosam och tillgänglig miljö för barn 
- Förbättrade trafikmiljöer 
- Klimatanpassade fastigheter för en attraktiv boendemiljö 
- Förbättrad folkhälsa 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bearbetar förslag till indikatorer för år 
2023 under hösten. 
 
_____ 
Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
Kanslichef 
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Sbn § 108   
 
Dispens enskilda avlopp. 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förlänga dispensen för 
enskilda avlopp till och med 2024-09-30. 
 
Motivering 
Pia Hulkoff yrkar att då ny teknik kring enskilda avlopp och nya rön 
kring inventering framkommit bör dispenserna för enskilda avlopp 
förlängas.  
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Sbn §109 
 
Delegationsbeslut. 
 
Beslut 
Delegerade ärenden. Delegationsbesluten är fattade enligt 
delegations-ordning antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2021-
06-15 § 79.  
 
Beslutsunderlag 
Bilaga delegationsbeslut. 
_____ 
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Sbn § 110   
 
Delgivningar. 
 
Beslut 
Inga delgivningar finns att redovisa.  
_____ 
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Sbn § 111 
 
Kurser och konferenser. 

 
Beslut 
Alkoholhandläggaren kommer att delta på alkoholhandläggarnas 
årskonferens och nätverksträff i september. 
_____  
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Sbn § 112    
 
Justerare protokoll nästa sammanträde.  

 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Christina Lugnet (M) justerar 
protokoll på nämndsammanträde 6 september 2022. 
_____ 
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Sbn § 113   
 
Avslut. 
 
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar sammanträdet 
avslutat. 
____ 
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Plats och tid Seskarö, kl. 09:30 – 11:30 


  


Beslutande 
 
 
 
 
 


 


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


 


Övriga närvarande 
 
 
 


Göran Wigren, förvaltningschef 
Natalie Öman, alkoholhandläggare 
Behnam Hashemi Bani, byggnadsinspektör 
Spyridon Xenos, miljöinspektör 
Karin Hietala, kanslichef 
Kseniia Sergeeva, miljöinspektär 
Linnéa Haverinen, sekreterare 
 


 


Justering  


Justerare Ingemar Harila  
  


Plats och tid Digital justering, se sista sidan 
 
 


  


Justerade paragrafer § 92 - 112 
  


Underskrifter  


Sekreterare Protokollet är digitalt justerat, se sista sidan.   
 Linnéa Haverinen 
  


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


Justerare Protokollet är digitalt justerat, se sista sidan.  
 Ingemar Harila  
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ANSLAG/BEVIS 


 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  


Organ Samhällsbyggnadsnämnden i Haparanda 
  


Sammanträdesdatum 2022-06-14 
  


Datum då anslaget sätts 
upp 


2022-06-28 


  


Datum då anslaget tas 
ned 


2022-07-20 


  
Förvaringsplats för 
protokollet 


Samhällsbyggnadsförvaltningen 


  
 
Underskrift 


 


Protokollet är digitalt justerat, se sista sidan. 
Linnéa Haverinen 
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Ärenden 
 
§ 92 Sammanträdets öppnande. 
 
§ 93 Anmälan om jäv. 
 
§ 94 Val av justerare och godkännande av dagordningen. 
 
§ 95 Ordförandens och förvaltningens rapport. 
 
§ 96 Fastigheten Seskarö 3:5   


Ansökan om strandskyddsdispens. 
 
§ 97  Fastigheten Haparanda Nikkala 1:2   


Ansökan om strandskyddsdispens. 
 
§ 98 Fastigheten Haparanda 29:31 
  Ansökan om tidsbegränsat bygglov.  
 


                      § 99    Fastigheten Haparanda 29:31 
                                 Ansökan om strandskyddsdispens.  
 


§ 100 Fastigheten Lappträsk 15:13 
 Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad. 
 
§ 101 Fastigheten Lappträsk 15:13 
 Ansökan om strandskyddsdispens. 
 
§ 102 Fastigheten Säjvis 6:41 
 Ansökan om strandskyddsdispens. 
 
§ 103 Fastigheten Nikkala 7:5, 7:12, 7:14 och 7:15 
 Ansökan om strandskyddsdispens. 
 
§ 104 Information om ny lag – tobaksfria nikotinprodukter. 
 
§ 105 Tillägg/ändring i delegationsordning 
 
§ 106 Utse dataskyddsombud (DSO)  
 
§ 107 Samhällsbyggnadsnämndens mål för år 2023 
 
§ 108  Dispens enskilda avlopp 
 
§ 109 Delegationsbeslut 
 
§ 110 Delgivningar 
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§ 111 Kurser och konferenser 
 
§ 112 Justerare protokoll nästa sammanträde 
 
§ 113 Avslut  
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Sbn § 92 
 
Ordförande förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla närvarande 
välkomna. 
____ 
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Sbn § 93 
 
Anmälan av jäv. 
 
Beslut 
Ingen ledamot anmäler jäv.  
____ 
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Sbn § 94 
 
Val av justerare och godkännande av dagordningen. 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utse Ingemar Harila till 
justerande för dagens protokoll samt godkänna den föreslagna 
dagordningen. 
____ 
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Sbn § 95 
 
Ordförandes och förvaltningens rapport. 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av muntlig information enligt 
följande: 
 
Ordföranden 
- Budgetberedning 


 
Förvaltningschefen 
- Fortsatt personalbrist 
- Rekrytering av miljöinspektör  
- Havsbaserad vindkraft utanför Sandskär och Malören 
 
_____ 
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                                            Sbn § 96  Sbn 2021-412  
 
Fastigheten Seskarö 3:5. Ansökan om strandskyddsdispens.  
 
Beslut 
Strandskyddsdispens ges för nybyggnad av flytbrygga på fastigheten 
Seskarö 3:5 i enlighet med situationsplanen.   
 
Motivering 
• Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 
utvidgningen kan inte genomföras utanför området. (MB 7kap, § 18c, 
punkt 4).  
 
• Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan ske utanför området. (MB 7kap, § 18c, 
punkt 5).  
 
• Verksamheten bidrar långsiktigt till utvecklingen av landsbygden. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Haparanda kommun har lämnat in en ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av flytbrygga. Idag existerar en 
12 meters brygga i Räpilahti som används aktivt av besökande båtar 
samt badgäster där det finns båtar i närheten. Det vore därmed 
lämpligt att bygga ytterligare en 24 meters flytbrygga ca 50 meter ifrån 
existerande brygga för att öka tillgängligheten för allmänhetens 
badande.  
 
Detaljplanen anger att Räpilahti är ett öppet vattenområde med 
ankringsmöjligheter. 
 
2019-06-26 beviljade samhällsbyggnadsnämnden dispens för 
strandskydd för dåvarande flytbrygga. 
 
2019-07-02 Länsstyrelsen beslutade att följa 
samhällsbyggnadsnämndens beslut.  
 
Förslag till beslut 
Strandskyddsdispens ges för nybyggnad av flytbrygga på fastigheten 
Seskarö 3:5 i enlighet med situationsplanen.   


 
Förslag till motivering 
• Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 
utvidgningen kan inte genomföras utanför området. (MB 7kap, § 18c, 
punkt 4).  
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• Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan ske utanför området. (MB 7kap, § 18c, 
punkt 5).  
 
• Verksamheten bidrar långsiktigt till utvecklingen av landsbygden. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Haparanda kommun har lämnat in en ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av flytbrygga. Idag existerar en 
12 meters brygga i Räpilahti som används aktivt av besökande båtar 
samt badgäster där det finns båtar i närheten. Det vore därmed 
lämpligt att bygga ytterligare en 24 meters flytbrygga ca 50 meter ifrån 
existerande brygga för att öka tillgängligheten för allmänhetens 
badande.  


 
Detaljplanen anger att Räpilahti är ett öppet vattenområde med 
ankringsmöjligheter. 
 
2019-06-26 beviljade samhällsbyggnadsnämnden dispens för 
strandskydd för dåvarande flytbrygga. 
 
2019-07-02 Länsstyrelsen beslutade att följa 
samhällsbyggnadsnämndens beslut.  
 
Ärendets beredning/samråd 
Inga underrättelser har skickats ut. 
 
Upplysning 
Detta beslut upphör 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. 18h § miljöbalken). 
 


För att kunna utföra ett planerat arbete som beviljats 
strandskyddsdispens ska man ha mark- och vattenägarens 
tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot 
allmänna intressen i strandskyddsbestämmelserna. Sökanden 
och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 
grannar m.fl. som kan beröras av åtgärden.   
 


Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska 
överpröva detta beslut eller inte. Sökanden upplyses även om 
att vissa föreningar som enligt sina stadgar har till ändamål att 
tillvarata frilufts-, naturskydds- och miljöskyddsintressen, har 
rätt att överklaga beslutet (se bilaga). Du bör därför avvakta 
länsstyrelsens beslut och eventuell vidare handläggning innan 
några åtgärder vidtas. 
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Beslutsunderlag 
- Ansökan (inkom 2021-08-25) 
- Detaljplan för del av Seskarö 3:5, laga kraft 1991-09-25 


 
Bilagor 
- Ansökan 2021-08-25 
- Situationsplan 2021-08-25 
 
Avgift 
Enligt MB taxa: 4145 kr 
  
Besvärshänvisning 
Hur man överklagar: 
Den som är missnöjd med detta beslut kan överklaga det hos 
Länsstyrelsen i Norrbottens län. 
 
Besvärshandlingarna ska ha inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden 
i Haparanda kommun inom 3 veckor från den dag klaganden fick del 
av beslutet. 
 
I besvärshandlingarna ska anges: 
-Det beslut som överklagas inklusive diarienummer. 
-Namn och adress till den som överklagar. 
-Vad den klagande vill ha ändrat. 
Besvärshandlingarna skickas med e-post till miljo-
bygg@haparanda.se eller med post till: 
Haparanda stad 
Samhällsbyggnadsnämnden 
953 85 Haparanda 


 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Behnam Hashemi Bani 
Byggnadsinspektör 
_____ 
Beslutsexpediering 
Sökande 
Länsstyrelsen 
____ 
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Sbn § 97  Sbn 2021-533  
 
Fastigheten Haparanda Nikkala 1:2. Ansökan om 
strandskyddsdispens.  
 
Beslut 


 


Strandskyddsdispens ges för nybyggnad av nätstation på fastigheten 
Nikkala 1:2 i enlighet med situationsplanen. Den yta som får tas i 
anspråk är begränsad till byggnadens yta på mark.  


 


Motivering 
• Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 
utvidgningen kan inte genomföras utanför området. (MB 7kap, § 18c, 
punkt 4).  
 
• Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. (MB 7kap, 
§ 18c, punkt 5). 


 
• Nuvarande nätstation skall ersättas med en ny för att uppdatera 
elnätet i Salmis. 


 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Verksamhetsutövaren ansöker om dispens från strandskydd för 
placering av nätstationen. Bygglovsansökan har lämnats in och blivit 
beviljad och startbesked har utfärdats. 
 


Förslag till beslut 
Strandskyddsdispens ges för nybyggnad av nätstation på fastigheten 
Nikkala 1:2 i enlighet med situationsplanen. Den yta som får tas i 
anspråk är begränsad till byggnadens yta på mark.  
 
Förslag till motivering 
• Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 
utvidgningen kan inte genomföras utanför området. (MB 7kap, § 18c, 
punkt 4).  
 
• Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. (MB 7kap, 
§ 18c, punkt 5). 


 
• Nuvarande nätstation skall ersättas med en ny för att uppdatera 
elnätet i Salmis. 
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Bakgrund och ärendebeskrivning 
Verksamhetsutövaren ansöker om dispens från strandskydd för 
placering av nätstationen. Bygglovsansökan har lämnats in och blivit 
beviljad och startbesked har utfärdats. 
 
Ärendets beredning och samråd 
Inga underrättelser har skickats ut. 


 
Upplysning 
Detta beslut upphör 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. 18h § miljöbalken). 
 


För att kunna utföra ett planerat arbete som beviljats 
strandskyddsdispens ska man ha mark- och vattenägarens 
tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot 
allmänna intressen i strandskyddsbestämmelserna. Sökanden 
och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 
grannar m.fl. som kan beröras av åtgärden.   
 


Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska 
överpröva detta beslut eller inte. Sökanden upplyses även om 
att vissa föreningar som enligt sina stadgar har till ändamål att 
tillvarata frilufts-, naturskydds- och miljöskyddsintressen, har 
rätt att överklaga beslutet (se bilaga). Du bör därför avvakta 
länsstyrelsens beslut och eventuell vidare handläggning innan 
några åtgärder vidtas. 
 
Beslutsunderlag 
-Ansökan (inkom 2021-10-25) 


 
Bilagor 
- Ansökan 2021-10-25 
- Situationsplan 2021-10-25 
 
Avgift 
Enligt MB taxa: 4145 kr 
  
Besvärshänvisning 
Hur man överklagar: 
Den som är missnöjd med detta beslut kan överklaga det hos 
Länsstyrelsen i Norrbottens län. 
 
Besvärshandlingarna ska ha inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden 
i Haparanda kommun inom 3 veckor från den dag klaganden fick del 
av beslutet. 
 
I besvärshandlingarna ska anges: 
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-Det beslut som överklagas inklusive diarienummer. 
-Namn och adress till den som överklagar. 
-Vad den klagande vill ha ändrat. 
Besvärshandlingarna skickas med e-post till miljo-
bygg@haparanda.se eller med post till: 
Haparanda stad 
Samhällsbyggnadsnämnden 
953 85 Haparanda 
 


                  Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Behnam Hashemi Bani 
Byggnadsinspektör 
 
Beslutsexpediering 
Sökande 
Länsstyrelsen 
____ 
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Sbn § 98  Sbn 2022-442  
 
Fastigheten Haparanda 29:31. Ansökan om tidsbegränsat bygglov.  
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
- Bevilja tidsbegränsat (till 2032-12-31) bygglov för nybyggnad av 
kioskmodul i EU-parken på fastigheten Haparanda 29:31.  
- Startbesked ges. 
- Byggherren skall meddela när byggnaden är färdig. Byggnaden 
får ej tas i bruk utan slutbesked. 
 
Motivering 
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 
åtgärden överensstämmer med detaljplan (SFS 2010:900 9 kap 30 § 
p.1a). 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Haparanda kommun har lämnat in en ansökan om tidsbegränsat 
bygglov för nybyggnad av kioskmodul med RWC toalett för 
Haparanda 29:31 (byggnadsarea = 15 kvm).  
 
För ovannämnda fastighet gäller detaljplan för KV Patan och Del av 
Haparanda 29:31. Planen för området där kioskmodulen skall byggas 
anger anlagd park och öppet vattenområde. 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
- Bevilja tidsbegränsat (till 2032-06-14) bygglov för nybyggnad av 
kioskmodul i EU-parken på fastigheten Haparanda 29:31.  
- Startbesked ges. 
- Byggherren skall meddela när byggnaden är färdig. Byggnaden 
får ej tas i bruk utan slutbesked. 
 
Förslag till motivering 
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 
åtgärden överensstämmer med detaljplan (SFS 2010:900 9 kap 30 § 
p.1a). 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Haparanda kommun har lämnat in en ansökan om tidsbegränsat 
bygglov för nybyggnad av kioskmodul med RWC toalett för 
Haparanda 29:31 (byggnadsarea = 15 kvm).  
 
För ovannämnda fastighet gäller detaljplan för KV Patan och Del av 
Haparanda 29:31. Planen för området där kioskmodulen skall byggas 
anger anlagd park och öppet vattenområde. 
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Beslutsunderlag 
- Ansökan inkom 2022-04-28 
- Detaljplan för KV Patan och Del av Haparanda 29:31, laga kraft 
2014-06-03. 
 
Bilagor 
  - Ansökan 2022-04-28 
  - Situationsplan 2022-04-28 
  - Plan och fasadritning 2022-04-28 
 
Avgift 
Enligt PBL taxa: 7137 kr 
 
 
Besvärshänvisning 
Hur man överklagar: 
Den som är missnöjd med detta beslut kan överklaga det hos 
Länsstyrelsen i Norrbottens län. 
 
Besvärshandlingarna ska ha inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden 
i Haparanda kommun inom 3 veckor från den dag klaganden fick del 
av beslutet. 
 
I besvärshandlingarna ska anges: 
-Det beslut som överklagas inklusive diarienummer. 
-Namn och adress till den som överklagar. 
-Vad den klagande vill ha ändrat. 
Besvärshandlingarna skickas med e-post till miljo-
bygg@haparanda.se eller med post till: 
Haparanda stad 
Samhällsbyggnadsnämnden 
953 85 Haparanda 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Behnam Hashemi Bani 
Byggnadsinspektör 
 
Beslutsexpediering 
Sökande 
____ 
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Sbn § 99  Sbn 2022-443   
 
Fastigheten Haparanda 29:31. Ansökan om strandskyddsdispens. 
 
Beslut 
Strandskyddsdispens ges för nybyggnad av kioskmodul på 
fastigheten Haparanda 29:31 i enlighet med situationsplanen.   


 
Motivering 
• Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan ske utanför området. (MB 7kap, § 18c, 
punkt 5).  


 
• Platsen är i detaljplanen angiven som park och därmed är 
byggnaden till för parkens skötsel då byggnaden följer planen. 
 
Förslag till beslut 
Strandskyddsdispens ges för nybyggnad av kioskmodul på 
fastigheten Haparanda 29:31 i enlighet med situationsplanen.   
 
Förslag till motivering 
• Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan ske utanför området. (MB 7kap, § 18c, 
punkt 5).  


 
• Platsen är i detaljplanen angiven som park och därmed är 
byggnaden till för parkens skötsel då byggnaden följer planen. 


 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Haparanda kommun har lämnat in en ansökan om bygglov samt 
strandskyddsdispens för nybyggnad av kioskmodul med RWC toalett i 
EU-parken (byggnadsarea = 15 kvm).  


 
Ärendets beredning/samråd 
Inga underrättelser har skickats ut. 


 
Upplysning 
Detta beslut upphör 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. 18h § miljöbalken). 
 


För att kunna utföra ett planerat arbete som beviljats 
strandskyddsdispens ska man ha mark- och vattenägarens 
tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot 
allmänna intressen i strandskyddsbestämmelserna. Sökanden 
och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 
grannar m.fl. som kan beröras av åtgärden.   
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Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska 
överpröva detta beslut eller inte. Sökanden upplyses även om 
att vissa föreningar som enligt sina stadgar har till ändamål att 
tillvarata frilufts-, naturskydds- och miljöskyddsintressen, har 
rätt att överklaga beslutet (se bilaga). Du bör därför avvakta 
länsstyrelsens beslut och eventuell vidare handläggning innan 
några åtgärder vidtas. 


 
Beslutsunderlag 
- Ansökan (inkom 2022-04-28) 
- Detaljplan för KV Patan och Del av Haparanda 29:31, laga kraft 
2014-06-03 
 
Bilagor 
- Ansökan 2022-04-28 
- Situationsplan 2022-04-28 
 
Avgift 
Enligt MB taxa: 4145 kr 
  
Besvärshänvisning 
Hur man överklagar: 
Den som är missnöjd med detta beslut kan överklaga det hos 
Länsstyrelsen i Norrbottens län. 
 
Besvärshandlingarna ska ha inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden 
i Haparanda kommun inom 3 veckor från den dag klaganden fick del 
av beslutet. 
 
I besvärshandlingarna ska anges: 
-Det beslut som överklagas inklusive diarienummer. 
-Namn och adress till den som överklagar. 
-Vad den klagande vill ha ändrat. 
Besvärshandlingarna skickas med e-post till miljo-
bygg@haparanda.se eller med post till: 
Haparanda stad 
Samhällsbyggnadsnämnden 
953 85 Haparanda 


 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Behnam Hashemi Bani 
Byggnadsinspektör 
 
Beslutsexpediering 
Sökande 
Länsstyrelsen 
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Sbn § 100  Sbn 2022-380   
 
Fastigheten Lappträsk 15:13. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad.  
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
1. Bevilja bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Lappträsk 
15:13. 
2. Kontrollansvarig och byggherre ska tillsammans ta fram en 
kontrollplan. 
3. Tekniskt samråd ska hållas.  
4. Åtgärden får inte påbörjas utan startbesked. 
5. Koordinater enligt koordinatsystem SWEREF 99 23 15 ska lämnas 
in till samhällsbyggnadsförvaltningen som underlag för slutbesked. 
 
Motivering 
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan om 
åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser och inte förutsätter 
planläggning (SFS 2010:900 9 kap 31 § p.1 och 2). Markområdets 
lämplighet för bebyggelse behöver inte prövas i detaljplan när ett 
byggnadsverk kan prövas i samband med bygglov och användningen 
av byggnadsverket inte anses medföra en betydande miljöpåverkan 
(SFS 2010:900 4 kap. § p.3). 


 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
1. Bevilja bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Lappträsk 
15:13. 
2. Kontrollansvarig och byggherre ska tillsammans ta fram en 
kontrollplan. 
3. Tekniskt samråd ska hållas.  
4. Åtgärden får inte påbörjas utan startbesked. 
5. Koordinater enligt koordinatsystem SWEREF 99 23 15 ska lämnas 
in till samhällsbyggnadsförvaltningen som underlag för slutbesked. 
 
 
Förslag till motivering 
Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan om 
åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser och inte förutsätter 
planläggning (SFS 2010:900 9 kap 31 § p.1 och 2). Markområdets 
lämplighet för bebyggelse behöver inte prövas i detaljplan när ett 
byggnadsverk kan prövas i samband med bygglov och användningen 
av byggnadsverket inte anses medföra en betydande miljöpåverkan 
(SFS 2010:900 4 kap. § p.3). 
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                              Bakgrund och ärendebeskrivning 
Fastighetsägare har lämnat in en ansökan om bygglov för nybyggnad 
av garage (byggnadsarea 190 kvm). Fastigheten är belägen utanför 
detaljplanerat område. Gällande översiktsplan anger att marken är 
främst avsedd för bostäder, fritidshus och lokal boendeservice. 
 
Ärendets beredning och samråd 


                             Sökande har inkommit med ansökan.  
 


Upplysning 
Utsättning av ny byggnad skall ske av Metria eller annan med 
tillräcklig mätningsteknisk kompetens enligt PBL (SFS 2010:900) 10 
kap § 26. Koordinaterna ska levereras enligt SWEREF 99 23 15 med 
angivet inmätningsläge (tak, husliv eller sockel), mätmetod samt 
mätmedelfel i plan. Beslutet upphör att gälla om arbetena inte har 
påbörjats inom 2 år och avslutas inom 5 år efter att beslutet vunnit 
laga kraft (tre veckor efter att den sökande har erhållit beslutet). 
 
Beslutsunderlag 
- Ansökan inkom 2022-05-05 
- Översiktsplan Haparanda (antagen 2013-04-15) 
 
Bilagor 
- Ansökan 2022-05-05 
- Situationsplan 2022-06-06 
- Ritningar 2022-05-05 
 
Avgift 
Enligt PBL taxa: 4471 kr 


 
Besvärshänvisning 
Hur man överklagar: 
Den som är missnöjd med detta beslut kan överklaga det hos 
Länsstyrelsen i Norrbottens län. 
 
Besvärshandlingarna ska ha inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden 
i Haparanda kommun inom 3 veckor från den dag klaganden fick del 
av beslutet. 
 
I besvärshandlingarna ska anges: 
-Det beslut som överklagas inklusive diarienummer. 
-Namn och adress till den som överklagar. 
-Vad den klagande vill ha ändrat. 
Besvärshandlingarna skickas med e-post till miljo-
bygg@haparanda.se eller med post till: 
Haparanda stad 
Samhällsbyggnadsnämnden 
953 85 Haparanda 



mailto:miljo-bygg@haparanda.se

mailto:miljo-bygg@haparanda.se
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Behnam Hashemi Bani 
Byggnadsinspektör 
 
Beslutsexpediering 
Sökande 
____ 
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Sbn § 101 Sbn 2022-409  
 
Fastigheten Lappträsk 15:13. Ansökan om strandskyddsdispens.  
 
Beslut 
Strandskyddsdispens ges för nybyggnad av garage på fastigheten 
Lappträsk 15:13 i enlighet med situationsplanen. Den yta som får tas i 
anspråk är begränsad till byggnadens yta på mark.  
 
Motivering 
• Området har redan tagits i anspråk som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften. (MB 7kap, § 18c, punkt 1).  
 
• Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, 
bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering. (MB 7kap, § 18c, 
punkt 2).  


 
• Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 
utvidgningen kan inte genomföras utanför området. (MB 7kap, § 18c, 
punkt 4).  


 
• Verksamheten bidrar långsiktigt till utvecklingen av landsbygden. 
 
Förslag till beslut 
Strandskyddsdispens ges för nybyggnad av garage på fastigheten 
Lappträsk 15:13 i enlighet med situationsplanen. Den yta som får tas i 
anspråk är begränsad till byggnadens yta på mark.  
 
 
Förslag till motivering 
• Området har redan tagits i anspråk som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften. (MB 7kap, § 18c, punkt 1).  
 
• Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, 
bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering. (MB 7kap, § 18c, 
punkt 2).  


 
• Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 
utvidgningen kan inte genomföras utanför området. (MB 7kap, § 18c, 
punkt 4).  


 
• Verksamheten bidrar långsiktigt till utvecklingen av landsbygden. 


 
 
 
 







  Sida 23 


 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2022-06-14   


 
 


Justerare   


 


Bakgrund och ärendebeskrivning 
Fastighetsägare har lämnat in en ansökan om strandskyddsdispens 
för nybyggnad av garage (byggnadsarea = 190 kvm) där man vill 
ersätta befintlig byggnad.  
 
2012-12-11 beviljade samhällsbyggnadsnämnden bygglov samt 
dispens för strandskydd för dåvarande fastigheten Lappträsk S:14.  
 
2013-01-29 Länsstyrelsen beslutade att följa 
samhällsbyggnadsnämnden beslut.    


 
Ärendets beredning/samråd 
Inga underrättelser har skickats ut. 


 
Upplysning 
Detta beslut upphör 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. 18h § miljöbalken). 
 
För att kunna utföra ett planerat arbete som beviljats 
strandskyddsdispens ska man ha mark- och vattenägarens tillstånd. 
Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot allmänna 
intressen i strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller 
fastighetsägaren uppmanas att själv informera grannar m.fl. som kan 
beröras av åtgärden.   
Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva detta 
beslut eller inte. Sökanden upplyses även om att vissa föreningar som 
enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata frilufts-, naturskydds- 
och miljöskyddsintressen, har rätt att överklaga beslutet (se bilaga). 
Du bör därför avvakta länsstyrelsens beslut och eventuell vidare 
handläggning innan några åtgärder vidtas. 
 
Beslutsunderlag 
- Ansökan (inkom 2022-05-19) 
 
Bilagor 
- Ansökan 2022-05-19 
- Situationsplan 2022-06-06 
 
Avgift 
Enligt MB taxa: 4145 kr 
  
Besvärshänvisning 
Hur man överklagar: 
Den som är missnöjd med detta beslut kan överklaga det hos 
Länsstyrelsen i Norrbottens län. 
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Besvärshandlingarna ska ha inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden 
i Haparanda kommun inom 3 veckor från den dag klaganden fick del 
av beslutet. 
 
I besvärshandlingarna ska anges: 
-Det beslut som överklagas inklusive diarienummer. 
-Namn och adress till den som överklagar. 
-Vad den klagande vill ha ändrat. 
Besvärshandlingarna skickas med e-post till miljo-
bygg@haparanda.se eller med post till: 
Haparanda stad 
Samhällsbyggnadsnämnden 
953 85 Haparanda 


 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Behnam Hashemi Bani 
Byggnadsinspektör 
 
Beslutsexpediering 
Sökande 
Länsstyrelsen 
____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sbn § 102   
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Fastigheten Säjvis 6:41. Ansökan om strandskydd.  
 
Beslut 
Bevilja ansökan enligt dispensskäl (MB 7kap, § 18c, punkt 1) 
fastigheten har redan tagits i anspråk på sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften med motivering nedan.  
 
Då detta är ett pågående, (Sbn 2022-03-29, §46) av Länsstyrelsen 
återförvisat ärende för fortsatt handläggning så ska ingen ny 
kommunal avgift utgå avseende kommunens handläggning av 
strandskyddsdispensen. 
 
 
Motivering 
Till stöd för kommunens bedömning finns det liknande ansökningar 
som har avgjorts i flertalet domar avseende åtgärder inom område 
som är ianspråktagna före den 1 juli 1975 som hjälper myndigheterna 
i sin bedömning.  
 
Det är vidare sökanden som vill ansöker om dispens från 
strandskyddet som har bevisbördan för att det är sådana förhållanden 
på fastigheten (jfr MÖD M 10901–14). Det har i domar uttalats att 
”Några höga krav på bevisning bör dock inte ställas eftersom det är att 
visa omständigheter som ligger relativt lång tillbaka i tiden” (jfr MÖD M 
9035–17). 
 
Frågan blir således om det är visat att fastigheten har använts på ett 
sådant sätt att en avhållande effekt på allmänhetens tillträde till 
fastigheten upprätthållits kontinuerligt redan innan reglerna om 
strandskydd infördes år 1975? 
 
- Sökanden har genom dokumentation avsett visa att fastigheten har 
varit bebyggd före 1975 så den är lagligen ianspråktagen. 
- Dokumentationen består av sökandens insända komplettering som 
innehåller följande (sökandens uppgifter): 
1. Utdrag av ansökan till LM inlämnad före 1 juli 1975 där det framgår 
att fastigheten är bebyggd,  
2. Ekonomisk karta från 1947 som visar bebyggelse på platsen 
3. Kartor från fastighetsbildningsmyndigheten samt förrättningsakten 
25-F1977-170 
 
- Kommunens bedömning: Handlingarna styrker sökandens 


uppgifter om att fastigheten tagits i anspråk med byggnader och 
nyttjats för bostadsändamål före 1 juli 1975 och att 
ianspråktagandet därför skett lagligen.  


 
Finns det en tomtplatsavgränsning sedan tidigare? 
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- Dokumentationen består av  
o Sökanden har kunnat visa att fastigheten är avstyckad 


för bostadsändamål av fastighetsbildningsmyndighetens 
handlingar från 1977 som baserar sig på den ovan 
nämnda ansökan inlämnad till myndigheten 1975-05-06.  


o Sökanden har därigenom kunnat visa att det finns en 
tomtplatsavgränsning enligt ovanstående beslut från 
fastighetsbildningsmyndigheten som utgörs av 
fastigheten som omfattar ca 1300 m2 m2 för avsett 
ändamål, bostad. 


 
- Kommunens bedömning: Då Lantmäteriet/ 
fastighetsbildningsmyndigheten kunnat bilda fastigheten för 
bostadsändamål bedömer kommunen att prövningen är lagligen gjord 
hos svensk myndighet och att övriga berörda myndigheter vid tiden för 
fastighetsbildningen inte motsatt sig detta.  
Kommunen betraktar hela fastigheten som en tomtplatsavgränsning 
då bebyggelsen och de hävdade ytorna utgör hela nuvarande Säjvis 
6:41 med en areal av ca: 1300 m2 vilket är inom det som kan anses 
vara normalt för en fastighet lämplig för bostadsändamål. 
 
Finns det en etablerad hemfridszon? 
- Dokumentationen består av  


o Sökanden har med kartor i kompletterande textdel 
kunnat visa att fastigheten är nyttjad sedan tidigare för 
sitt ändamål, hemfridszonen utgörs av byggnader och 
ianspråktagna ytor för gårdsmiljö som hävdats och 
skötts som sådan i direkt anslutning till byggnaderna. 
Detta redovisas i fastighetsbildningsmyndighetens 
handlingar från 1977 som baserar sig på den ovan 
nämnda ansökan inlämnad till myndigheten 1975-05-06. 


 
- Kommunens bedömning: Handlingarna styrker sökandens 


uppgifter om att fastigheten nyttjats med byggnader och för 
bostadsändamål före 1 juli 1975 på ett sådant sätt att allmänheten 
förstått att det finns en hemfridszon och avhållit sig från fastigheten 
(jmfr MÖD M 10705-16). 


 
Kommer sökt åtgärd att förändra påverkan på tillgängligheten av 
det strandskyddade området och kan fri passage upprätthållas? 
- Kommunens bedömning 


• Sökanden söker dispens för en åtgärd som är samma 
markanvändning och av en omfattning som dagens varför 
ingen ny påverkan kan anses föreligga. 


• Området närmast stranden består av en remsa om 25 meter 
som utgörs av en annan fastighet. Remsan närmast stranden 
påverkas därför ej. 
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• Fri passage mellan berörd fastighet och stranden är säkerställd 
vid fastighetsbildningen och fri passage upprätthålls 


 
Kommer sökt åtgärd att förändra påverkan på växt- och djurliv? 
 
- Kommunens bedömning 


• Sökanden söker dispens för en åtgärd som är samma 
markanvändning och av en omfattning som inte är avsevärt 
större jämfört mot dagens varför ingen ny påverkan kan anses 
föreligga. Att en ny ersättningsbyggnad uppförs får anses vara 
en sådan förändring som ska tålas mot bakgrund av redan 
befintlig byggnad på platsen, vidare att växt- och djurlivet inte 
träds för när om dispens för en ny byggnad beviljas. En dispens 
från strandskyddet strider därför inte mot strandskyddets 
syften. (jmfr M 5811-16). 


 
Sammantaget anser kommunen att fastigheten ianspråktagen på ett 
sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 7 kap. 
§18 c punkt 1 miljöbalken. Åtgärden anses inte stå i strid med 
strandskyddets syften och att begärd dispens ska beviljas. (Jmfr MMD 
Växjö M6030-18). 
 
Förslag till beslut 
Bevilja ansökan enligt dispensskäl (MB 7kap, § 18c, punkt 1) 
fastigheten har redan tagits i anspråk på sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften med motivering nedan.  
 
Då detta är ett pågående, (Sbn 2022-03-29, §46) av Länsstyrelsen 
återförvisat ärende för fortsatt handläggning så ska ingen ny 
kommunal avgift utgå avseende kommunens handläggning av 
strandskyddsdispensen. 
 
 
Förslag till motivering 
Till stöd för kommunens bedömning finns det liknande ansökningar 
som har avgjorts i flertalet domar avseende åtgärder inom område 
som är ianspråktagna före den 1 juli 1975 som hjälper myndigheterna 
i sin bedömning.  
 
Det är vidare sökanden som vill ansöker om dispens från 
strandskyddet som har bevisbördan för att det är sådana förhållanden 
på fastigheten (jfr MÖD M 10901–14). Det har i domar uttalats att 
”Några höga krav på bevisning bör dock inte ställas eftersom det är att 
visa omständigheter som ligger relativt lång tillbaka i tiden” (jfr MÖD M 
9035–17). 
 







  Sida 28 


 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2022-06-14   


 
 


Justerare   


 


Frågan blir således om det är visat att fastigheten har använts på ett 
sådant sätt att en avhållande effekt på allmänhetens tillträde till 
fastigheten upprätthållits kontinuerligt redan innan reglerna om 
strandskydd infördes år 1975? 
 
- Sökanden har genom dokumentation avsett visa att fastigheten har 
varit bebyggd före 1975 så den är lagligen ianspråktagen. 
- Dokumentationen består av sökandens insända komplettering som 
innehåller följande (sökandens uppgifter): 
1. Utdrag av ansökan till LM inlämnad före 1 juli 1975 där det framgår 
att fastigheten är bebyggd,  
2. Ekonomisk karta från 1947 som visar bebyggelse på platsen 
3. Kartor från fastighetsbildningsmyndigheten samt förrättningsakten 
25-F1977-170 
 
- Kommunens bedömning: Handlingarna styrker sökandens 


uppgifter om att fastigheten tagits i anspråk med byggnader och 
nyttjats för bostadsändamål före 1 juli 1975 och att 
ianspråktagandet därför skett lagligen.  


 
Finns det en tomtplatsavgränsning sedan tidigare? 
- Dokumentationen består av  


o Sökanden har kunnat visa att fastigheten är avstyckad 
för bostadsändamål av fastighetsbildningsmyndighetens 
handlingar från 1977 som baserar sig på den ovan 
nämnda ansökan inlämnad till myndigheten 1975-05-06.  


o Sökanden har därigenom kunnat visa att det finns en 
tomtplatsavgränsning enligt ovanstående beslut från 
fastighetsbildningsmyndigheten som utgörs av 
fastigheten som omfattar ca 1300 m2 m2 för avsett 
ändamål, bostad. 


 
- Kommunens bedömning: Då Lantmäteriet/ 
fastighetsbildningsmyndigheten kunnat bilda fastigheten för 
bostadsändamål bedömer kommunen att prövningen är lagligen gjord 
hos svensk myndighet och att övriga berörda myndigheter vid tiden för 
fastighetsbildningen inte motsatt sig detta.  
Kommunen betraktar hela fastigheten som en tomtplatsavgränsning 
då bebyggelsen och de hävdade ytorna utgör hela nuvarande Säjvis 
6:41 med en areal av ca: 1300 m2 vilket är inom det som kan anses 
vara normalt för en fastighet lämplig för bostadsändamål. 
 
Finns det en etablerad hemfridszon? 
- Dokumentationen består av  


o Sökanden har med kartor i kompletterande textdel 
kunnat visa att fastigheten är nyttjad sedan tidigare för 
sitt ändamål, hemfridszonen utgörs av byggnader och 
ianspråktagna ytor för gårdsmiljö som hävdats och 
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skötts som sådan i direkt anslutning till byggnaderna. 
Detta redovisas i fastighetsbildningsmyndighetens 
handlingar från 1977 som baserar sig på den ovan 
nämnda ansökan inlämnad till myndigheten 1975-05-06. 


 
- Kommunens bedömning: Handlingarna styrker sökandens 


uppgifter om att fastigheten nyttjats med byggnader och för 
bostadsändamål före 1 juli 1975 på ett sådant sätt att allmänheten 
förstått att det finns en hemfridszon och avhållit sig från fastigheten 
(jmfr MÖD M 10705-16). 


 
Kommer sökt åtgärd att förändra påverkan på tillgängligheten av 
det strandskyddade området och kan fri passage upprätthållas? 
- Kommunens bedömning 


• Sökanden söker dispens för en åtgärd som är samma 
markanvändning och av en omfattning som dagens varför 
ingen ny påverkan kan anses föreligga. 


• Området närmast stranden består av en remsa om 25 meter 
som utgörs av en annan fastighet. Remsan närmast stranden 
påverkas därför ej. 


• Fri passage mellan berörd fastighet och stranden är säkerställd 
vid fastighetsbildningen och fri passage upprätthålls 


 
Kommer sökt åtgärd att förändra påverkan på växt- och djurliv? 
 
- Kommunens bedömning 


• Sökanden söker dispens för en åtgärd som är samma 
markanvändning och av en omfattning som inte är avsevärt 
större jämfört mot dagens varför ingen ny påverkan kan anses 
föreligga. Att en ny ersättningsbyggnad uppförs får anses vara 
en sådan förändring som ska tålas mot bakgrund av redan 
befintlig byggnad på platsen, vidare att växt- och djurlivet inte 
träds för när om dispens för en ny byggnad beviljas. En dispens 
från strandskyddet strider därför inte mot strandskyddets 
syften. (jmfr M 5811-16). 


 
Sammantaget anser kommunen att fastigheten ianspråktagen på ett 
sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 7 kap. 
§18 c punkt 1 miljöbalken. Åtgärden anses inte stå i strid med 
strandskyddets syften och att begärd dispens ska beviljas. (Jmfr MMD 
Växjö M6030-18). 
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Avgift 


Förslag: Då detta är ett pågående, (Sbn 2022-03-29, §46) av 
Länsstyrelsen återförvisat ärende för fortsatt handläggning så ska 
ingen ny kommunal avgift utgå avseende strandskyddsdispensen. 


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. Sökanden 
upplyses även om att vissa föreningar som enligt sina stadgar har till 
ändamål att tillvarata frilufts-, naturskydds- och miljöskyddsintressen, 
har rätt att överklaga beslutet. Du bör därför avvakta länsstyrelsens 
beslut och eventuell vidare 
handläggning innan några åtgärder vidtas. 
 


Beslutsunderlag 


- Ansökan (inkom 2022-02-11). 
- Översiktsplan Haparanda-kommuntäckande karta (antagen 2013-04-
15). 
- Bygglov 1979-05-10 


Sökandens kompletteringar i ärendet för den förnyade prövningen: 


o 2022-05-05, Uppdaterad ansökan om strandskydd 


o 2022-05-05, Karta från 1947 


o 2022-05-05,  


o 2022-05-09, Komplettering, beskrivning, textdel, utdrag 


och kartor 


o 2022-05-24, Förrättningsakt 25-F1977-170 


Bilaga med innehåll: 


- Ansökan (inkom 2022-02-11). 
- Situationsplan (inkom 2022-02-11). 
- Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-03-29 § 45 


- Länsstyrelsens begäran om komplettering 2022-04-13 


- Länsstyrelsens granskning av Samhällsbyggnadsnämndens beslut       


2022-05-02 


- Sökandens komplettering 1, Ekonomisk Karta från 1947, 2022-05-09 


- Sökandens komplettering 2, Rapport med underlag och 


motiveringar, 2022-05-09 


- Sökandens komplettering 3, Förrättningsakt 25-F1977-170 
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Beslutsexpediering 


-Sökanden, Beslut samt ansökan med bilaga 
-Länsstyrelsen i Norrbottens Län, Beslut samt ansökan med bilaga 
 
Besvärshänvisning 
Hur man överklagar: 
Den som är missnöjd med detta beslut kan överklaga det hos 
Länsstyrelsen i Norrbottens län. Besvärshandlingarna ska ha 
inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden i Haparanda kommun inom 
3 veckor från den dag klaganden fick del av beslutet. 
I besvärshandlingarna ska anges: 
-Det beslut som överklagas inklusive diarienummer. 
-Namn och adress till den som överklagar. 
-Vad den klagande vill ha ändrat. 
Besvärshandlingarna skickas med e-post till miljo-
bygg@haparanda.se eller med post till: 
Haparanda stad 
Samhällsbyggnadsnämnden 
953 85 Haparanda 


____ 
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Sbn § 104  Sbn 2022-427    
 
Information om ny lag – tobaksfria nikotinprodukter.  
 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen och lägger den 
med godkännande till handlingarna.  
_____ 
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Sbn § 105  Sbn 2022-427   
 
Tillägg/ändring i samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning.  
 
Beslut 
Att Samhällsbyggnadsnämnden beviljar tillägg av nedanstående 
punkter under avsnitt 6.1 i delegationsordningen. 
 
1. Beslut att meddela varning, förbjuda detaljhandel av tobaksfria 
nikotinprodukter –Tobakshandläggare vid 
varning/Samhällsbyggnadsnämnden vid förbud. 
 
2. Beslut i tillsynsärende gällande tobaksfria nikotinprodukter - 
Tobakshandläggare 
 


 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Nya avsnitt i delegationsordningen med anledning av kommande lag 
för tobaksfria nikotinprodukter. Om lagen ej går igenom är detta tillägg 
i delegationsordningen ej aktuellt. 
____ 
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Sbn § 106 
 
Utse dataskyddsombud (DSO) med anledning av 
Dataskyddsförordningen (GDPR) 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utse Karin Hietala till 
dataskyddsombud för samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning och motivering  
Dataskyddslagstiftningen ställer krav att en personuppgiftsansvarig 
myndighet har ett 
dataskyddsombud som har huvudansvaret att bevaka hur 
personuppgifter 
hanteras inom myndigheten.  Ombudet har en övervakande roll och 
följer upp att regelverket följs 
av den personuppgiftsansvariga organisationen. 
 
Dataskyddsombudet ska vara en namngiven fysisk person för varje 
personuppgiftsansvarig myndighet, som efter beslut i nämnden 
anmäls till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 
____ 
Beslutsexpediering 
Kanslichef 
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Sbn §107 
 
Samhällsbyggnadsnämndens mål för år 2023 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer mål år 2023 
 
- Veta vad vi äter och dricker 
- En trygg, hälsosam och tillgänglig miljö för barn 
- Förbättrade trafikmiljöer 
- Klimatanpassade fastigheter för en attraktiv boendemiljö 
- Förbättrad folkhälsa 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bearbetar förslag till indikatorer för år 
2023 under hösten. 
 
_____ 
Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
Kanslichef 
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Sbn § 108   
 
Dispens enskilda avlopp. 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förlänga dispensen för 
enskilda avlopp till och med 2024-09-30. 
 
Motivering 
Pia Hulkoff yrkar att då ny teknik kring enskilda avlopp och nya rön 
kring inventering framkommit bör dispenserna för enskilda avlopp 
förlängas.  
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Sbn §109 
 
Delegationsbeslut. 
 
Beslut 
Delegerade ärenden. Delegationsbesluten är fattade enligt 
delegations-ordning antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2021-
06-15 § 79.  
 
Beslutsunderlag 
Bilaga delegationsbeslut. 
_____ 
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Sbn § 110   
 
Delgivningar. 
 
Beslut 
Inga delgivningar finns att redovisa.  
_____ 
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Sbn § 111 
 
Kurser och konferenser. 


 
Beslut 
Alkoholhandläggaren kommer att delta på alkoholhandläggarnas 
årskonferens och nätverksträff i september. 
_____  


 
 
 
 
  







  Sida 40 


 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2022-06-14   


 
 


Justerare   


 


 
 
 
Sbn § 112    
 
Justerare protokoll nästa sammanträde.  


 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Christina Lugnet (M) justerar 
protokoll på nämndsammanträde 6 september 2022. 
_____ 


  







  Sida 41 


 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 2022-06-14   


 
 


Justerare   


 


 
 
 
Sbn § 113   
 
Avslut. 
 
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar sammanträdet 
avslutat. 
____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 





