
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Jävsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
1(17) 

Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Utsikten, torsdag 7 november 2019 kl 08:30 – 09:30 

Beslutande ledamöter Gunnar Johansson (S), ordförande 
Gun-Britt Andefors (S) ersätter Maria Eklund (S), vice ordförande 
Roland Nordin (M) 

Närvarande ersättare Sandra Bergström (M) 

Övriga närvarande Monica Säfström, bygg- och miljöchef 
Aron Karlsson-Roos, samhällsplanerare 
Lisa Jussila, VA-ingenjör § 30 
Kristina Morin, laboratorieingenjör § 30 
Maria Rova, miljöinspektör § 30 
Miia Jakobsson, miljöinspektör § 30 
Anne Vanhapiha, nämndsekreterare 
Cristina Hjorth Fresk, nämndsekreterare 
 

Justerare Roland Nordin 
Justeringens plats och 
tid Bygg- och miljöavdelningen fredag 7 november 2019 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer § 28-37 

 Cristina Hjorth Fresk  

 Ordförande 
  

 Gunnar Johansson  

 Justerare 
  

 Roland Nordin  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Jävsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-11-07 
Datum då anslaget sätts 
upp 2019-11-07 

Datum då anslaget tas 
ned 2019-11-29 

Förvaringsplats för 
protokollet Bygg- och miljöavdelningen 
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 Cristina Hjorth Fresk  
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§ 28   

Val av justerare 
Jävsnämndens beslut 
Nämnden väljer Roland Nordin (M) att tillsammans med ordförande 
justera protokollet. 
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§ 29   

Godkännande av ärendelista 
Jävsnämndens beslut 
Nämnden godkänner ärendelistan 
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§ 30   

Information om dricksvatten och avlopp 
Jävsnämndens beslut 
Nämnden lägger informationen till handlingarna 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lisa Jussila och Kristina Morin från teknisk försörjning informerade om 
kommunens dricksvatten och avlopp när det gäller kvalitet, tillsyn och 
framtiden.  
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§ 31   

Delegationsbeslut 
Jävsnämndens beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 
 
Beskrivning av ärendet 
Förvaltningens personal och nämndens ordförande har med stöd av  
6 kapitlet 37 § kommunallagen och jävsnämndens delegationsordning 
fattat beslut i följande ärenden; 
 
Brådskande ärenden 
Beslut enligt 10.1, beslut i brådskande ärenden 

1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen för 
jävsnämnden, 1038/2019-ADM 

2. Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 
2020-2023, 2019-00238 17 

3. Detaljplan för del av Blocket, Kalix 3:32 m fl godkänns för samråd, 
858/2017-PDP 

4. Detaljplan för Töre 37:1 godkänns för samråd, 449/2018-PDP 
5. Detaljplan för del av Blocket, Kalix 3:32 m fl godkänns för 

granskning, 858/2017-PDP 
6. Detaljplan för Töre 37:1 godkänns för granskning, 449/2018-PDP 
Startbesked 
Beslut enligt P14, med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas 

7. Tor 8, delstartbesked, nybyggnad 3 flerbostadshus med 
komplement-byggnader, 347/2019-BLB 

Slutbesked 
Beslut enligt P18, beslut om slutbesked respektive interimistiskt 
slutbesked enligt PBL 10:34-37 

8. Björknäs 1:41, ändring av ventilation, 81/2018-BLA 
Avgifter 
Beslut enligt P27, beslut om avgifter i enskilda ärenden med tillämpning 
av kommunens plan- och bygglovtaxa 
9. Kalix 4:13, tillbyggnad bastu, 394/2019-BLÖ 
10. Tor 8, nybyggnad 3 flerbostadshus med komplementbyggnader, 

347/2019-BLB 
Miljöfarlig verksamhet 
Beslut enligt M4, meddela föreläggande och förbud samt besluta om 
åtgärder 

11. Björkfors 2:38, föreläggande om utredning Björkfors avlopps-
reningsverk, 617/2019-MTS 

12. Båtskärsnäs 1:145, föreläggande om utredning Båtskärsnäs 
avloppsreningsverk, 611/2019-MTS 
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13. Sangis 42:1, föreläggande om utredning Sangis avlopps-
reningsverk, 602/2019-MTS 

14. Sören 3:36, föreläggande om utredning Sörens avlopps-
reningsverk, 603/2019-MTS 

Köldmedierapport 
Beslut enligt M1, avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

15. Kalix 4:32, 305/2019-MPA 
16. Näsbyn 28:3, 290/2019-MPA 
17. Risön 6:15, 304/2019-MPA 
18. Svalan 1, 303/2019-MPA 
19. Töre 26:2, 291/2019-MPA 
Livsmedel 
Beslut enligt M70, registrering av livsmedelsanläggning och punkt M123, 
avgift för godkännande och registrering 

20. Innanbäcken 8:33, Prismas förskola, 744/2019-LPA 
Beslut enligt M80, meddelande av föreläggande och förbud som behövs 
för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av 
EG-bestämmelser 

21. Innanbäcken 8:11, Innanbäckens skola, 994/2019-LTS 
22. Morjärv 3:7, Morjärvs vattenverk, 908/2019-LTS 
Beslut enligt M120, beslut om inklassning av livsmedelsföretag vilken 
ligger till grund för årlig kontrollavgift 

23. Innanbäcken 8:33, Prismas förskola, 744/2019-LPA 
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§ 32   

Meddelanden 
Jävsnämndens beslut 
Nämnden godkänner redovisningen av meddelandena. 

Kommunala beslut, kommunstyrelsen (ks) 
1. Ks beslut 14 oktober 2019, avsägelse av politiskt uppdrag – 

ersättare (S) jävsnämnden. Ellinor Söderlund (S), befrielse från 
förtroendeuppdraget som ersättare i jävsnämnden, 2019-00388 102 

Länsstyrelsen (Lst) 
2. Lst beslut 26 september 2019, överklagande av delegationsbeslut 

om klagomål om att belysningsstolpe uppförts olovligt på Kalix 4:11. 
Lst avslår överklagandet, 1088/2018-BVÖ 

Övriga myndigheter 
3. Mark- och miljödomstolens dom 2 juli 2019. Överklagad detaljplan 

för Karlsborg 10:186 och 10:242. Domstolen avvisar XXX-XXXXX 
XXXXXXXX, Karlsborgs korpen, XXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXXX 
XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX och XXX XXXXXXXX överklaganden. 
Mark- och miljödomstolen avslår XXXX XXXXXXX överklagande, 
374/2014-PDP 
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§ 33 Dnr 451/2019-ADM 

Redovisning av genomförd kontroll enligt bygg- och 
miljöavdelningens tillsynsplaner, tertial 2 2019  
Jävsnämndens beslut 
Nämnden lägger informationen till handlingarna 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljöavdelningens avrapportering enligt antagen tillsynsplan. 
I enlighet med verksamhetens verksamhetsplan samt krav från läns-
styrelsen vid gjord livsmedelsrevision 2016 ska bygg- och miljöav-
delningen redovisa genomförda kontroller en gång per tertial till 
samhällsbyggnads- och jävsnämnden.  
 
Sammanställning över planerade kontroller/aktiviteter enligt tillsynsplan 
2019-2021 samt utförda kontroller/aktiviteter för andra tertialet 2019. 
Det som är gråmarkerat är planerade och gjorda kontroller/aktiviteter 
tertial 1. 

Tillsynsområde Planerat  
antal  

Utförda 
antal 

Differens  
 

T1 T2 2019 T1 T2 T 

Livsmedel 
Offentlig kontroll 31 32 94 34 41 +12 
Extra offentlig kontroll  3 4 - 
Serveringstillstånd 
Inre tillsyn 3 7 16 8  2 - 
Yttre tillsyn 7 1 9 2 4 -2 
Tobak 
Tillståndsprövning  - - 16  -  
Hälsoskydd 
Skolor/Förskolor 11 - 11 10  -1 
Tatuering/akupunktur - - 8 - - - 
Fotvård 1 - 4 1 - - 
Tillsyn solarier 1  1 1  - 
Strandbad - 7 7 - 7 - 
Bassängbad analyser Löpande  Löpande - 
Miljö 
Tillsyn 7 15 48 6 12 -4 

 
Rapporter 
Totalt har det kommit in 99 stycken års-, miljö- och köldmedierapporter, 
alla rapporter förutom 6 är granskade.  
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Bygg 
Sammanställning över antal beviljade lov och anmälningspliktiga åtgärder 
för tertial 2, 2019. Det som är gråmarkerat är beviljade lov och 
anmälningspliktiga åtgärder för tertial 1. 

 Antal 
T1 T2 

Lovprövning 37  84 
Anmälningspliktiga åtgärder 33  33 

 
Handläggningstiden för bygglovsprövningar för tertial 2 är i genomsnitt 
ca 4 veckor. Som längst 13 veckor och kortast mindre än 1 vecka. Det 
är från när ärendena är kompletta. Ett bygglov har överskridit den lag-
stadgade handläggningstiden på 10 veckor. 
  
Övrigt 
Bygg- och miljöavdelningen har under andra tertialet 2019 haft utskick 
till krögare med viktiga datum inför sommaren 2019. Avdelningen har 
anordnat utbildning för serveringspersonal i ansvarsfull alkoholservering 
tillsammans med Haparanda kommun. Hemsidan är uppdaterad med 
information om den nya tobakslagen. 
 
Totalt har 855 ärenden och 5 257 handlingar registrerats in under tertial 
1 och 2. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterade 11 september 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Bygg- och miljöavdelningen 
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§ 34 Dnr 452/2019-ADM  

Revidering av delegationsordning för jävsnämnden,  
Jävsnämndens beslut 
Nämnden antar justeringar av punkterna 10.1 och M4 samt tillägg av 
punkterna L.1.1-L.1.11, L.10-L.16, L.2.1, L.3.1–L.3.4, och L.6.1 och att 
punkterna M70, M76-M78, M80-M84, M86-M89, M91-M93, M120-M121 
samt M123 tas bort. 

10.0 Brådskande ärenden 
10.1 Beslut i brådskande ärenden Ordförande I enlighet med KL 

6 kap 36 39 § 
 
M4 Meddela förelägganden och förbud samt besluta 

om åtgärder samt övriga beslut gällande an-
mälan om miljöfarlig verksamhet. 

Handläggare MB 26 kap 9 § 
MB 9 kap 6 § 

 
L.1 Livsmedelslagen (2006:804) 
L.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
M80 

Beslut att meddela förelägganden och förbud 
utan vite som behövs för efterlevnaden av 
livsmedelslagen, lagen om animaliska bipro-
dukter och de föreskrifter som meddelats med 
stöd av lagarna, de EU och EG bestämmelser 
som kompletteras av lagen samt de beslut som 
meddelats med stöd EU och EG-bestämmelserna 

Meddelande av förelägganden och förbud som 
behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut 
som har meddelats med stöd av lagen, de EG-
bestämmelser som kompletteras av lagen och 
de beslut som har meddelats med stöd av EG-
bestämmelserna ska följas.  

Handläggare 22 § LL 
 
 
 
 
 
 
 
Avd.VII kap 1, 
Art 138.3 (EU) 
2017/625 

L.1.2 
 
 
 
M80a 

Beslut att förena föreläggande och förbud med 
(fast) vite upp till 10 000 kr för respektive 
adressat i varje enskilt ärende 

Besluta att förena förelägganden eller förbud 
enligt 22 § livsmedelslagen eller enligt de EG- 
bestämmelser som kompletteras av lagen 
med vite om högst 10 000 kr i varje enskilt 
ärende 

Bygg- och 
miljöchef 

22 § LL 
23 § LL 
Viteslagen 
(1985:206) 

Avd.VII kap 1, 
Art 139.1,2 
(EU) 
2017/625 

L.1.3 Besluta att förena föreläggande eller förbud med 
löpande vite om högst 5 000 kr per överträdelse 
eller om högst 5 000 kr per månad som före-
läggandet eller förbudet inte åtlyds 

Bygg- och 
miljöchef 

23 § LL  
4 § Viteslagen 
(1985:206) 

L.1.4 
M70 

Beslut i ärende om avseende registrering av 
livsmedelsanläggning.  

Handläggare Art. 31.1 a) 
och b) EG 
882/2004 
samt art 6.2 
EG 852/2004, 
23 § LF 



 

Jävsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
12(17) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-07 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

L.1.5 
 
 
 
 
M82 

Besluta att ta hand om en vara samt – om förut-
sättningar för det föreligger – att låta förstöra 
varan på ägarens bekostnad, om varans värde 
kan antas understiga 10 000 kronor 

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

Bygg- och 
miljöchef 
 
 
 
 
Handläggare 

24 § första och 
andra stycket 
LL, 34 § LF 

L.1.6 
M83 
 

Beslut att, om det inte finns särskilda skäl för 
något annat, att på ägarens bekostnad låta 
förstöra omhändertagen vara, eller varor som 
omfattas av ett förbud eller föreskrifter med-
delade med stöd av 6 § punkt 6 livsmedelslagen 

Handläggare 24 § tredje 
stycket LL,  
34 § LF  
 

L.1.7 
M77 

Begära upplysningar, ta del av handlingar samt 
få tillträde till lokaler. 

Handläggare 20 § LL 

L.1.8  
M77a 

Besluta att begära hjälp av Polismyndigheten för 
utövande av livsmedelskontrollen eller verk-
ställighet av beslut, om förutsättningar för sådan 
begäran föreligger  

Begära polishandräckning 

Handläggare 27§ LL 

L.1.9 
M93 

Beslut om åtgärder som behövs för att spåra 
smitta och undanröja risk för smittspridning 
efter underrättelse från smittskyddsläkaren om 
att smitta sprids eller misstänks spridas genom 
livsmedel. 

Handläggare 25 § LL 

L.1.10 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla 
omedelbart även om det överklagas 

Handläggare 33 § LL 

L.1.11 
M92 

Besluta om rättelse på egen bekostnad om 
någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, 
de föreskrifter och beslut som har meddelats 
med stöd av lagen, de EU eller EG-bestämmel-
ser som kompletteras av lagen eller de beslut 
som har meddelats med stöd av EU eller EG-
bestämmelserna  

Beslut om rättelse på den felandes bekostnad. 

Handläggare 26 § LL 

 Åtgärderna från de behöriga 
myndigheternas sida och sanktioner 

  

L.10  
 

Besluta att varor ska behandlas, att märkning 
ändras, eller att korrigerande information ska 
förmedlas till konsumenterna. 

Handläggare F 2017/625 Art 
138 2 c 

L.11 
 
 
 
 
 

Besluta att begränsa eller förbjuda att varor 
släpps ut på marknaden, förflyttas, förs in i 
unionen eller exporteras samt förbjuda att de 
återsänds till den avsändande medlemsstaten 
eller beordra att de återsänds till den 
avsändande medlemsstaten 

Handläggare F 2017/625 Art 
138 2 d 
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L.12 Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas 
frekvens 

Handläggare F 2017/625 Art 
138 2 e 

L.13 
 
 
 

M87 
 
 
M88 
 
 
 

Besluta att varor dras tillbaka, återkallas, bort-
skaffas och destrueras, och i tillämpliga fall 
tillåta att varorna används för andra ändamål än 
de som de ursprungligen var avsedda för. 

Beslut om att beordra att livsmedel återkallas, 
dras tillbaka från marknaden och/eller 
destrueras 
Beslut om tillstånd till att livsmedel används för 
andra ändamål än dem som de ursprungligen 
var avsedda för. 

 
Handläggare 
 

F 2017/625 
Art 138 2 g 
 
 

Art. 54.2 c) 
EG 882/2004 
 
Art. 54.2 d) 
EG 882/2004 

L.14 
 
 
 

M89 

Besluta att hela eller delar av den berörda 
aktörens företag, eller dess anläggningar, 
installationer eller andra lokaler, isoleras eller 
stängs under en lämplig tidsperiod. 

Beslut om att tillfälligt avbryta driften av eller 
stänga hela eller delar av det berörda förtaget 
under en lämplig tidsperiod. 

Handläggare 
 
 
 

Bygg- och 
miljöchef 

F 2017/625 
Art 138 2 h 
 
 
 
Art. 54.2 e) 
EG 882/2004 

L.15 Besluta att beordra att hela eller delar av den 
berörda aktörens verksamhet och, i förekom-
mande fall, de webbplatser som aktören driver 
eller använder, läggs ner under en lämplig 
tidsperiod. 

Handläggare F 2017/625 
Art 138 2 i 

L.16 Besluta om sanktionsavgift inom nämndens 
kontrollområde 

Bygg- och 
miljöchef 

30 c § LL och 
39 a – 39 i LF 

L.2 Livsmedelsförordningen (2006:813)   

L.2.1 
M81 
 

Besluta om skyldighet för den som är sysselsatt 
med livsmedelsverksamhet att genomgå läkar-
undersökning om det behövs av livsmedels-
hygieniska skäl 

Handläggare 8 § LF 

L.3 
Förordningen (2006:1166) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (FAOKL) 

  

L.3.1 
 
M120 

Besluta om inklassning risk- och erfarenhets-
klassificering av livsmedelsföretag vilken ligger 
till grund för samt om årlig kontrollavgift 

Handläggare 3 5-6 §§ SFS 
2006:1166 
Kommunens 
taxa 

L.3.2 
M123 

Beslut om avgift för godkännande och 
registrering 

Handläggare 13-14 §§ SFS 
2006:1166 

L.3.3 Besluta att sätta ned eller efterskänka avgiften Bygg- och 
miljöchef 

11 § SFS 
2006:1166 
Kommunens 
taxa 
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L.3.4 
M121 

Besluta om avgift för extra offentlig uppföljande 
kontroll som föranleds av bristande och utred-
ning av klagomål som föranleds av bristande 
efterlevnad av regelverket 

Handläggare 
 

Art. 79 2 c 
och art. 83 p 
1 2017/625 
12-13 § SFS 
2006:1166 
11 § SFS 
2006:1166 
samt art. 28 
EG 882/2004. 

L.6  
 

Livsmedelsverkets föreskrifter om 
dricksvatten (LIVSFS 2005:10) 

  

L.6.1 
 
 
 
 

M78 

Besluta om fastställande av program för faro-
analys enligt 2 c § samt undersökningsprogram 
och dess parametrar, provtagningspunkter och 
frekvensen av normal respektive utvidgad 
undersökning 

Beslut om fastställande av provtagningspunkter 
samt frekvensen av normal respektive utvidgad 
kontroll av dricksvatten. 

Handläggare 12 § SLVFS 
2001:30, 
omtryck LIVFS 
2017:2 
 
11 § SLVFS 
2001:30 

 
Beskrivning av ärendet 
Jävsnämnden beslutade 10 juni 2019, § 24 om ändringar i delegations-
ordningen för jävsnämnden. Behov av justeringar av punkterna 10.1 och 
M4 samt tillägg av punkterna L.1.1-L.1.11, L.10-L16, L.2.1, L.3.1–L.3.4, 
och L.6.1 och att punkterna M70, M76-M78, M80-M84, M86-M89, M91-
M93, M120-M121 och M123 tas bort i jävsnämndens delegationsordning 
föreligger. Förslaget har anpassats till den nya kontrollförordningen EU 
2017/625*   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 30 oktober 2019 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Bygg- och miljöavdelningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 
om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av 
livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, 
växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EG) nr 999/2001. 
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§ 35 Dnr 1135/2019-ADM  

Sammanträdesdagar för jävsnämnden 2020 
Jävsnämndens beslut 
Nämnden godkänner sammanträdesplanen enligt nedan för nämndens 
möten år 2020.  
 
Beskrivning av ärendet 
Förslag till sammanträdesplan för jävsnämndens beredning och nämnd 
för 2020: 

Beredning  Nämnd 
12 februari 20 februari 
3 juni 11 juni  
30 september 8 oktober 
 
Beredning med nämndens ordförande sker på onsdagar, kl 9:45 i 
förvaltningsbyggnaden, lokal Oasen 
  
Nämndens sammanträden sker på torsdagar, kl 08:30 i förvaltnings-
byggnaden, lokal Utsikten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 28 oktober 2019. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunkansliet 
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§ 36 Dnr 858/2017-PDP  

Antagande av detaljplan för del av Kalix 3:32, 3:34 m fl 
Jävsnämndens beslut 
Nämnden antar detaljplanen för del av kvarteret Blocket, Kalix 3:32, 
3:34 m fl. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kalix kommun ansöker genom samhällsbyggnadschefen om att upprätta 
en ny detaljplan för del av Kalix 3:32 och 3:34. Området saknar plan-
mässig byggrätt men är dock redan bebyggt med ett bostadshus efter-
som kommunen förr, med stöd av gamla byggnadslagen, kunde bevilja 
ganska stora avvikelser från gällande stads- och byggnadsplaner. Efter 
plan-och bygglagens införande (år 1987) får endast mindre avvikelser 
göras. 
 
Jävsnämnden beslutade 5 oktober 2017 § 19 att starta processen med 
att upprätta ny detaljplan för del av kvarteret Blocket. 
 
Jävsnämndens ordförande beslutade 21 augusti 2019 genom delegations-
beslut att planförslaget kunde ställas ut för samråd. Under samrådstiden 
26 augusti - 9 september 2019 har planförslaget funnits tillgängligt på 
kommunens hemsida. Planförslaget har även skickats med post till berörda 
sakägare, myndigheter och organisationer. 
 
Samrådsredogörelse upprättades 10 september 2019. De som haft 
synpunkter på planförslaget under samrådet har delgivits kommunens 
samrådsredogörelse som anger vilka ändringar som gjorts till gransk- 
ningshandlingarna. 
 
Jävsnämndens ordförande beslutade 13 september 2019 genom dele- 
gationsbeslut att planförslaget kunde ställas ut för granskning. Under 
tiden 20 september - 4 oktober 2019 har planförslaget funnits tillgängligt 
för granskning på kommunens hemsida. Planförslaget har även skickats 
med post till berörda sakägare, myndigheter och organisationer. 
 
Granskningsutlåtande upprättades 24 oktober 2019. De som haft syn-
punkter på planförslaget under granskningen har delgivits kommunens 
granskningsutlåtande som anger vilka ändringar som gjorts till 
antagandehandlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 24 oktober 2019 
Antagandehandlingar 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Sökande  
Lantmäteriet 
Länsstyrelsen 
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§ 37 Dnr 449/2018-PDP  

Antagande av detaljplan för Töre 37:1 
Jävsnämndens beslut 
Nämnden antar ny detaljplan för Töre 37:1. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kalix kommun ansöker genom fastighetschefen om att upprätta en ny 
detaljplan för f.d. busstationen i Töre. Kommunen avser därefter sälja 
fastigheten. En ny detaljplan möjliggör annan användning vilket är en 
förutsättning för att framtida köpare ska kunna bedriva annan verk-
samhet i lokalen. 
 
Jävsnämnden beslutade 7 juni 2018 § 28 att starta processen med att 
upprätta ny detaljplan för Töre 37:1, Töre busstation. 
 
Jävsnämndens ordförande beslutade 12 augusti 2019 genom dele-
gationsbeslut att planförslaget kunde ställas ut för samråd. Under sam-
rådstiden 20 augusti - 3 september 2019 har planförslaget funnits till-
gängligt på kommunens hemsida. Planförslaget har även skickats med 
post till berörda sakägare, myndigheter och organisationer.  
 
Samrådsredogörelse upprättades 10 september 2019. De som haft syn-
punkter på planförslaget under samrådet har delgivits kommunens sam-
rådsredogörelse som anger vilka ändringar som gjorts till gransknings-
handlingarna. 
 
Jävsnämndens ordförande beslutade 19 september 2019 genom dele-
gationsbeslut att planförslaget kunde ställas ut för granskning. Under 
tiden 20 september - 4 oktober 2019 har planförslaget funnits tillgängligt 
för granskning på kommunens hemsida. Planförslaget har även skickats 
med post till berörda sakägare, myndigheter och organisationer. 
 
Granskningsutlåtande upprättades 8 oktober 2019. De som haft syn-
punkter på planförslaget under granskningen har delgivits kommunens 
granskningsutlåtande som anger vilka ändringar som gjorts till 
antagandehandlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 28 oktober 2019 
Antagandehandlingar 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Sökande  
Lantmäteriet 
Länsstyrelsen 
 


