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§ 61

Val av justerare
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Nämnden väljer Susann Enstedt Lund (MP) att tillsammans med ordföranden
justera protokollet.
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§ 62

Godkännande av ärendelista
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Nämnden godkänner ärendelistan med tillägg av § 68, ansökan om bidrag till
upprustning av förskole- och skolgårdar.

Justerandes sign
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§ 63

Delegationsbeslut
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Beskrivning av ärendet
Förvaltningens personal och nämndens ordförande har med stöd av 6 kapitlet
33 § kommunallagen och samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning
fattat beslut i följande ärenden;
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Beslut enligt punkt 10.1, Beslut i brådskande ärenden
1.

Beslut att godkänna upprättat markanvisningssavtal för ett markområde
på ca 5 700 m² från kommunens fastighet Vallen 7:54 för bebyggelse av
campingstugor och golfhotell, dnr 2016-374

2.

Orrträsk 1:2, yttrande till kommunstyrelsen, dnr 381/2011-MPA

3.

Stängbäcken 2:1, yttrande till kommunstyrelsen, dnr 382/2011-MPA

4.

Töre 44:9, Töre Folketshusförening, tillfälligt serveringstillstånd, dnr
302/2016-SPA

5.

Morjärv 3:69, Nordic Cuisine Adventure AB, tillfälligt serveringstillstånd,
89/2016-SPA

6.

Karlsborgs Bandyklubb, tillfälligt serveringstillstånd, 87/2016-SPA

Avdelning teknisk försörjning
Beslut enligt punkt 1.1, Försäljning av fördelade tomter för industri-, bostadsoch fritidsbebyggelse
7.

Tilldelningsbeslut för industritomten Båtskärsnäs 1:228, dnr 2016-375

8.

Tilldelningsbeslut för egnahemstomten del av Gammelgården 8:10, dnr
2015-1354

9.

Tilldelningsbeslut för egnahemstomten Gammelgården 8:88, dnr 2016-389

10.

Tilldelningsbeslut för fritidstomten Båtskärsnäs 1:234, dnr 2016-388

11.

Försäljning av fritidstomten Båtskärsnäs 1:234, dnr 2016-246

12.

Försäljning av egnahemstomten Töre 3:192, dnr 2016-154

13.

Försäljning av markområde från Båtskärsnäs 1:228, dnr 2016-375

Beslut enligt punkt 1.2, Fastighetsreglering enligt detaljplan

Justerandes sign

14.

Överföring av mark från Kalix 9:107 till Kalix 6:79, dnr 2016-275

15.

Överföring av mark från Kalix 9:107 till Kalix 6:72, dnr 2016-275

16.

Överföring av mark från Kalix 5:68 till Kalix 5:73, dnr 2016-263

17.

Överföring av mark från Kalix 4:11 till Kalix 7:31, dnr 2016-275

Utdragsbestyrkande
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18.

Överföring av mark från Kalix 4:11 till Kalix 6:68, dnr 2016-275

Beslut enligt punkt 1.3a, Köp och försäljning av mark eller fastighet inklusive
växande skog, intrång m m
19.

Återköp av Rolfs 8:546 på grund av att fastighetsaffären inte fullföljdes,
dnr 2016-265

Beslut enligt punkt 1.3b, Försäljning av skogsråvaror samt beslut om skogsvårdsåtgärder
20.

Avtal om avverkningsrätt med BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, för
ett område på Töre 12:16, dnr 2016-377

21.

Avtal om avverkningsuppdrag med Norra Skogsägarna, för ett område
på Töre 11:14, 2016-379

Beslut enligt punkt 1.5a, Godkännande eller upphävande av avtal om servitut
eller ledningsrätt till förmån för kommunen på annans mark
22.

Rätt till anläggande och nyttjande av reseanläggning för persontrafik på
Trafikverkets fastighet Vånafjärden 100:1 till förmån för Kalix kommuns
fastighet Kalix 23:2, dnr 2016-264

23.

Servitutsavtal för motionsspår på Björknäs 1:29 och Gammelgården
7:56, till förmån för Rolfs 8:2, dnr 2015-1055

Bygglov och miljöavdelningen
Beslut enligt punkt 12.5, Överlämna överklagande till överprövande instans
24.

Mården 4, överklagan lämnad till länsstyrelsen, 41/2015-PDP

25.

Svalan 1, överklagan lämnad till länsstyrelsen, 953/2015-HÖV

Beslut enligt punkt 12.7, ansökan om utdömande av vite
26.

Risön 7:64, ansökan till mark- och miljödomstolen, 4/2012-MTS

Beslut enligt punkt 12.10, att lämna klagomål/anmälning utan åtgärd
27.

Svalan 1, beslut att lämna klagomål/anmälan utan åtgärd, Ingen olägenhet eller avvikelse i inomhusmiljön har kunnat fastställas vid besök,
953/2015-HÖV

Bygglov
Beslut enligt punkt P1, Beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter som
anges i Plan- och bygglagen, PBL 9:30 - 9:32

Justerandes sign

28.

Bondersbyn 14:1, nybyggnad av nätstation, 122/2016-BLA

29.

Bondersbyn 17:2, nybyggnad av garage, 236/2016-BLB

30.

Grytnäs 1:102, nybyggnad av garage, 232/2016-BLB

31.

Grytnäs 2:2, nybyggnad garage/förråd, 143/2016-BLB

32.

Karlsborg 6:9, nybyggnad av fritidshus, 117/2016-BLF

33.

Korpen 14, fasadändring, 210/2016-BLB

34.

Korpikå 3:7, nybyggnad av transformatorstation, 75/2016-BLA
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35.

Manhem 8, nybyggnad av förrådsbyggnad, 209/2016-BLB

36.

Näsbyn 5:67, tillbyggnad av komplementbyggnad, 56/2016-BLF

37.

Pålänge 1:40, nybyggnad av transformatorstation, 917/2015-BLA

38.

Pålänge 1:56, nybyggnad av nätstation, 123/2016-BLA

39.

Pålänge 2:94, nybyggnad av transformatorstation, 76/2016-BLA

40.

Pålänge 2:95, tillbyggnad av fritidshus, 229/2016-BLB

41.

Ryssbält 1:15, nybyggnad av transformatorstation, 125/2016-BLA

42.

Ryssbält 1:7, nybyggnad av transformatorstation, 124/2016-BLA

43.

Ryssbält 3:11, nybyggnad av transformatorstation, 126/2016-BLA

44.

Rånäsudden 1:3, nybyggnad av transformatorstation, 916/2015-BLA

45.

Siknäs 10:9, nybyggnad av fritidshus, 173/2016-BLF

46.

Storön S:16, nybyggnad av fritidshus, 38/2016-BLF

47.

Töre 118:1, fasadändring och ändrad användning från kontor till bostad,
4/2016-BLB

48.

Töre 13:21, tillbyggnad av enbostadshus, 77/2016-BLB

49.

Töre 2:39, tillbyggnad av enbostadshus, 120/2016-BLB

50.

Vallen 1:2, nybyggnad av stall, maskinhall, 167/2016-BLÖ

51.

Vallen 2:1, tillbyggnad av garage/förråd med carport, 74/2016-BLB

52.

Ytterbyn 3:58, nybyggnad av 2 sovstugor, 807/2015-BLF

53.

Ytterbyn 59:1, nybyggnad av fritidshus, 13/2016-BLF

54.

Ytterbyn 97:17, ändrad användning från förråd till bastu, 187/2016-BLB

55.

Ytterbyn 98:8, nybyggnad av båthus/förrådsbyggnad, 17/2016-BLF

Marklov
Beslut enligt punkt P3, Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i
PBL 9:35
56.

Ytterbyn 35:6, marklov för schaktning, 666/2015-BLM

Rivningslov
Beslut enligt punkt P2, Beslut om rivningslov inom ramen för de föreskrifter
som anges i PBL 9:34
57.

Grytnäs 1:102, rivningslov för garage, 231/2016-BLR

58.

Pålänge S:32, rivningslov för förrådsbyggnad, 257/2016-BLR

Startbesked
Beslut enligt P14, Med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas

Justerandes sign

59.

Båtskärsnäs 1:71,2 st eldstäder, 207/2016-BLB

60.

Forshaga 2:8, eldstad med rökkanal, 36/2016-BLF
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61.

Holmtorp 1:2, rivning av fritidshus och vedbod, 71/2016-BLR

62.

Storön S:16, rivning av fritidshus, 118/2016-BLR

63.

Töre 5:45, eldstad med rökkanal, 937/2015-BLB

64.

Vånafjärden S:1, rivning av fritidshus, 179/2016-BLR

65.

Ytterbyn 59:1, eldstad med rökkanal, 14/2016-BLF

66.

Ytterbyn 97:17, eldstad med rökkanal, 189/2016-BLÖ

Start- och slutbesked
Beslut enligt P14, Med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas och
P 18, Beslut om slutbesked respektive interimistiskt slutbesked enligt PBL
10:34-37
67.

Båtskärsnäs 1:99, Attefalls-tillbyggnad av enbostadshus, 49/2016-BLB

68.

Forshaga 2:8, Attefalls-tillbyggnad, 219/2016-BLF

69.

Grytnäs 1:172, eldstad, 6/2016-BLB

70.

Ryssbält 7:76, Attefalls komplementbyggnad, 230/2016-BLF

71.

Töre 5:45, Attefalls-tillbyggnad av enbostadshus, 237/2016-BLB

72.

Vallen 6:33, Attefalls-tillbyggnad av enbostadshus, 121/2016-BLB

Slutbesked
Beslut enligt punkt P 18, Beslut om slutbesked respektive interimistiskt slutbesked enligt PBL 10:34-37

Justerandes sign

73.

Morjärv 6:33, eldstad med rökkanal, 181/2016-BLB

74.

Renskär 1:1, övernattningsstuga och servicebyggnad, 208/2014-BLA

75.

Rian 3:4, tillbyggnad av enbostadshus, 78/2015-BLB

76.

Ryssbält 3:57, rivning av brandskadat enbostadshus, 814/2015-BLR

77.

Siknäs 6:40, eldstad med rökkanal, 651/2014-BLF

78.

Småsel 2:1, basstation, 610/2014-BLA

79.

Sören 2:47, rivning av garage, 386/2014-BLR

80.

Tunnskär 1:7, eldstad med rökkanal, 116/2016-BLB

81.

Vallen 13:1, eldstad med rökkanal, 435/2011-BLB

82.

Vallen 6:33, Attefalls-tillbyggnad av enbostadshus, 121/2016-BLB

83.

Ytterbyn 28:4, rivning av fritidshus, 75/2015-BLR

84.

Ytterbyn 3:58, komplementbyggnad, 805/2015-BLR

85.

Älvdalen 16, till- och ombyggnad av drivmedelsanläggning, 150/2015-BLI

Utdragsbestyrkande
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Strandskyddsdispens
Beslut enligt punkt M 25, Beslut om strandskyddsdispens för ersättnings- och
kompletteringsbyggnader samt för andra åtgärder av mindre vikt samt att
förena beslutet med nödvändiga villkor
86.

Bodön 1:7, strandskyddsdispens vattenverksamhet, 934/2015-MPA

87.

Bondersbyn 14:1, strandskyddsdispens för nätstation, 122/2016-BLA

88.

Båtskärsnäs 1:367, strandskyddsdispens för vattenverksamhet,
238/2016-MPA

89.

Pålänge 2:95, strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus,
229/2016-BLB

90.

Ryssbält 1:15, strandskyddsdispens för transformatorstation, 125/2016-BLA

91.

Ryssbält 3:11, strandskyddsdispens för transformatorstation, 126/2016-BLA

92.

Rånäsudden 1:3, strandskyddsdispens för transformatorstation,
128/2016-BLA

93.

Storön S:16, strandskyddsdispens för fritidshus, 38/2016-BLF

94.

Ytterbyn 59:1, strandskyddsdispens för fritidshus, 13/2016-BLF

Yttrande vattenverksamhet
Beslut enligt punkt M21, Yttrande med anledning av anmälning/ansökan om
vattenverksamhet
95.

Båtskärsnäs 1:367, yttrande till länsstyrelsen, 238/2016-MPA

96.

Näsbyn S:2, yttrande till länsstyrelsen, 296/2016-MPA

97.

Pålänge 2:110, yttrande till Länsstyrelsen, 271/2016-MPA

98.

Sören 1:21, yttrande till Länsstyrelsen, 266/2016-MPA

99.

Ytterbyn 121:137, yttrande till Länsstyrelsen, 273/2016-MPA

100. Ytterbyn 121:137, yttrande till Länsstyrelsen, 274/2016-MPA
101. Ytterbyn 121:137, yttrande till Länsstyrelsen, 275/2016-MPA
102. Ytterbyn 121:137, yttrande till Länsstyrelsen, 276/2016-MPA
103. Ytterbyn 121:137, yttrande till Länsstyrelsen, 277/2016-MPA
Miljöfarlig verksamhet
Beslut enligt punkt M1, Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
104. Björknäs 1:42, avgift för anmälan enligt miljöbalken, 875/2015-MPA
Beslut enligt punkt M4, Meddela föreläggande och förbud samt besluta om
åtgärder
105. Rian 1:36, föreläggande att lämna in årsrapport, 989/2012-MTS

Justerandes sign
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Värmepumpar
Beslut enligt punkt M1, Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och
M4, Meddela föreläggande och förbud samt beslut om åtgärder
106. Fibblan 8, bergvärme, 299/2016-MPA
107. Fibblan 10, bergvärme, 288/2016-MPA
108. Källan 2, bergvärme, 221/2016-MPA
109. Rian 6:11, bergvärme, 137/2016-MPA
110. Vallen 1:18, bergvärme, 220/2016-MPA
Tillsyn av täkt
Beslut enligt punkt M48, Yttrande till länsstyrelsen i ärende om tillstånd till täkt
111. Näsbyn 8:4, yttrande över ansökan om fortsatt täktverksamhet,
369/2015-NPT
Beslut enligt M12, Förelägga den som bedriver miljöfarlig verksamhet att avge
miljörapport
112. Sangis 6:4, föreläggande att lämna in miljörapport, 262/2016-MPA
Kompostering
Beslut enligt punkt M1, Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och
M 41, besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa
avfall
113. Pålänge 5:11, 60/2016-RPA
Livsmedel
Beslut enligt M70, Registrering av livsmedelsanläggning och punkt M123,
Avgift för godkännande och registrering
114. Gamla staden 16, Restaurang Ahura, 165/2016-LPA
115. Karlsborg 14:19, Jämmerdalen Hantverksbryggeri HB, 280/2016-LPA
Beslut enligt M120 beslut om inklassning av livsmedelsföretag vilken ligger till
grund för årlig kontrollavgift och punkt 12.11 Sätta ned eller efterskänka
avgift enligt taxa
116. Kamlunge 1:24, Stora Lappträsk fiskodling, 906/2015-LPA
Beslut enligt punkt M121, Beslut om avgift för extra offentlig kontroll som
föranleds av bristande efterlevnad av regelverk
117. Posthornet 10, delegationsbeslut avgift för extra offentlig kontroll,
812/2015-LPA
Beslut enligt M17, Övriga yttranden
118. Yttrande över förslag till ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter om
offentlig kontroll till Livsmedelsverket, 383/2016-LÖV

Justerandes sign
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Räddningstjänsten
Beslut enligt punkt R1.9, Besvara remisser från samhällsbyggnadsnämnden i
ärenden rörande detaljplaner, bygglov m m som inte är av principiell karaktär
eller i övrigt av större vikt
119. Yttrande över förslag till detaljplan för Grytnäs 1:178 och del av Vallen
7:54. Räddningstjänsten har inget att erinra, dnr 2016-342
Beslut enligt punkt R1.10, Besvara remisser från polismyndigheten i ärenden
enligt den allmänna ordningsstadgan och lagen om allmänna sammankomster
120. Räddningstjänsten har inget att erinra mot offentlig tillställning av Cirkus
Brazil Jack Trolle Rhodin AB, 2016-242
121. Räddningstjänsten har inget att erinra mot offentlig tillställning av Töre
Folkets Husförening i Töre Folkets Hus, dnr 2016-360
Serveringstilstånd enligt alkohollagen
Beslut enligt punkt A4, Beslut att återkalla tillstånd som inte längre utnyttjas
samt återkallelse av tillstånd på tillståndshavarens begäran
122. Gamla staden 16, Si Thai, 222/2016-SPA
123. Grytnäs 1:178, Kalix Golfklubb, 339/2016-SPA
124. Marieberg 1:16, Mariebergs Viltfarm, 301/2016-SPA
125. Örnen 8, Restaurang Viking, 335/2016-SPA
Beslut enligt punkt A8, Avvisande av ansökan om ej ansökningsavgift betalats
efter anmaning
126. Kalix 9:47, Bowlingkompaniet Kalix AB på Part Arena, 92/2016-SPA
_____

Justerandes sign
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§ 64

Meddelanden
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av meddelandena.
Kommunala beslut, kommunstyrelsen (ks)
1.

Ks utvecklingsutskotts beslut § 15, 29 mars 2016, Miljödesign – fördelning av budget 2016. Utskottet beslutar godkänna arbetsgruppens förslag
till fördelning av 2016 års kvarvarande driftbudget för Miljödesign.

2.

Ks utvecklingsutskotts beslut § 16, 29 mars 2016, Parker och grönområden – investeringar 2016. Utskottet beslutar avsätta 250 000 kr från
2016 års investeringsbudget parker och grönområden till upprustning och
nyinvestering för lekparken Parkbältesgatan i enlighet med
arbetsgruppens förslag.

3.

Ks beslut § 66, 21 mars 2016, Månadsrapporter januari – februari 2016.
Ks beslutar uppmana nämnderna att följa upp och analysera ekonomi och
verksamhet, samt att vid behov vidta nödvändiga åtgärder, för en budget
i balans. Ks godkänner och lägger månadsrapporten januari – februari
2016 till handlingarna.

Länsstyrelsen (Lst)

Justerandes sign

4.

Lst beslut 13 januari 2016, överklagande av delegationsbeslut om bygglov för carport/garage på Manhem 47. Lst avslår överklagandet. Dnr
638/2015-BLB

5.

Lst beslut 29 februari 2016, anmälan om vattenverksamhet på Båtskärsnäs
1:268. Lst förelägger sökande att vidta försiktighetsmått vid bedrivandet av
vattenverksamheten. Dnr 735/2015-MPA

6.

Lst beslut 11 mars 2016, anmälan om vattenverksamhet och uppläggning
av muddermassa vid Pålänge 2:109 och 2:93. Lst förelägger sökande att
vidta vissa försiktighetsmått i samband med de åtgärder som är anmälda. Dnr 11/2016-MPA

7.

Lst, miljöprövningsdelegationens, beslut 17 mars 2016, tillstånd till
hamnverksamhet vid Kalix Hamn. Miljöprövningsdelegationen lämnar
tillstånd till hamnverksamhet på Karlsborg 3:15 och del av 3:1 med
villkor. Dnr 471/2014-MPA

8.

Lst beslut 18 mars 2016, anmälan om vattenverksamhet på Båtskärsnäs
1:145. Lst förelägger Uddvägens hamnförening att vidta försiktighetsmått
vid bedrivandet av vattenverksamheten. Dnr 290/2015-MPA

9.

Lst beslut 18 mars 2016, överklagande av samhällsbyggnadsnämndens
beslut om skällande hundar på Räfsan 4. Lst upphäver det överklagade
beslutet och visar ärendet åter till samhällsbyggnadsnämnden för ny
handläggning. Dnr 728/2015-HTS

Utdragsbestyrkande
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10. Lst beslut 30 mars 2016, beslut att inte överpröva beviljad strandskyddsdispens. Lst beslutar att inte pröva nämndens beslut om strandskyddsdispens för muddring vid Bodön 1:7. Dnr 934/2015-MPA
11. Lst beslut 4 april 2019, beslut att inte överpröva beviljad strandskyddsdispens. Lst beslutar att inte pröva nämndens beslut om strandskyddsdispens för att uppföra en ersättningsbyggnad på Storön S:16. Dnr
38/2016-BLF
12. Lst beslut 5 april 2016, anmälan om vattenverksamhet och uppläggning
av muddermassa vid Båtskärsnäs 1:367 och Karlsborg 6:1. Lst förelägger
sökande att vidta försiktighetsmått vid bedrivandet av vattenverksamheten. Dnr 238/2016-MPA
13. Lst beslut 7 april 2016, beslut om överprövning av beviljad strandskyddsdispens på Ytterbyn 59:1. Lst beslutar inleda en överprövning av beslut
om att bevilja strandskyddsdispens. Dnr 13/2016-BLF
14. Lst beslut 11 april 2016, tillsyn av samhällsbyggnadsnämndens beslut att
anta detaljplan för del av Ytterbyn 86:1, Hamnholmen. Lst upphäver
kommunens beslut om antagande av detaljplan. Dnr 7/2015-PDP
15. Lst beslut 6 april 2016, tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt
avfall. Lst ger Kalix Skogstjänst tillstånd till yrkesmässig vägtransport av
farligt avfall och avfall. Dnr 304/2016-RÖV
16. Lst beslut 18 april 2016, samråd enligt miljöbalken och samråd enligt
kulturmiljölagen för nyanläggning av elledning i mark samt rasering av
befintlig luftledning vid Ryssbält. Lst vidtar med anledning av anmälan för
samråd ingen åtgärd. 358/2016-NÖV
17. Lst beslut 20 april 2016, beslut att inte överpröva beviljad strandskyddsdispens. Lst beslutar att inte pröva nämndens beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på Bondersbyn 14:1. Dnr
122/2016-BLA
18. Lst beslut 21 april 2016, beslut att inte överpröva beviljad strandskyddsdispens. Lst beslutar att inte pröva nämndens beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på Rånäsudden 1:3. Dnr
916/2015-BLA
19. Lst beslut 21 april 2016, beslut att inte överpröva beviljad strandskyddsdispens. Lst beslutar att inte pröva nämndens beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på Ryssbält 3:11. Dnr
126/2016-BLA
20. Lst beslut 21 april 2016, beslut att inte överpröva beviljad strandskyddsdispens. Lst beslutar att inte pröva nämndens beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på Ryssbält 1:15. Dnr
125/2016-BLA

Justerandes sign
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21. Lst beslut 22 april 2016, överklagande av nämndens beslut klagomål/
anmälan om olovlig eldning på Sänkmyran 1:24. Lst upphäver det överklagade beslutet och visar ärendet åter till nämnden för ny handläggning.
Dnr 269/2015-BVÖ
22. Lst beslut 26 april 2016, beslut om upphävande av nämndens beslut om
att bevilja strandskyddsdispens på Ytterbyn 59:1. Lst upphäver nämndens beslut att bevilja strandskyddsdispens. Dnr 13/2016-BLF
23. Lst beslut 26 april 2016, beslut att inte överpröva beviljad strandskyddsdispens. Lst beslutar att inte pröva nämndens beslut om strandskyddsdispens för fritidshus på Ytterbyn 59:1. Dnr 13/2016-BLF
24. Lst beslut 26 april 2016, yttrande gällande återplantering av träd inom
strandskyddat område samt vattenverksamhet på Vallen 1:13. Lst anser
att kommunen bör förelägga markägaren/verksamhetsutövaren att återställa marken inom strandskyddat område så att det blir som det såg ut
innan åtgärderna vidtogs (gäller både land och vatten). 924/2015-MTS
Övriga myndigheter
25. Mark- och miljödomstolens dom 15 mars 2016, tillstånd till vattenverksamhet i samband med breddning av bro över Kälvån. Domstolen godkänner den upprättade miljökonsekvensbeskrivningen och lämnar
tillstånd enligt miljöbalken att bredda bron över Kälvån med villkor. Dnr
28/2012-MPA
26. Mark- och miljödomstolens dom 15 mars 2016, tillstånd till vattenverksamhet i samband med breddning av bro över Grundträskån. Domstolen
godkänner den upprättade miljökonsekvensbeskrivningen och lämnar
tillstånd enligt miljöbalken att bredda bron över Grundträskån med
villkor. Dnr 28/2012-MPA
27. Mark- och miljödomstolens dom 1 april 2016, överklagande av länsstyrelsens
beslut om bygglov för carport/förråd på Manhem 47. Domstolen avslår överklagandet. 638/2015-BLB
28. Mark- och miljödomstolens dom 15 april 2016, överklagande av länsstyrelsens beslut om vattenverksamhet vid Ryssbält 1:34, 1:33 samt
Ryssbält 1:5. Domstolen avvisar klagandes yrkande att flytta stenar som
ligger utspridda i vattenbrynet och lägga dessa på strandkanten. Domstolen avslår överklagandet. Dnr 730/2015-MPA
29. Mark- och miljödomstolens slutliga beslut 27 april 2016, överklagande av
länsstyrelsens beslut om vattenverksamhet på Ytterbyn 58:10. Domstolen undanröjer det överklagade beslutet och visar målet åter till
länsstyrelsen för fortsatt handläggning. Dnr 130/2015-MPA
30. Mark- och miljööverdomstolens dom 24 mars 2016, överklagande av
mark- och miljödomstolens beslut utdömande av vite, Månsbyn 5:28; nu
fråga om prövningstillstånd. Domstolen ger inte prövningstillstånd. Markoch miljödomstolens avgörande står därför fast. 738/2013-MÖV
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31. Mark- och miljööverdomstolens dom 13 april 2016, överklagande av
mark- och miljödomstolens dom om täktverksamhet på Lomben 1:3 och
1:6. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställer domstolen länsstyrelsens miljöprövningsdelegations beslut den 20 maj 2014.
617/2013-NPT
32. Skogsstyrelsens beslut 10 mars 2016, biotopskyddsområde på Ryssbält
1:41. Skogsstyrelsen beslutar att den äldre naturskogsartade skog, vars
gränser markerats i terrängen och angivits på karta, ska utgöra ett
biotopskyddsområde. Dnr 294/2016-NÖV
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§ 65

Dnr 1039/2014-ADM

Överföring av investeringsmedel från 2015 till 2016 års
investeringsbudget
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föra över investeringsmedel från
2015 till 2016 enligt tabell.
Budget
Proj nr Investeringsprojekt

Redovisning Begärd överföring
från 2015 till 2016
Jan 15 –
Jan 15 –
Mån 13 15 Mån 13 15
-7 000
-3 717
-3 283

2407

Sjöledning Slussen-Risön

2409

-1 700

-399

-1 301

-900

-374

-450

2651

Rian Åkroken tryckavlopp,
pumpstation
Innanbäcken Tallåsvägen
tryckavlopp pumpstation
SportCity Dusch/Bastu

-1 853

-946

-907

2653

Rudträskbacken

-3 774

-3 015

-759

-15 227

-8 451

-6 700

2410

Totaler

Tidigare beslut, § 35, i samhällsbyggnadsnämnden den 22 mars 2016, upphör
därmed att gälla.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens projekt är många gånger omfattande och
genomförandetiden från projektering, upphandling och utförande hinner inte
alltid klaras under ett kalenderår. Dessutom inträffar störningar i form av
överklagningar, slutregleringar, långa torktider och väderförhållanden m m.
För att kunna slutföra pågående projekt är det nödvändigt att investeringsmedel enligt nedan överförs från 2015 till 2016:

Budget
proj nr

Investeringsprojekt

2407
2409

Sjöledning Slussen-Risön
Rian Åkroken tryckavlopp,
pumpstation
Innanbäcken Tallåsvägen
tryckavlopp pumpstation
SportCity Dusch/Bastu
Rudträskbacken
Totaler

2410
2651
2653

Justerandes sign

Redovisning

Jan 15 –
Jan 15 –
Mån 13 15 Mån 13 15
-7 000
-3 717
-1 700
-399

Begärd överföring
från 2015 till 2016

-3 283
-1 301

-900

-374

-450

-1 853
-3 774
-15 227

-946
-3 015
-8 451

-907
-759
-6 700
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Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse upprättad 2 maj 2016.
Protokollsutdrag skickas till
Ekonomienheten
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§ 66

Dnr 260/2015-ADM

Fördelning av investeringsmedel för 2016
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner förvaltningens förslag till fördelning av investeringsmedel för 2016 enligt nedan, där ramarna kan komma att revideras/
omfördelas av verksamheten vid behov. Tidigare beslut, § 36, i samhällsbyggnadsnämnden den 22 mars 2016 upphör därmed att gälla.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till fördelning av
investeringsmedel för 2016 inkl. överförda medel från 2015 enligt nedan.
Ramarna kan komma att revideras/omfördelas av verksamheten vid behov:

Teknisk försörjning
Riktade medel
Cykelvägar (GC vägar reinvesteringar)
Småbåtshamnar
Parker/Grönområden/Lekplatser
Brandposter
Köpmannagatan etapp 2
Resecentrum
RAM Trafik- och mark (5 700)

3 000 Riktade satsningar GammelgårdenBjörknäs
100 Investeringar hamnar
0 Miljödesign har budget
2 500 Byte av brandposter
5 000 Delen Morjärvsvägen - Torggatan
14 000 Persontrafik järnväg vid Vitvattenvägen
5 700 Anslag 5 700' 2015

Projektering trafik & mark

300 Kommande investeringsobjekt.
Färdigställa Köpmannagatan Etapp 3

Arbetsmaskiner och redskap

200 Arbetsmaskiner och redskap

Markinköp

200 Köp och försäljningar av mark,
planering industriområden m m

Skolgatan ny sträckning

375 Kvarstående regleringar. Beräknat

Cirkulation Nygatan-Centrumvägen

500 Kvarstående regleringar. Beräknat

Cirkulation Postgatan-Centrumvägen

500 Kvarstående regleringar. Beräknat

Beläggning/förstärkning

Trafiksäkerhetsåtgärder

Trafikbelysning

RAM VA (21 500 + 5 034 = 26 534)

Justerandes sign

Budget
2016 Kommentarer
24 600

2 225 Stabsvägen. Beräknat 1 400' Ev.
iståndssättningsmedel TRV.
Djuptjärn, Centrumvägen
200 Belysning, Nystads förskola,
Furuhedsvägen Solbackens förskola;
Nyborg
1 200 Byte av belysning enligt plan 2016.
(1 500st) Samförläggning med
Vattenfall nedläggning
26 534 Inklusive överförda medel från
2015 5 034'
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Miljökrav
Sjöledningar

4 000 1. Slussen-Risön 2. SandvikenBredviken 3. Hästholmen – Nyborg
4. Sandviken-Båtskärsnäs (2017)
5. Vallen-Näsbyn. P24 Skärgårdsudden. Överfört 3 283' från 2015

Rian-Åkroken pumpstation, utredning
hela området inkopplingar mot
Gammelgården och Börjelsbyn
Innanbäcken Tallåsvägen omläggning

1 301 1 150 m grävning, tryckavlopp.
Överfört 1 301 från 2015
450 Inkoppling till kommunala nätet.
250 m pumpstation. Överfört 450'
från 2015

Miljökrav Ytterbyn 15:60

200 Ytterbyn 15:60 markbädd

Miljökrav Ytterbyn 10:44

200 Markbädd, överlåta. Alternativ
inkoppling på befintligt nät 220 m

Miljökrav Ytterbyn 10:35

200 Markbädd, överlåta

Nödavlopp P 107

250 April skrivelse, åtgärd 2016

Projektering

1 500 Projekteringar för projekt 2017 och
framåt

Arbetsmaskiner och redskap

200 Arbetsmaskiner och redskap

Investeringar Vattenverk maskinell
utrustning

500 Maskininvestering. UV-ljus,
elsanering m m. Datatrafik

Investeringar Reningsverk maskinell
utrustning

500 Nyinvestering i pumpar både avlopp
och renvatten

Nytt datasystem överordnat

500 Datasystem för styrning av VA
anläggningar

Ledningsnät
Torggatan/Köpmannagatan VA

1 500 VA arbeten Torggatan i samband
med ombyggnad Köpmannagatan

Återställning VA

1 500 Återställningsarbeten efter VAarbeten

Nyanslutningar

0 Beroende på förfrågningar

Inläckage Nyborg

Rönnvägen
Mätkammare Törefors/Sören

Justerandes sign

2 000 Ny ledning mot Stapelvägen. Ev
relining Hästholmsvägen-Skärgårdsudden. Gyssen.
500 260 m vatten, 130 spill.
50 I anslutning till tidigare ledning

Lingonstigen, Älgstigen matarledning

500 Problem med tryck Lingonstigen. Ev.
opto

Skolgatan VA

700 Kvarstående regleringar. Beräknat?

Järnvägsgatan vatten huvudledning

2 000 950 m. Material finns utom rör.

Ny vattenledning Kalix- Karlsborg+
anslutning

1 500 Ny ledning samt anslutning till
tidigare nedlagd.
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Mindre femkammarbrunnar
(mätbrunnar)
Snickarvägen Nyborg, vatten och avlopp
Kalix vattenverk verksamhetsområde

200 Sangis
2 300 350 m vatten, 100m Vatten +
Avlopp, vägövergångar
300 Väg innanför stängsel

Avloppsrening
Yttre renovering pumpstationer/verk

200 Yttre ombyggnader

Kalix RV ombyggnation

700 Riva AVR-silo bygga pumpförvaring.

Sangis RV

500 Värme, ventilation, styr, övervakning

Kalix RV stängsel

500 Staket/Stängsel

Töre RV

300 Färdigställande riva silo, yttre
arbeten förråd

P24 Skärgårdsudden

250 Bygga om station invändigt

P3 Kalixbron

250 Bygga om station invändigt

Ofördelad ram

934 Kvarstående del på nyborgsledning.
Ev. Månsbyn 1,5 km

Totalt

Fastighetsavdelningen
Ram

56 785

Budget Kommentar
2016
Summering av nedanstående
5 200 fördelning

Energisparåtgärder
Byte styrenheter
Ventilationsaggregat

Termostatventiler, doserings700 utrustning, reglercentraler
1 250

Återvinning varmvatten i bassäng

700 Värmepumpsinstallation

Behovsstyrning ventilation

350

Myndighetskrav/teknikuppgradering
Åtgärder revisioner/besiktningar m m

500

Övrigt
Markåtgärder intill byggnader
Pumpstation Vassholmen
Elevbygge Skärgårdsudden
SportCity dusch/bastu
Rudträskbacken
Lekutrustning skolor och förskolor
Totalt

Justerandes sign

1 500
200
Varav 477 tkr överfört från 2015
1 077 (kommunstyrelsen)
907 Överfört från 2015
759 Överfört från 2015
Fördelas i samråd med
500 utbildningsförvaltningen
8 443
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Bygg & Miljö
Ram
Finansiering av nytt datasystem
Totalt

Räddningstjänsten
Ram
Personlig skyddsutrustning och
räddningsmaterial
Totalt

Budget Kommentar
2016
Summering av nedanstående
200 fördelning
Fjärde kvartalet 2016
200
200

Budget Kommentar
2016
Summering av nedanstående
400 fördelning
Inköps efter behov
400
400

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse upprättad 2 maj 2015
Protokollsutdrag skickas till
Ekonomienheten
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§ 67

Dnr 723/2015-ADM

Indikatorer till samhällsbyggnadsnämndens mål 1 januari
2016 - 31 december 2019
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Nämnden godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till indikatorer
enligt nedan.
Område

Mål

Indikator

Kommentar

Ekonomi

Minska ej utnyttjade
lokalytor

Procentuell internt uthyrda lokaler och
bostäder

Minska andelen tomma lokaler/
lokaldelar

Anpassa resurserna
efter jämförbara
nyckeltal, för
kommungruppen

Månadsavlönad personal, kommunalt
anställda i teknikerarbete, antal

Anpassad bemanning av kommunalt
anställda tekniker jämfört med
snittet i kommungruppen

Kostnad för skolmåltider, kr/elev

Anpassad verksamhet jämfört med
snittet i kommungruppen.

Optimera resursanvändningen för att
minska kostnaderna
i verksamheten

Energianvändning

Minska förbrukningen av el och
fjärrvärme med minst 2 % per år
under mandatperioden

Minska inköp och
användning av
produkter med innehåll av ämnen med
negativ påverkan på
människors hälsa
och ekosystem

Andel miljöcertifierade
verksamheter

Inköpt energi ska vara 100 %
förnyelsebar

Andel miljöklassade
personbilar

100 % av samtliga kommunala
fordon ska vara miljöklassade

Inköp av ekologiska
livsmedel i %

Andelen inköp av ekologiska livsmedel ska uppgå till minst 20 %

Minska klimatpåverkan från Kalix kommuns verksamheter

Antal resor med
kollektivtrafik

Antal resor med kollektivtrafik per
invånare ska öka med minst 2 %

Skapa fler och bättre
boendemiljöer

Färdigställda detaljplaner

Tio detaljplaner ska färdigställas per
år

Fastställd LIS-plan

Framtaget förslag till LIS-plan
(Landsbygdsutveckling i strandnära
läge) ska färdigställas under året

NKI Brandtillsyn

Enkätundersökning via Insikt. Företagarnas bedömning av servicen
inom myndighetsområdet brandtillsyn

NKI Bygglov

Enkätundersökning via Insikt. Företagarnas bedömning av servicen
inom myndighetsområdet bygglov

NKI Miljö- och
hälsoskydd

Enkätundersökning via Insikt. Företagarnas bedömning av servicen
inom myndighetsområdet miljö- och
hälsoskydd

Utveckling

Medverka till att
skapa ett bra företagsklimat i
kommunen
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Område

Mål

Indikator

Kommentar

NKI Markupplåtelse

Enkätundersökning via Insikt. Företagarnas bedömning av servicen
inom myndighetsområdet markupplåtelse.

NKI Serveringstillstånd

Enkätundersökning via Insikt. Företagarnas bedömning av servicen
inom myndighetsområdet serveringstillstånd.

Mål, indikatorer och kommentarer med kursiv stil är beslutade av
kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges övergripande mål och vision i anslutning till budget 2016
samt ekonomisk plan 2017-2018 ligger till grund för nämndens målarbete
med visionen ”Omtänksamhet och framtidstro” samt kommunövergripande
mål om:
 ett öppet tolerant och jämlikt Kalix där alla människor ska ha
förutsättningar att leva ett bra liv
 ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån människors behov och med hänsyn
till miljön.
Samhällsbyggnadsnämnden ska utföra en professionell service till andra förvaltningar inom områden som fastigheter, upphandlingar, kost- och lokalvård.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska till medborgare och företag skyndsamt
och korrekt handlägga ärenden inom bygglov, sotning och miljö samt övrigt
som har betydelse för deras verksamhet.
Ett annat viktigt område är infrastrukturen, där eftersträvar förvaltningen en
hållbar och välplanerad verksamhet för att hålla en god standard på vägar,
parker, kollektivtrafik samt god kvalité på vattenförsörjningen.
Den 27 oktober 2015, § 156, beslutade samhällsbyggnadsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige att anta följande mål:
 Optimera resursanvändningen för att minska kostnaderna i verksamheten
 Skapa fler och bättre boendemiljöer
 Medverka till att skapa ett bra företagsklimat i kommunen
Den 30 november 2015, § 239, beslutade kommunfullmäktige att anta
samhällsbyggnadsnämndens förslag till mål.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse upprättad 2 maj 2015.
Förslag till beslut på sammanträdet
Susann Enstedt Lund (MP) föreslår att indikatorn: Kostnad för skolmåltider,
kr/elev styrks samt att kommentaren till Inköp av ekologiska livsmedel i %
ska ändras till 50 %.
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Dan Brännmark (S) föreslår att alla kommentarer med procentsats utom de
med 100 % får ett tillägg med minst före procentsatsen.
Ordföranden Stig Karlsson föreslår att indikatorn: Kostnad för skolmåltider,
kr/elev ska vara kvar samt att kommentaren till Inköp av ekologiska
livsmedel i % ska vara 20 % enligt förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslag på bifall eller avslag på Susann Enstedt Lunds
förslag att indikatorn: Kostnad för skolmåltider, kr/elev ska strykas och finner
att nämnden avslår förslaget.
Ordföranden ställer förslag på bifall eller avslag på Susann Enstedt Lunds
förslag att procentsatsen för Inköp av ekologiska livsmedel ska ändras till 50
% och finner att nämnden avslår förslaget.
Ordföranden ställer förslag på bifall eller avslag till Dan Brännmarks förslag
och finner att nämnden bifaller förslaget.
Protokollsutdrag skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 68

Ansökan om statsbidrag till upprustning av förskole- och
skolgårdar
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Nämnden uppdrar till förvaltningen att i samarbete med utbildningsförvaltningen och fritid- och kulturförvaltningen söka bidrag hos Boverket för åren
2016, 2017 samt 2018 för upprustning av förskole- och skolgårdar så att de
kan användas i det pedagogiska arbetet med undervisning utomhus.
Sammanfattning av ärendet
2015 aviserade regeringen en satsning på 500 miljoner kr under en treårsperiod för åtgärder som leder till bättre utemiljöer vid förskolor och skolor.
Regeringen har nu fattat beslut om den förordning som gör att pengarna kan
börja betalas ut via Boverket.
Nämnden har 2016 har avsatt 500 000 kr för underhåll och utveckling av
förskole- och skolgårdar i kommunen. Enligt den ekonomiska planen kommer
ytterligare 500 000 kr avsättas för åren 2017 och 2018. Statligt bidrag kan
beviljas med 50 % av kostnaderna för åtgärder som påbörjas efter 1 juni
2016 och avslutas före 31 december 2018.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Stig Karlsson (S) och Dan Brännmark (S) upprättad 29 april
2016.
Protokollsutdrag skickas till
Teknisk försörjning
Utbildningsförvaltningen
Fritids- och kulturförvaltningen
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§ 69

Dnr 260/2015-ADM

Helårsprognos 2016 för samhällsbyggandsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av den preliminära helårsprognosen 2016
samt ger ordföranden i uppdrag att underteckna rapporten efter
färdigställande.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschefen redovisar en preliminär helårsprognos 2016 för
nämnden. Då förvaltningens arbete med prognosen pågår till och med 11 maj
kan inte den slutliga helårsprognosen presenteras på dagens möte.
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§ 70

Dnr 410/2016-PÖP

Aktualisering av kommunens översiktsplan från 2009
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Nämnden beslutar att aktualitetspröva kommunens översiktsplan från 2009.
Bakgrund
Den kommuntäckande översiktsplanen för Kalix kommun antogs av kommunfullmäktige 12 oktober 2009 och vann laga kraft 17 november 2009.
Fördjupad översiktsplan för Töre från 1995 och fördjupad översiktsplan för
Kalix centralortsområde från 1997 samt fördjupade översiktsplan för centrala
Kalix från 2012 gäller parallellt med den kommuntäckande översiktsplanen.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen ska tydligt visa kommunens viljeinriktning när det gäller
mark- och vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen för hela kommunen. Samtliga dokument (fördjupningar) utgör tillsammans kommunens
översiktsplan. Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden ta
ställning till översiktsplanens aktualitet. Då ska det beslutas om i vilken
utsträckning översiktsplanens viljeinriktningar fortfarande är aktuella med
hänsyn taget till nya förutsättningar.
Planens innehåll ändras inte genom beslutet. I de delar översiktsplanen inte
är aktuell, innebär aktualitetsförklaringen att man inte kan finna stöd i översiktsplanens riktlinjer för olika beslut om mark- och vattenanvändning i
kommunen. Före kommunfullmäktiges beslut om aktualitetsförklaring ska
Länsstyrelsen redogöra för statliga intressen som kan vara av betydelse samt
hur dessa förhåller sig till översiktsplanen.
Sammanfattning
Översiktsplanen är i stort sett aktuell. De största förändringarna får anses
vara dels den nya strandskyddslag som trädde i kraft 1 juli 2009 samt en ny
plan- och bygglag (2010:900) som trädde i kraft den 2 maj 2011 vilken
påverkar kommunens plan- och bygglovsverksamhet.
Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen om landsbygdsutveckling i strandnära
lägen (LIS) håller på att arbetas fram i kommunen och som beräknas antas
av kommunfullmäktige hösten 2016.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse upprättad 9 maj 2016.
Protokollsutdrag skickas till
Kommunkansliet
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§ 71

Dnr 216/2016-PDP

Studenten 14 i Kalix, ändring av stadsplan
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner att planprocessen med att ändra gällande stadsplan
för Studenten 14 kan starta.
2. Handläggningen sker genom standardförfarande enligt plan- och
bygglagens regler.
3. Sökanden bekostar planändringen.
Bakgrund
Xxxxx Xxxxxx ansöker om att ändra gällande stadsplan för att göra det
möjligt att bygga tre radgarage med två lägenheter i övre plan, totalt
2 våningar. Radgaragen beräknas uppta en sammanlagd byggnadsarea om
ca 350-400 m².

Radgarage med lägenheter på över plan.

Gällande byggnadsplan, fastställd 25 juli 1973, medger inte detta eftersom
stadsplanen anger att endast en huvudbyggnad och en gårdsbyggnad får uppföras inom respektive tomtplats och att byggnadernas sammanlagda yta inte
får överstiga 170 m² samt att huvudbyggnad inte får inrymma mer än två
bostadslägenheter.
Området gulmarkerat.
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Gällande byggnadsplan, området rödmarkerat.

För området gäller en fördjupad översiktsplan för Kalix centralortsområde från
1997. Bostadsbebyggelse prioriteras inom detta område.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse upprättad 29 april 2016.
Protokollsutdrag skickas till
Sökande
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§ 72

Dnr 245/2016-PDP

Ytterbyn 16:34 och Storön 4:30 m fl ny detaljplan samt
upphävande av del av byggnadsplan för Granholmen
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner att planprocessen med att upprätta en ny detaljplan
för Ytterbyn 16:34 och Storön 4:30 samt upphävande av del av
byggnadsplanen för Granholmen kan starta.
2. Handläggningen ska ske genom utökat planförfarande enligt plan- och
bygglagen.
3. Sökanden bekostar planändringen.
Bakgrund
Granholmens intresseförening ansöker om att upprätta en ny detaljplan för
Ytterbyn 16:34 och Storön 4:30 samt upphäva del av byggnadsplan för del av
Granholmen, fastställd 9 oktober 1972.
Den nya detaljplanen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för att
kunna anlägga en vägbank och en mindre bro över sundet mellan Granholmen och fastlandet. Upphävandet av del av grönområdet inom befintlig byggnadsplan syftar till att skapa möjlighet att anlägga skogsbilvägar fram till
fritidshusen på Granholmen.

Området blåmarkerat.
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Område för ny detaljplan.

Gällande byggnadsplan. Rödmarkerat område upphävs.

Kommunens översiktsplan från år 2009 anger inga särskilda
rekommendationer för området utöver att Granholmen avsatts för
fritidshusbebyggelse genom tidigare upprättad byggnadsplan.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse upprättad 29 april 2016.
Protokollsutdrag skickas till
Sökande
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§ 73

Dnr 7/2015-PDP

Del av Ytterbyn 86:1, detaljplan för Hamnholmen
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Nämnden överklagar länsstyrelsens beslut att upphäva kommunens beslut om
antagande av detaljplan för del av Ytterbyn 86:1, Hamnholmen.
Bakgrund
8 januari 2015 ansökte Xxxx Xxxxxx, ägare till fastigheten Ytterbyn 86:1, om
att ändra gällande detaljplan för fastigheten. Syftet med planändringen är att
skapa planmässiga förutsättningar för att kunna bilda tre nya fritidstomter
inom mark som gällande detaljplan avsatts som allmän plats, park,
grönområde etc.
3 februari 2015 godkänner samhällsbyggnadsnämnden, § 6, att processen
med att upprätta en ny detaljplan för del av Ytterbyn 86:1 kan starta samt att
handläggningen ska ske genom utökat planförfarande, enligt PBL fr o m 1
januari 2015.
I mars 2015 upprättades en grundkarta över området.
10 juni 2015 godkände samhällsbyggnadsnämndens ordförande genom
delegationsbeslut att planförslaget kunde skickas på samrådsremiss.
12 juni 2015 kungörelse i NSD och NK.
12 juni – 6 juli 2015 fanns planförslaget utställt för samråd.
1 oktober 2015 godkände samhällsbyggnadsnämndens ordförande genom
delegationsbeslut att planförslaget kunde ställas ut för granskning.
6 – 29 oktober 2015 fanns planförslaget utställt för granskning.
5 november 2015 ansökte kommunen om att länsstyrelsen upphäver
förordnandet enligt 113 § BL inom planområdet.
19 november 2015 beslutar länsstyrelsen om att förordnandet enligt 113 § BL
upphävs inom planområdet.
26 januari 2016 diskuterades ärendet vid samhällsbyggnadsnämndens beredningsmöte där förslaget från beredningsgruppen är att samhällsbyggnadsnämnden vid nästkommande nämnd antar planförslaget i utställt skick samt
upphäver strandskyddet inom hela planområdet med undantag för
naturområdet.
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9 februari 2016 antar samhällsbyggnadsnämnden planförslaget i utställt skick
samt upphäver strandskyddet inom hela planområdet med undantag för
naturområdet.
11 april 2016 upphäver länsstyrelsen kommunens antagandebeslut med stöd
av 11 kap 11 § plan- och bygglagen.
26 april 2016 diskuteras ärendet vid samhällsbyggnadsnämndens beredningsmöte där frågan är huruvida samhällsbyggnadsnämnden ska överklaga länsstyrelsens beslut eller inte. Beredningsgruppen bedömer att det kan bli svårt
att nå någon framgång med ett överklagande och anser därmed att ärendet
avslutas.
1 maj 2016 meddelar samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Stig Karlsson, att
ärendet diskuterats med landsbygdsministern, Sven-Erik Bucht, som anser att
det kan vara värt att få ärendet prövat hos regeringen, näringsdepartementet.
Förvaltningens förslag till beslut
Alternativ 1.

Samhällsbyggnadsnämnden överklagar inte länsstyrelsens upphävandebeslut.
Ärendet avslutas därmed.
Alternativ 2.

Samhällsbyggnadsnämnden överklagar länsstyrelsens beslut att upphäva
kommunens beslut om antagande av detaljplan för del av Ytterbyn 86:1,
Hamnholmen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse upprättad 29 april 2016.
Länsstyrelsens beslut 11 april 2016.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Stig Karlsson föreslår bifall till alternativ 2.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslag på bifall eller avslag på Stig Karlssons förslag och
finner att nämnden beslutar överklaga länsstyrelsens beslut att upphäva
kommunens beslut om antagande av detaljplan för del av Ytterbyn 86:1,
Hamnholmen.
Protokollsutdrag skickas till
Näringsdepartementet
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§ 74

Dnr 138/2016-BLB

Svallet 3 i Kalix, bygglov för carport/förråd
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Nämnden beviljar bygglov med liten avvikelse från gällande detaljplan för
carport/förråd på fastigheten Svallet 3.
 Kontrollansvarig enligt 10 kap 9 § plan- och bygglagen(PBL) krävs inte.
 Tekniskt samråd enligt 10 kap 14 § PBL, arbetsplatsbesök och slutsamråd
krävs inte.
 Startbesked enligt 10 kap 3 § PBL och slutbesked enligt 10 kap 4 § PBL
lämnas för ärendet.
Motivering
Enligt 9 kap 31 b § PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Nämnden
gör bedömningen att avvikelsen från gällande detaljplan är liten och förenlig
med detaljplanens syfte.
Sammanfattning av ärendet
Xxxxx Xxxxxx ansöker om bygglov för carport/förråd på fastigheten Svallet 3.
Nämnden finner att den sökta åtgärden strider mot gällande detaljplan genom
att göra intrång på prickmark som inte får bebyggas, samt överskrider största
tillåtna byggnadsarean för komplementbyggnader. Efter att ha gjort en samlad
bedömning av det aktuella fallet anser samhällsbyggnadsnämnden att avvikelsen kan betraktas som liten och är förenlig med detaljplanen och dess syfte.
Beskrivning av ärendet
Xxxxx Xxxxxx har lämnat in en ansökan om bygglov för carport/förråd på
fastigheten Svallet 3. Åtgärden strider mot detaljplanen genom att göra intrång på den 4,5 m breda prickmarken eftersom byggnaden placeras 1,2 m
från fastighetsgränsen. Åtgärdens intrång på prickmarken sker mot ett obebyggt område, och inte i riktning mot vägområdet, varför åtgärden inte
medför försämrad sikt eller annan olägenhet för trafiken.
Den ansökta åtgärden strider även mot gällande detaljplan genom att ha en
byggnadsarea på 59 m² eftersom detaljplanen anger 40 m² som största tilllåtna byggnadsarea för gårdsbyggnader. Enligt Kalix kommuns policydokument för bygglovsfrågor(1139/11-ADM, 540/11-ADM) kan en större komplementbyggnad än 40 m² accepteras om den totala byggrätten på fastigheten
inte överskrids. Samhällsbyggnadsnämnden har försökt göra en samlad bedömning av situationen, där hänsyn tagits till syftet med planen, samt vilka
olägenheter som kan komma att uppstå ur allmän eller enskild synpunkt om
avvikelsen medges. Nämnden kan inte finna att några olägenheter för allmänna eller enskilda intressen skulle uppkomma om avvikelsen medges. Angränsande fastighetsägare har getts tillfälle att yttra sig och ingen har lämnat in
några synpunkter. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att ett bygglov med
liten avvikelse från gällande detaljplan kan meddelas.
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Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse upprättad 30 april 2016.
Ansökan om bygglov med bilagor.
Övriga upplysningar
Eftersom åtgärden hamnar relativt nära en befintlig byggnad ska åtgärder för
”skydd mot brandspridning mellan byggnader” vidtas för att uppfylla kraven i
BBR 22 5:6.
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och
avslutats inom 5 år från dagen då beslutet vunnit laga kraft.
Faktura med avgift för bygglovet bifogas beslutet.
Protokollsutdrag skickas till
Sökande
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§ 75

Dnr 597/2015-HTS

Båtskärsnäs 1:391, föreläggande med vite enligt 26 kap 9,
14 §§ miljöbalken provtagning av bassäng- och strandbad
på Camp Frevisören
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Nämnden förelägger Kalix Havsbad AB, organisationsnummer 556712-4234,
med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kap 9 och 14 §§ och med hänvisning
till miljöbalken (1998:808) 2 kap 3 §, 26 kap 19 § och egenkontrollförordningen (1998:901) 6 § följande:
1. Vid vite av 5 000 kr lämna in en åtgärdsplan för hur verksamheten ska
upprätthålla en god vattenkvalitet gällande pH, totalhalt klor samt turbiditet.
Åtgärdsplanen ska omfatta alla tre bassänger det vill säga, lilla bassängen,
stora bassängen och vattenrutschbanbassängen. Åtgärdsplanens syfte ska
vara att uppnå riktvärdena i folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad (FoHMFS 2014:12) för respektive parameter. Åtgärdsplanen ska vara
samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelningen tillhanda senast
2 månader efter att beslutet vunnit laga kraft.
2. Vid löpande vite av 2 000 kr senast 15 augusti årligen för lilla bassängen
delge samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelningen minst en
kopia på mikrobiologisk analys, för provtagning som skett i juli månad samma
år, där följande parametrar har analyserats av ett laboratorium som är
ackrediterat för analyserna:
- heterotrofa bakterier
- pseudomonas aeruginosa
3. Vid löpande vite av 2 000 kr senast 15 augusti årligen för stora bassängen
delge samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelningen minst en
kopia på mikrobiologisk analys, för provtagning som skett i juli månad samma
år, där följande parametrar har analyserats av ett laboratorium som är
ackrediterat för analyserna:
- heterotrofa bakterier
- pseudomonas aeruginosa
4. Vid löpande vite av 2 000 kr senast 15 augusti årligen för vattenrutschbanbassängen delge samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelningen
minst en kopia på mikrobiologisk analys, för provtagning som skett i juli
månad samma år, där följande parametrar har analyserats av ett
laboratorium som är ackrediterat för analyserna:
- heterotrofa bakterier
- pseudomonas aeruginosa
5. Vid löpande vite av 2 000 kr senast 15 augusti årligen för lilla bassängen
delge samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelningen minst en
kopia på kemisk analys, för provtagning som skett i juli månad samma år, där
följande parametrar har analyserats av ett laboratorium som är ackrediterat
för analyserna:
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-

kemisk syreförbrukning
turbiditet
pH

6. Vid löpande vite av 2 000 kr senast 15 augusti årligen för stora bassängen
delge samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelningen minst en
kopia på kemisk analys, för provtagning som skett i juli månad samma år, där
följande parametrar har analyserats av ett laboratorium som är ackrediterat
för analyserna:
- kemisk syreförbrukning
- turbiditet
- pH
7. Vid löpande vite av 2 000 kr senast 15 augusti årligen för vattenrutschbanbassängen delge samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelningen
minst en kopia på kemisk analys, för provtagning som skett i juli månad
samma år, där följande parametrar har analyserats av ett laboratorium som
är ackrediterat för analyserna:
- kemisk syreförbrukning
- turbiditet
- pH
8. Vid löpande vite av 2 000 kr att senast 15 augusti årligen för strandbadet
delge samhällsbyggnadsförvaltningen bygg- och miljöavdelningen minst en
kopia på mikrobiologiskt analys, för provtagning som skett i juli månad
samma år där följande parametrar har analyserats av ett laboratorium som är
ackrediterat för analyserna:
- E.coli
- Intestinala enterokocker
9. Se till att separat egenkontroll sker för lilla och stora bassängen.
10. Då analysresultaten avviker från riktvärdena i folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad (FoHMFS 2014:12) ska verksamheten lämna in
kommentarer om varför resultatet är avvikande, samt vilka åtgärder som
kommer att vidtas.
Om kopior på analysresultat uteblir kommer samhällsbyggnadsförvaltningen,
bygg- och miljöavdelningen att utföra provtagningen och debitera verksamhetsutövaren i enlighet med fastställd taxa för prövning och tillsyn. 1 timmes
handläggning för varje provpunkt samt kostnader för analys-, transport- och
frakt kommer att debiteras.
Bakgrund
Kalix Havsbad AB har i sin verksamhet utomhusbassängbad som är tillgängliga för allmänheten. Bassängbaden består av 3 bassänger, en stor och liten
bassäng samt en bassäng med en vattenrutschbana. Vidare tillhandahåller
verksamheten turisttjänster, camping samt restaurang invid ett strandbad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
37(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-05-10

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen, har tidigare (år 2010) förelagt Kalix Havsbad
AB att årligen lämna in en kopia på analysresultat för provtagning av strandbad och bassängbad.
Ärendet överklagades i den del av beslutet som rör strandbadet, mark- och
miljödomstolen biföll överklagandet med hänvisning till att föreläggandet inte
var utformat så att rättsäkerhetskravet uppfylls på grund av att det inte framkom tillräckligt tydligt vad verksamheten skulle göra och vilka analyser verksamheten skulle lämna in för att fullfölja föreläggandet. Mark och miljödomstolen bedömde dock att samhällsbyggnadsnämnden kan förelägga Kalix
Havsbad AB att vidta åtgärder avseende strandbadet, på grund av den
turistverksamhet som Kalix Havsbad AB bedriver vid stranden. Något nytt
föreläggande fattades inte av samhällsbyggnadsnämnden i och med att
överklagan bifölls.
Kopior på analysresultat gällande bassängbad har uteblivit från verksamheten
flertalet gånger och bassängbadets egenkontroll har visat att riktvärdena i
folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:12), för klor och pH inte
har följts vid upprepande tillfällen och under en längre period.
Förslag till beslut är skriftligen kommunicerat med Kalix Havsbad AB, sista
svarsdag på kommuniceringen var 17 mars 2016. Efter mailkontakt med Kalix
Havsbad AB förlängdes tiden till den 11 april 2016. Inga synpunkter har
kommit in i och med kommuniceringen.
Bedömning
Eftersom vattenkvaliteten avvikit från folkhälsomyndighetens allmänna råd
(FoHMFS 2014:12) om bassängbad vid upprepade tillfällen och under en
längre period så anser samhällsbyggnadsnämnden att verksamheten ska
lämna in en åtgärdsplan för hur de ska upprätthålla en god vattenkvalitet för
att skydda människor hälsa. Eftersom den som bedriver en verksamhet ska
vidta de åtgärder och försiktighetsmått som krävs för att skydda att
olägenhet för människors hälsa uppstår så är det rimligt att verksamheten
upprättar en åtgärdsplan vars syfte är att uppnå folkhälsomyndighetens
riktvärde för respektive parameter. Då risken för att problem för människors
hälsa uppstår ökar om riktvärdena inte följs bedömer samhällsbyggnadsnämnden att det krävs att Kalix Havsbad AB tar reda på orsaken och vidtar
nödvändiga åtgärder.
Enligt miljöbalken 26 kap 19 § så ska den verksamhet som kan befaras
medföra olägenhet för människors hälsa fortlöpande planera och kontrollera
sin verksamhet, för att motverka eller förebygga att olägenhet för människors
hälsa uppstår.
Vidare finns det angivet i egenkontrollförordningen (1998:901) 6 § att verksamhetsutövaren fortlöpande och systematiskt ska undersöka och bedöma
riskerna i verksamheten ur miljö- och hälsosynpunkt.
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Samhällsbyggnadsnämnden anser att de analyser som nämnden begär in i
detta föreläggande ska ingå i den lagstadgade egenkontrollen av verksamheten, då dessa analyser behövs för att bedöma vattenkvaliteten. Bristande
vattenkvalitet kan innebära en risk för människors hälsa om den inte är
tillfredställande.
Kalix Havsbad AB har tidigare fått påtalat att gemensam provtagning av stora
och lilla bassängen inte är tillfredsställande då bassängerna har olika förutsättningar t ex djup, storlek m m. Samhällsbyggnadsnämnden anser alltså att
verksamheten inte kan bedöma riskerna med respektive bassäng genom att
bara ta prov i den ena bassängen.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att juli månad är den period som är högsäsong för verksamheten och därför vill samhällsbyggnadsnämnden ta del av
angiven egenkontroll som är utförd under denna period. Bedömningen att
Kalix Havsbad AB även ska ta prov i strandbadet i sin egenkontroll av verksamheten med hänvisning till miljöbalken (1998:808) 2 kap 3 § samt den
bedömning som mark och miljödomstolen gjorde i det föreläggande som blev
överklagat, målnummer M 2591-11.
Samhällsbyggnadsnämnden anser alltså att provtagning av vattnet vid strandbadet är en rimlig skyddsåtgärd för människors hälsa, och en viktig del för att
kunna uppfylla miljöbalken (1998:808) 2 kap 3 §.
Samhällsbyggnadsnämnden anser även att det i detta fall krävs att föreläggandet förenas med ett vite på angivna åtgärder i beslutet, då påtalade avvikelser inte rättats till samt att samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och
miljöavdelningen fått utföra provtagningar av bassängbadet då inget analysresultat delgivits samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med föreläggandet.
Föreläggandet kan, med hänvisning till miljöbalken (1998:808) 2 kap 7 §, inte
anses som orimligt för bolaget att uppfylla.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse upprättad 28 april 2016.
Inspektionsrapport 2014
Inspektionsrapport 2015
Övriga upplysningar
Hur du överklagar, se bilaga.
Protokollsutdrag skickas till
Kalix Havsbad AB
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§ 76

Dnr 90/2016-STT

Ripan 15, Kalix Folkets Hus, serveringstillstånd tillsyn
2016
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Nämnden tilldelar, enligt 9 kapitlet 17 § alkohollagen, Kalix Folkets
Husförening en varning på grund av allvarlig ekonomisk misskötsamhet.
Sammanfattning av ärendet
Alkoholhandläggaren har under januari 2016 genomfört en inre tillsyn hos
Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Där framgår att Skatteverket och
Kronofogdemyndigheten vid upprepade tillfällen konstaterat brister hos Kalix
Folkets Husförening.
Den 9 februari 2016 bereddes Kalix Folkets Husförening att yttra sig med
anledning av uppgifterna. Den 2 februari 2016 bemötte verksamhetschefen
Lars Lundbäck uppgifterna.
Den ekonomiska misskötsamheten som lagts Kalix Folkets Husförening till last
är av sådan art och omfattning att ett ingripande mot serveringstillståndet är
oundvikligt och det rör sig inte heller om sådan lindrigare förseelse att en
erinran är aktuell.
I Kalix Folkets Husförening yttrande den 25 februari 2016 framkommer inga
omständigheter som kan anses som förmildrande.
Kalix Folkets Husförening har tidigare av kommunstyrelsens arbetsutskott § 52
8 april 2013, meddelats en varning på grund av ekonomisk misskötsamhet.
Med hänsyn till ovanstående omständigheter och med beaktande av att syftet
med regleringen i alkohollagen, att tillståndshavaren ska ges möjlighet att rätta
till missförhållandena, anser alkoholhandläggaren att den allvarliga ekonomiska
misskötsamheten som Kalix Folkets Husförening har till last inte är av sådan
allvarlig art att en återkallelse skulle vara en tillräcklig åtgärd och inte är av
sådan allvarlig art att en varning inte skulle vara en tillräcklig åtgärd.
Mot denna bakgrund föreslår alkoholhandläggaren att samhällsbyggnadsnämnden enligt 9 kapitlet 17 § alkohollagen meddelar Kalix Folkets Husförening en varning på grund av allvarlig ekonomisk misskötsamhet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse upprättad 25 april 2016.
Övrigt
Hur du överklagar, se bilaga.
Protokollsutdrag skickas till
Kalix Folkets Husförening
Länsstyrelsen
Polisen
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§ 77

Information om lokaltrafiken
Sammanfattning av ärendet
Chefen teknisk försörjning, Per Nilsson informerar och redogör för nya turer
för lokaltrafiken som ska börja gälla från 13 juni 2016. Kommunfullmäktige
har beslutat om särskilda anslag för utökning av lokaltrafiken. En ny upphandling har gjorts och genom detta kan kommunen nu erbjuda möjligheter
för arbetspendling från Nyborg. Dessutom kommer kvällsturer. Sammanlagt
sju turer.
Det förs även diskussioner att kunna använda lokaltrafikens resekort på linje
301, som Länstrafiken kör och som även ger möjlighet till arbetspendling för
de som börjar arbeta vid 07.00 i Kalix.
Informerades även om den taxa som gäller från 1 januari 2016. En enkel
biljett kostar 20 kr för vuxen och halva priset för ungdom och pensionär.
Möjligheter finns att köpa reskassa med 25 % rabatt, samt halvårskort och
helårskort. Halvårskorten kostar 750 kr och helårskortet 1 000 kr för vuxna.
Dessa priser gäller alla lokaltrafiklinjer, även Nyborg.
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§ 78

Information om sophantering
Sammanfattning av ärendet
Miljöingenjör Tommy Johansson informerar och redogör för utredningen om
insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper från hushållen.
Utredningen är än så länge ett förslag, regeringen har ännu inte fattat beslut i
frågan om ett förändrat insamlingsansvar
Insamling och återvinning av förpackningar och returpapper faller under det
s.k. producentansvaret som infördes för 22 år sedan. Producenter är de som
tillverkar, importerar och säljer förpackningar och returpapper.
Så hanteras insamlingen idag
 Producenterna ansvarar för insamling via återvinningsstationer
 Entreprenörer och kommuner erbjuder fastighetsnära insamling från
flerbostadshus
 Vissa kommuner erbjuder fastighetsnära insamling från villor
Utredningens förslag – i korthet
 Kommunen tar över ansvaret för insamling och transport till uppsamlingsställen
 Producenterna behåller ansvar för återvinningen
 Producenterna ersätter kommunerna ekonomiskt för insamlingen
 Förpackningar och returpapper ska kunna lämnas inom rimligt avstånd
från fastigheten
Därför ska insamlingsansvaret ändras
 Ökad återvinning
 Bättre insamlingssystem
 Rationella transporter
 En huvudman
Tidsplan
 Föreslås träda i kraft 1 jan 2020
 Tillämpning av nya regler om producentavgift 2021
 Regeringen kan ta beslut via ändringar i förordningar tidigast senhösten
2016
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§ 79

Förvaltningschefen informerar
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Mårten Öhman informerar och redogör för vad som är ”på
gång” inom nämndens verksamheter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
43(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-05-10

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 80

Övriga frågor
Sammanfattning
Inga övriga frågor ställdes.
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