
 

  

Arvidsjaurs kommun 
Árviesjávrien kommuvdna 

Samrådsredogörelse 
2021-05-13  

Dnr. 2021/38 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

Detaljplan för del av Arvidsjaur 6:1 
- tomter Byggyrkesgatan/Teknikerstigen 

 
Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län 

 
 

Upprättad av: Arvidsjaurs kommun



Samrådsredogörelse 
2021-05-13  

Dnr. 2021/38 

1 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Samrådets genomförande 
Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under perioden 2022-03-01 till 2022-03-24. 
Detaljplaneförslaget har skickats ut på remiss till berörda sakägare och statliga och kommunala 
myndigheter. Samrådshandlingar har även funnits tillgängliga i receptionen i kommunhuset i Arvidsjaur 
samt på kommunens hemsida. Ett samrådsmöte ägde rum i lokalen Månljuset i kommunhuset den 14 mars 
2022. En annons om samrådsmötet var införd dagstidningarna Norra Västerbotten och Pitetidningen samt 
på kommunens hemsida.  

Samrådsmötet 
Britta Lundgren hälsade välkommen till mötet och redogjorde sedan för planförslaget och hur 
handläggningen av ett detaljplaneärende går till från förslag till beslut.  
Deltagare: 
Fyra privatpersoner 
Britta Lundgren, Arvidsjaurs kommun 
 
Följande synpunkter framfördes vid mötet: 
 

• Samtliga på mötet tyckte att planförslaget var en mycket dålig idé. 
• Detta är ett gammalt bostadsområde och eftersom det därmed finns många befintliga bostadshus 

så blir det många som skulle störas av en eventuell byggtrafik.  
• I området finns bland annat korsnäbb, gråspett och liten hackspett. 
• Planförslaget skulle innebära att mycket snö skulle behöva köras bort från området och det är inte 

kommunalekonomiskt smart. Det vill man inte betala för som skattebetalare.  
• Detaljplanen skulle påverka fastighetsvärdet negativt för befintliga tomter då man inte längre skulle 

ha naturmark som granne.  
• En av deltagarna beskrev att han ställt frågan till kommunen om att få köpa den mark på 944 kvm 

som framgår på kartan i planbeskrivningen men fått veta att det inte skulle gå. Samma fråga 
ställdes av nuvarande och föregående ägare av Installatören 5 som fick samma svar.  

• Bestämmelsen om att byggnaden ska placeras minst 1 meter från fastighetsgräns är inte tillräckligt, 
avståndet borde vara större. Bland annat för att undvika att snöras från nybyggda hus hamnar på 
befintliga fastigheter. 

• Britta beskrev att marken för de tänkta nya tomterna i dagsläget inte är planlagd då länsstyrelsen 
vid fastställelsen av detaljplanen (som antogs 1975-06-30) undantog ett område från detaljplanen. 
Den röda linjen på kartan nedan visar det område som undantogs. Deltagarna ställde frågan om 
vad anledningen var till att området då undantogs. Britta undersöker frågan och återkopplar i 
samrådsredogörelsen.  

• Schaktkostnaderna skulle bli höga för många av tomterna, exempelvis för tomten på 1301 kvm.  
• Området är ett bra strövområde.  
• På 1301 finns torrfuror – får dessa avlägsnas överhuvudtaget? 
• Planförslaget skulle innebära att kommunen förlorar två snötippar plus att framtagandet av 

detaljplanen innebär en kostnad för kommunen. Risken är att man slängt pengarna i sjön då 
tomterna blir för dyra att bebygga på grund av markförhållandena och är för små.  

• Att iordningsställa tomter på Fältvägen är ett tips, skulle inte påverka någon. 
• Man skulle även kunna lyfta frågan om hur samebyarna ser på resterande tomter på Klockarberget.  
• Bygg hyresbostäder istället.  
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• Om man schaktar på tomten på 944 kvm – hur löser man i så fall dagvattenfrågan? 
• En deltagare önskade förlängd tid för samrådet. Britta gav samtliga förlängd tid fram till den 31 

mars.  
• Britta lovade att skicka ut anteckningarna från mötet under veckan.  
• Planbestämmelsen om högsta nockhöjd är svår att tolka. Hur högt innebär denna att man kan 

bygga? Britta lovade att förtydliga detta i planen.  
• För tomten på 944 kvm är det också otydligt vilken gata bostadshuset ska placeras längs.  
• Om kommunen väljer att gå vidare med planförslaget vore det bättre om bostadshuset på tomten 

på 944 kvm skulle placeras längs med Armerarstigen. På så sätt skulle solläget inte försämras lika 
mycket för Glasmästaren 5. Även andra tomter skulle påverkas positivt av detta. 

 
Kommunens kommentar 
Kommunen gör bedömningen att detaljplaneförslaget inte bidrar till någon betydande ökning av trafik i 
området och byggtrafiken som uppkommer i samband med byggnation endast avser ett fåtal enfamiljshus 
som dessutom är uppdelade på två separata gator. Även om de mindre lokala snötipparna finns till för att 
minska kommunens kostnader för snötransporter anser inte kommunen att de kan begränsa samhällets 
möjligheter att utvecklas. Kommunen ser därför inte att befintlig snötipp utgör något hinder mot ny 
bostadsbebyggelse i området.  
 
Planläggning av mark samt lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk får inte ske så att den 
avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på omgivningen som innebär 
fara för människors hälsa eller betydande olägenhet på annat sätt (2 kap. 9 § PBL). Förhållanden som ska 
beaktas är exempelvis olägenhet för grannar i form av skymd sikt eller sämre ljusförhållanden. Vid 
bedömningen måste även beaktas områdets karaktär och förhållandena på orten. Med detta menas att 
toleransnivån måste vara något högre i vissa fall. Vid utformningen av en detaljplan ska enligt 5 kap. 2 § 
ÄPBL, skälig hänsyn tas till befintliga bebyggelse-, äganderätts-, och fastighetsförhållanden som kan inverka 
på planens genomförande. 

Planområdet ligger i utkanten av ett villaområde inom Arvidsjaurs samhälle. I kommunens översikts- och 
tillväxtplan anges att området kan komma att bli föremål för bostadsbebyggelse. Närmast omgivande 
bebyggelse utgörs av villatomter. Att ytterligare villatomter kan komma att byggas i anslutning till befintliga 
är något som man i samhällen har att förvänta sig. Även om en bebyggelse på platsen innebär att befintliga 
villatomter inte längre kommer att gränsa mot naturmark bedöms inte detta innebära någon betydande 
olägenhet i 2 kap. 9 § PBL:s mening. 

Eftersom aktuellt markområde i gällande detaljplan är utlagt som allmän plats, natur så innebär detta att 
kommunen inte kan förfoga över marken civilrättsligt. Det stämmer alltså att det med gällande detaljplan 
inte är möjligt att sälja mark inom området. Genom det nya förslaget till detaljplan läggs mark ut som 
kvartersmark, med markanvändningen bostäder för att det ska vara möjligt för kommunen att stycka av 
tomter för enfamiljshus. I kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning finns ett ställningstagande med om 
att det ska finnas en fyraårig planberedskap för bostäder. Detta innebär att det ska finnas villatomter och 
mark för flerbostadshus till försäljning som motsvarar förväntad efterfrågan minst för de närmaste fyra 
åren. Eftersom efterfrågan på villatomter ökat har kommunen därför börjat titta på möjligheterna att 
tillskapa nya villatomter i Arvidsjaurs samhälle på de markområden som i översikts- och tillväxtplanen är 
utlagda för bostadsändamål, där ett av de utpekade områdena är Byggyrkesgatan/Teknikerstigen. 

Kommunen ser att det finns en efterfrågan på tomter i denna storlek i tätortsnära läge och det är upp till 
exploatören hur denne vill bebygga tomten utefter de regleringar som sätts. Exploatören är även den som 
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är ansvarig till att dagvattnet hanteras på den egna fastigheten. Dagvatten ska inom samtliga fastigheter 
fördröjas och infiltreras inom egna gränser innan det avleds till naturmarken. Storleken på tomterna 
möjliggör också en enklare hantering av dagvatten. 

För bostadsmarken om 944 kvm som angränsar till både Armerarstigen och Byggyrkesgatan innebär också 
bestämmelsen om att markens höjd högst får vara 0,3 meter över marknivå från angränsande gata att 
marknivån behöver sänkas. Detta minskar också risken av att angränsande bostadsmark skulle påverkas av 
dagvattnet från området.  

Det aktuella planområdet bedöms inte heller leda till minskade rekreationsmöjligheter då det finns väldigt 
mycket naturområden i närområdet som är tillgängligt för allmänheten.  

Bestämmelsen ”Byggnader ska placeras minst 1 meter från fastighetsgräns” har justerats till ”Byggnad ska 
placeras minst 2,5 meter från fastighetsgräns mot kvartersmark”.  

Deltagande på samrådsmötet undrade varför dessa fastigheter undantogs ifrån detaljplanen från 1975. 
Anledningen till att tomterna undantogs från det förslaget var på grund av möjligheten till att i framtiden 
möjliggöra en ny väganslutning från området och österut, mot Sten Laestadiusvägen. Denna föreslagna 
vägsträckning är numera ej aktuell. 

På samrådsmötet uppgavs att det finns korsnäbb, gråspett och liten hackspett i området. Ingen av dessa 
fågelarter har registrerats i närområdet enligt artportalen. Norrbottens ornitologiska förening har besökt 
området och gjort bedömningen att det inte utgör en bo- eller häckningsplats för ovan nämnda fåglar och 
att en exploatering av området inte kommer att påverka fågellivet. Vegetationen är för artfattig, glest 
bevuxen och våtmarker, sly och lövträd som gynnar ett rikt fågelliv saknas. Snarare kan en byggnation av 
området tillföra mer fåglar då chansen ökar att fler ställer ut fågelmat. 

Om liten hackspett avses vara mindre hackspett så är denna rödlistad som nära hotad art, vilket är en lägre 
grad av rödlistning. Fågeln lever i löv- och blandskog med förekomst av äldre lövträd. Fågeln förekommer i 
hela landet men norrut förekommer arten i gamla löv- och blandskogar med al, björk och asp. 
Detaljplaneområdet är bevuxet med tall och några få främst mindre björkar. Enligt gamla flygfoton från 
1960 fanns då endast några få träd (se bilden nedan) inom planområdet vilket innebär att åldern på träden 
kan uppskattas till ca 60-80 år. Med gammal skog avses skog på skogsmark med en genomsnittlig trädålder 
över 140 år i Norrland och därmed kan inte skogen inom planområdet klassas som gammal skog. 
Planområdet är därmed inte ett naturligt habitat för Mindre hackspett. Enligt SLU:s artdatabank så kräver 
hackspetten döda lövträd för sin häckning, men det uppges att boträd sällan är en begränsande faktor. I 
stället tycks födotillgången under senvinter och vår vara en begränsande faktor. Några äldre träd som skulle 
gynna en förekomst av mindre hackspett finns inte i planområdet och eftersom boträd inte är en 
begränsande faktor har mindre hackspett möjlighet att hacka sig nya boplatser även om 
detaljplaneområdet bebyggs.  
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Vilken typ av korsnäbb som uppges finnas i området angavs inte närmare på samrådsmötet men ingen av 
typerna mindre, större eller bändelkorsnäbb som finns i Sverige är rödlistade idag. Mindre och större 
korsnäbbar är förekommande över hela Sverige men mängden varierar mellan olika år och regioner 
beroende på mängden kottsättning hos barrträd. Bändelkorsnäbb är mer sällsynt och livnär sig också på 
kottar från barrträd dock är denna art specialiserad på lärkträd. Detaljplaneområdet består till övervägande 
del av tall (inga lärkträd) och de träd som kommer att tas bort i och med en byggnation kommer ändå att 
utgöra en liten del av hela grönområdet med barrträd som finns att tillgå i öster. 

Angående Gråspett så förekommer denna fågel i Mellansverige och södra- och mellersta Norrland. Den 
häckar i björk- och aspblandad barrskog. Fågeln är klassad som livskraftig och det finns inga tecken på 
betydande populationsförändring. De träd som kommer att tas bort i och med en exploatering kommer 
ändå att utgöra en liten del av hela grönområdet med barrträd som finns att tillgå i öster. 

En torrfura i benämningen stående dött träd eller torraka är ett naturligt dött träd som fått stå under lång 
tid. Med hänsyn till skogsekosystemet och mångfalden bör all form av död ved få ligga kvar. Men det är inte 
förbjudet att ta bort dem. Den döda ved som tas bort i samband med en exploatering av planområdet är en 
liten del sett till de stora skogsområden som finns öster om planområdet. Därmed finns fortsatt möjligheter 
för vedlevande organismer, såsom insekter, mossor, lavar och svampar, att leva och fortplanta sig i död ved 
i närområdet. 

Kommunen anser att det är viktigt med ett brett urval av valmöjligheter vad gäller invånarnas val av bostad 
och ser positivt på en förtätning i området. En detaljplan har dock inte möjlighet att reglera vilken 
upplåtelseform bostaden på platsen ska ha och kan då inte reglera att det till exempel ska byggas en 
hyresrätt på en plats.  

Vad gäller den planlagda ytan för bostadsändamål om 944 kvm instämmer kommunen om att det är mer 
lämpligt att framtida småhus placeras längs med Armerarstigen. Detta har reglerats i plankartan. På samma 
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tomt har även prickmarken minskats ner från att vara 6 meter från fastighetsgräns mot gatorna till 
nuvarande 4 meter. Juteringen utfördes med hänsyn till en placering av byggnad mot Armerarstigen. 

Idéerna om andra förslag till områden för framtida villatomter noteras. Synpunkterna påverkar inte denna 
detaljplan. Planbestämmelsen om högsta nockhöjd har justerats till att istället utgå från höjden på 
angränsande gata för att göra bestämmelsen enklare att förstå och tillämpa. En nockhöjd om 8 meter i 
förhållande till angränsande gata ger förutsättningar skapar förutsättningar för att bygga en villa om 1,5 
våningar.  

Inkomna synpunkter och kommentarer 
 
Länsstyrelsen 
Förslag till detaljplan för del av Arvidsjaur 6:1, tomter Byggyrkesgatan-Teknikerstigen i Arvidsjaurs kommun 
Handlingar daterade 2022-03-01 för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 
Kommunens diarienummer 2021/380 
 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Förslaget innebär att Byggyrkesgatan och Teknikerstigen sammanlänkas. Planen innebär att det tillkommer 
ett mindre antal villor i området som kompletterar områdets villabebyggelse. Naturmiljön i det 
tallhedsområde som ianspråktas bör beskrivas enligt nedan. Planområdet har utökats något sedan 
undersökningssamrådet. Detta innebär dock ingen skillnad i Länsstyrelsens bedömning. 
 
Förhållande till översiktsplan 
Planförslaget strider inte mot gällande översiktsplan 
 
Naturmiljö 
Beskrivning av naturmiljö och eventuella naturvärden (som till exempel naturvärdesträd) saknas helt och 
måste tillföras planen. Utifrån det kan hänsynsåtgärder beskrivas. 
 
Rennäring 
Det kan vara bra om kommunen upplysningsvis översiktligt beskriver Västra Kikkejaur samebys 
markanvändning i området till exempel vilket årstidsland som berörs, detta trots att planen inte lär 
innebära någon påverkan för renskötseln i området. 
 
Under rubriken ”rättigheter” på sidan 4 i planbeskrivningen kan renskötselrätt beskrivas, exempelvis: 
Västra Kikkejaur sameby har renskötselrätt inom planområdet. Eller så kan man göra det under en egen 
rubrik exempelvis övriga rättigheter. 
 
Kommunens kommentar 
Kommunen har kompletterat planbeskrivningen med en beskrivning av naturmiljön. Länsstyrelsen nämner 
tallhedsområde i sitt yttrande. Kommunen instämmer inte med att skogsområdet utgörs av tallhed men har 
skrivit mer om detta i planbeskrivningen. 
 
Planbeskrivningen har uppdaterats enligt ovanstående under rubrikerna ”rennäring” samt ”rättigheter”. 
 
Skanova 
Skanova har inget att erinra mot detaljplanen.  
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Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförslag.  
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering 
förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 
 
Kommunens kommentar 
Skanovas yttrande påverkar inte planens utformning. Synpunkter noterade. 
 
Trafikverket 
Trafikverkets anläggningar eller intressen berörs inte av detaljplanen och Trafikverket har därmed ingen 
erinran. 
 
Kommunens kommentar 
Trafikverkets yttrande påverkar inte planens utformning. Synpunkter noterade. 
 
Vattenfall Eldistribution 
Bakgrund 
Planförslaget syftar till att tillskapa ytterligare villatomter vid Byggyrkesgatan/Teknikerstigen. Vattenfall 
Eldistribution har 0,4 kV markkabel, blå streckad linje inom området för detaljplan och 45 kV luftledning, 
grön heldragen linje i kartan nedan. 
 

 

 
Synpunkter: 
Det behövs ett E-område för nätstation, 10*10 meter, i planområdet. Lämpligt ställe är någonstans i 
mittendelen av planen där tillgänglighet till området finns. Någon byggnad får inte placeras på ett närmare 
avstånd än 5 meter från nätstationen och inte heller på ett närmare avstånd än 2 meter från E-
områdesgränsen. 0,4 kV markkabel verkar finnas i området för byggrätt för bostäder, se karta ovan. 
Planhandlingarna behöver förtydligas och kompletteras avseende del delen. Behöver markkabeln flyttas? 
En ny byggnad intill en luftledning med spänningsnivå över 24 kV, där människor kan antas vistas 
stadigvarande, bör byggnaden placeras på ett avstånd av minst 20 meter från närmaste anläggningsdel, 
detta utifrån säkerhetsområde och elsäkerhetsrisk. En ny byggnad intill en luftledning med spänningsnivå 
upp till 55 kV, där människor inte antas vistas stadigvarande, bör byggnaden placeras på ett avstånd av 
minst 10 meter från närmaste anläggningsdel, detta utifrån säkerhetsområde och elsäkerhetsrisk. 
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Kommunens kommentar 
Efter samtal med Vattenfall 2022-05-03 fastslogs att ett nytt E-område inte var nödvändigt i denna 
detaljplan. 
 
Nedanstående text framgår av planbeskrivningen avseende den 0,4 kV markkabel som beskrivs ovan av 
Vattenfall: 
 
”Vattenfall har en ledning som går i planområdets nordöstra del över en av tomterna. Detta är elledningen 
till elljusspåret i intilliggande naturområdet. Denna kommer troligtvis behöva dras om för att frigöra mer 
byggbar yta inom den berörda tomten. Enligt uppgift från Vattenfall 2022-03-14 har kostnaden för flytten 
av ledningen beräknats till 14 649kr exkl moms och eventuell asfaltering.”  
 
De säkerhetsavstånd som Vattenfall beskriver från luftledningar uppfylls i detaljplanen. 
 
Privatperson 1 
Då vi vistats i stugan från 4/3 till 17/3 har vi inte sett kallelse om mötet, ej heller kunnat närvara på 
detsamma. Har nu läst anteckningar från mötet, och vi är eniga med de som närvarat, att detta är en dum 
idé. 
 
För egen del tycker vi att Kommunens ambitioner att ordna naturnära boenden för nytillkomna är bra, men 
det borde finnas områden där detta kan ske, utan att störa redan befintliga boenden.  
 
Själva bor vi på Lagbasen 14, Byggyrkesgatan 38 sedan juni 1977, med närhet till skog och mark, elljusspår, 
skoterled och sedermera även golfbana, en stor anledning till att vi valde just detta hus.  
 
Vår ambition är att kunna bo kvar här så länge vi kan, och därför känns det extra tungt att under en 10-års 
period ha byggtrafik kring sig.. Om de tomter som finns utmärkta bebyggs under denna tid hamnar vi i ett 
helt annat läge. 
 
Ex tomten på 1462 kvm förlängning Teknikerstigen. Enl nuvarande regler innebär det i praktiken att det kan 
byggas ett hus 21 m från vår husvägg i söderläge. Även den tilltänkta tomten på 1591 kvm Byggyrkesgatan, 
beroende på hustyp, schaktning mm kan komma att medföra att vår suterängdel i söderläge hamnar i en 
”grop”. Vår möjlighet att lika enkelt som idag ta oss till våra skogspromenader kommer att blockeras av 
tomtgränser.  
 
Hoppas Kommunen tar till sig alla synpunkter i detta ärende. Det måste finnas naturnära områden, som 
inte berör redan befintliga boenden. Hänvisar till redan framförda förslag Fältvägen och Klockarberget. 
 
Kommunens kommentar 
Synpunkterna är noterade och anses vara besvarade genom tidigare kommentarer. 
 
Privatperson 2 
Efter samrådsmöte 2022-03-14 så vidhåller jag/vi fortfarande att det är en dålig idé att exploatera detta 
område. 
Idag är det många unga familjer som flyttat till området och möjlighet till den fina natur som området 
erbjuder. 
Det framkom att önskemål om att förvärva mark i anslutning till befintlig tomt nekats och det förvånande 
faktiskt. Arvidsjaurs Allmänningsförvaltning som har över 1100 medlemmar och de tillåts att köpa till 
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områden för att minska risken med ett kalhygge runt knuten och i detta sammanhang är vi inte alla 
kommunmedborgare med viss rätt till kommunens mark. Vi bor, vistas och betalas skatt i kommunen. 
Britta pratade också om att det var förberett med framdraget vatten med det framgår ingenstans. 
Minnesanteckningarna tydliggör våra synpunkter. 
Med förhoppning att denna plan inte verkställs tecknar  
 
Kommunens kommentar 
Synpunkterna är noterade och anses vara besvarade genom tidigare kommentarer. Att VA-ledningar finns i 
området framgår av planbeskrivningen: 
”Ledningar finns i området, ingen utbyggnad av vatten och avlopp är nödvändig.” 
 
Privatperson 3 
En privatperson som bor på Teknikerstigen 6A framförde att, med tanke på hur det är byggt så finns ingen 
möjlighet att ta sig med bil till baksidan av huset via den egna fastigheten utan tillfart sker via 
Teknikerstigens förlängning och nedanför tomterna. Framförallt för transporter av ved, ris mm. 
 
Kommunens kommentar 
Det är redan idag inte tillåtet att köra bil över naturmarken för att ta sig till baksidan av Teknikerstigen 6A 
mfl. Däremot är det såväl i dagsläget som i framtiden möjligt att till fots transportera ved, ris mm via 
naturmarken och upp till Teknikerstigen.  
 
PostNord 
Postutdelning för del av Arvidsjaur 6:1, i Arvidsjaurs kommun 
ÄrendeNr: 2021/380 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat innebär 
att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna 
roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmiljön för 
chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen 
standardiseras. 
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling vid infarten 
till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande godkännande av 
postmottagning i samband med nybyggnation eller förändring av befintlig detaljplan. 
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 
 
Kommunens kommentar 
Synpunkten noteras. Skrivelsen påverkar inte detaljplanens utformning. 

Övriga förändringar i planförslaget 
Övriga förändringar är redaktionella. 

Synpunkter som inte blivit tillgodosedda 
Synpunkter från privatpersoner 
 
 
Planansvarig   Plangranskare    Plangranskare 
Britta Lundgren   Erika Resin    Viktor Pontmark   
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Planingenjör   GIS-Ingenjör    Samhällsplanerare 
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