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Närvaro vid Miljö-, bygg- och räddningsnämnds sammanträde 2019-11-26 

 

Ordinarie Namn Parti 
Beslut i 

§§ 

Närvarande 

Klockan 
Anmärkning 

Ordförande Iris Dimitri V 121-135 08:30-12:40  

Vice ordfö-

rande 
Steve Ärlebrand S 121-135 08:30-12:40  

Ledamot Ramiz Husakovic V    

Ledamot Per Wahlström M 121-135 08:30-12:40  

Ledamot Stefan Kostenniemi S 121-135 08:30-12:40  

Ledamot Dagmar Nyman MP    

Ledamot Rory Blom SD 121-135 08:30-12:40  
 

Ersättare Namn Parti 
Beslut i 
§§ 

Närvarande 
Klockan 

Anmärkning 

Ersättare Peter Knekta MP 121-135 08:30-12:40 Ers. Dagmar Nyman 

Ersättare Margareta Höyås V 
 

  

Ersättare Vivi Eriksson S    

Ersättare Monika Eriksson S   
 

 
 

Ersättare Terttu Kult V 121-135 08:30-12:40 Ers. Ramiz Husakovic 

Ersättare Eric Palmqvist SD    

Ersättare Jon Sandin M    

Ersättare Peter Fjellström V    
 

Övriga del-
tagare 

Namn Anmärkning/närvarande 

Sekreterare Ulla Segerlund §§ 121-135 

TF Förvalt-
ningschef 

Henrik Lyngmark §§ 121-135 

Byggnadsin-
spektör 

Susanna Rönnbäck § 122 

Miljöchef Helena Olofsson § 123-124 

PWC Moa Wuotila § 121 

PWC Michaela Nilsson § 121 

PWC Hans Forsström § 121 

Revisor Christer Nordmark § 121 

Revisor Eva Nyström § 121 
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Revisor Katarina Nilsson § 121 

Revisor Bernt Nordgren § 121 
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§ 121 

 
Revisorernas ansvarsutövandegranskning 2019 

Dnr MBR/2019:130 
 

 
Miljö-, bygg och räddningsnämnden beslutar 
 

att tacka revisorerna för besöket och lägga ärendet med beaktande till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Revisorernas uppgift är enligt Kommunallagen (KL) 9 kap. 9 § att årligen granska all verk-
samhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Vidare ska revisorerna enligt 

KL 9 kap. 16 § varje år i revisionsberättelsen särskilt uttala sig i frågan om ansvarsfrihet 
för nämnder och fullmäktigeberedningar, samt de enskilda förtroendevalda i sådana organ. 

Utgångspunkten för revisorernas årliga ansvarsprövning är nämndernas och styrelsernas 
ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och säker verksamhet genom 
aktiva beslut. En viktig del av revisorernas ärliga granskning är att pröva hur nämnden 

fullgör sitt uppdrag från fullmäktige. För att kunna göra den slutliga revisionella bedöm-
ningen fordras även ett ställningstagande till hur uppdraget fullgjorts och resultatet i för-

hållande till fullmäktiges uppdrag. 
 
Förslag till beslut 

att tacka revisorerna för besöket och lägga ärendet med beaktande till handlingarna. 
 

Underlag 
1. Skrivelse. 
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§ 122 

 
Vitesföreläggande OVK 

Dnr MBR/2019:124 
Dnr Bygg-2019-550 

 
Föredragande: Susanna Rönnbäck, byggnadsinspektör 
 

Ärendet gäller 
Fastighetsbeteckning: Del av Gällivare 12:334 

Fastighetsadress: Vuoskojärvivägen 13, 19, 21 och 23 
Byggnadsägare: Företagscentrum i Gällivare AB 
Typ av byggnad: Industri- och kontorsbyggnader 

 
Föregående besiktningsdatum: 2014 

Nästa besiktning skulle utförts senast:2017  
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 

 
att förelägga (556924–0459) Företagscentrum i Gällivare AB vid vite av 10 000 kronor att 

uppfylla sin skyldighet enligt 5 kap. 1 § PBF att se till att OVK utförs på del av fastigheten 
Gällivare 12:334, senast tre veckor efter delgivning av beslut.   
 

att enligt 11 Kap 40 och 41 § genast översända beslutet till skrivningsmyndigheten för an-
teckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

 
Ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren har inte uppfyllt sin skyldighet enligt 5 kap. 1 § PBF att se till att OVK 

utförs. Enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och 5 kap. 1 § plan- och 
byggförordningen (2011:338) ska fastighetsägaren ansvara för att det görs funktionskon-

troll av fastighetens ventilationssystem. Byggnaderna har FTX-ventilation vilket ska kon-
trolleras med 3 års intervall enligt PBF 2011:338.  
 

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen har 29 januari 2019 erinrat till fastighetsägaren 
om att låta utföra OVK och skickat en uppmaning att utse en certifierad funktionskontrol-

lant som skall inkomma med protokoll till Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen senast 
2019-03-29. Om inte protokoll inkommit till utsatt datum informerades byggnadsägaren att 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden kan komma att utfärda ett vitesförläggande.  

 
Den 18 februari 2019 skickades ett förtydligande per e-post med fastighetskarta och sam-

lad information om saknade protokoll till fastighetsägaren. 
 

Enligt 11 kap. 19 § plan- och bygglagen kan fastighetsägaren föreläggas om inte ventilat-
ionskontroll utförs och föreläggande kan vara förenat med vite enligt 11 kap. 37 § plan- 
och bygglagen. Inget OVK-protokoll har inkommit till begärt datum. 
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När uppmaningen från Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens sida ej har hörsammats, 

bedöms ett föreläggande med vite vara motiverat. 
 

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens förslag har enligt förvaltningslagens regler kom-
municerats med berörd part. Fastighetsägaren har delgivits och inga synpunkter har in-

kommit som förändrar förslaget.  
 
Ekonomiska konsekvenser 

För Miljö-, bygg- och räddningsnämnden föreligger inga ekonomiska konsekvenser gällande 
beslut. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

 
Förslag till beslut 

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens arbetsutskott föreslår miljö-, bygg- och räddnings-
nämnden besluta 
 

att förelägga (556924–0459) Företagscentrum i Gällivare AB vid vite av 10 000 kronor att 
uppfylla sin skyldighet enligt 5 kap. 1 § PBF att se till att OVK utförs på del av fastigheten 

Gällivare 12:334, senast tre veckor efter delgivning av beslut.   
 
att enligt 11 Kap 40 och 41 § genast översända beslutet till skrivningsmyndigheten för an-

teckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 
 

Underlag 
 

1. Påminnelse om ej utförd OVK. 

2. E-post med sammanställning av OVK. 
3. Fastighetskarta med husnummer. 

4. Kommunicering inför beslut om vite. 
5. Delgivningskvitto. 
6. Miljö-, bygg- och räddningsnämndens arbetsutskott 2019-11-12 § 54. 

 
Yrkande 

Per Wahlström (M) yrkar med instämmande av Peter Knekta (MP) 
 
att förelägga (556924–0459) Företagscentrum i Gällivare AB vid vite av 10 000 kronor att 

uppfylla sin skyldighet enligt 5 kap. 1 § PBF att se till att OVK utförs på del av fastigheten 
Gällivare 12:334, senast tre veckor efter delgivning av beslut, samt   

 
att enligt 11 Kap 40 och 41 § genast översända beslutet till skrivningsmyndigheten för an-

teckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 
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§ 123 

 
Yttrande gällande lagen om allmänna vattentjänster kring Vassara Träsk 

Dnr MBR/2019:131 
Dnr Miljö-2019-608 

 
Föredragande: Helena Olofsson, miljöchef 
 

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 

att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och sända till länsstyrelsen. 
 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen i Norrbotten har begärt miljö-, bygg- och räddningsnämndens yttrande gäl-
lande allmänna vattentjänster kring Vassaraträsk. 

 
Länsstyrelsen har fått in en begäran från privatperson om att pröva Gällivare kommuns 

skyldighet om att tillhandahålla allmänt VA till bebyggelse kring Vassaraträsk i enlighet 
med lagen om allmänna vattentjänster.  Orsaken till begäran är inventering som genom-
förts av nämnden under 2018 och som lett till åtgärdsföreläggande för flertalet privatper-

soner. 
 

Nämnden har lyft frågan till kommunstyrelsen om kommunens skyldighet att tillhandahålla 
allmänt VA för bebyggelse kring Vassaraträsk under 2017 och 2018. Kommunfullmäktige 
beslutade vid sammanträde den 5 februari 2018 bl.a. att uppdra åt dåvarande Service- och 

teknikförvaltningen att planera för allmänt vatten och avlopp för Vassaraträsk, att tidsplan 
med etappindelning tas fram och att kostnaderna för åtgärderna ska tas fram och arbetas 

in i budget. 
 
En utvecklingsplan för Vassaras norra sida är framtagen och beslutad. Förslaget innehåller 

bl.a. plan för utbyggnad av bostäder. Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen bedömer att 
allmänna vattentjänster behövs för att kunna möjliggöra området för utvecklingsplanen. 

 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen har genomfört provtagning i Vassaraträsk, både 
på västra och östra sidan. Det sammanvägda resultatet för Vassaraträsk visar på god sta-

tus. Den västra sidan visar på måttlig status, den östra på god status. Av mätresultaten 
framgår att en provpunkt, tagen i april 2019 drar ner medelvärdet och som ligger på otill-

fredsställande när det gäller totalhalten av fosfor i sjöar. De uppmätta värdena visar att 
statusen är bättre än förväntat. 
 

Av de inventeringar som genomförts (södra sidan 2016, norra sidan 2018) noteras att fler-
talet av anläggningarna inte uppfyller lagkraven med sin anläggning. Det rör sig om allt 

från otäta slutna tankar, till bristfälligt skötta minireningsverk. 
 
Förvaltningens synpunkt; 

Utifrån den sammanvägda bedömningen anser förvaltningen att bebyggelsen kring Vassa-
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raträsk kan uppfylla kraven för inrättande av allmänna vattentjänster, dels utifrån kart-

läggningen av de enskilda avloppen samt utifrån utvecklingsplanens intentioner.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
Eventuell utbyggnation av allmänt VA kring Vassaraträsk kommer att ha ekonomiska kon-

sekvenser för Gällivare kommun. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 
 

Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden be-
sluta 

 
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och sända till länsstyrelsen 

 
Underlag 
1. Länsstyrelsens begäran om yttrande. 

2. Resultat från provtagning. 
 

Yrkande 
Per Wahlström (M) yrkar med instämmande av Steve Ärlebrand (S) 
 

att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och sända till länsstyrelsen. 
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§ 124 

 
Revidering taxa Livsmedel och foderlagstiftning 2020 

Dnr MBR/2019:126 
Dnr Miljö-2019-671 

  
Fördragande: Helena Olofsson, miljöchef 
 

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 

att anta taxan i enlighet med upprättad taxa för livsmedel och foderlagstiftning. 
 
Ärendebeskrivning 

Som en följd av den nya kontrollförordningen EU-förordning 2017/625 som handlar om 
livsmedelskontroll behöver taxan uppdateras med justerade uttryck som följer av den nya 

kontrollförordningen. 
 
Om ändringarna inte genomförs innebär det att förvaltningen inte kan debitera för den tid 

som läggs ner när det gäller t.ex. det äldre uttrycket extra offentlig kontroll som försvinner 
i och med nya kontrollförordningen. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 
 
Förslag till beslut 

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens arbetsutskott föreslår miljö-, bygg- och räddnings-
nämnden besluta 

 
att anta taxan i enlighet med upprättad taxa för livsmedel och foderlagstiftning. 
 

Underlag 
1. Taxa för livsmedel och foderlagstiftning. 

2. Miljö-, bygg- och räddningsnämndens arbetsutskott 2019-11-12 § 56. 
 
Yrkande 

Terttu Kult (V)  
 

att anta taxan i enlighet med upprättad taxa för livsmedel och foderlagstiftning. 
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§ 125 

 
Budgetinspel 2021 - 2023 Miljö-, bygg och räddningsnämnden 

Dnr MBR/2019:123 
Dnr Bygg-2019-8 

 
Föredragande: Henrik Lyngmark, tf förvaltningschef 
 

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 

att tacka för informationen, samt 
 
att förvaltningen arbetar vidare med budgetinspelen inför scenariodagarna 27-28 januari 

2020. 
 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till drift- och investeringsbudget för åren 2021-2023 har tagits fram av förvalt-
ningen. Förslaget till budget skall gå vidare till kommunens fortsatta verksamhetsplane-

ringsprocess, bland annat scenariodagarna under 2020. Miljö-, bygg och räddningsnämn-
den har möjlighet att diskutera och lämna synpunkter på den föreslagna budgeten. Under 

våren 2020 kommer budgeten för 2021-2023 beslutas i nämndens särskilda budgetförslag. 
 
Ärendeinnehåll enligt verksamhetsplaneringsprocessen. 

I arbetsutskottet presenterar förvaltningschefen prioriterade äskanden som grund till en 
öppen diskussion kring budget. En avvägning görs sedan utifrån de förutsättningar som 

finns och de politiska prioriteringarna. Arbetsutskottet ger direktiv till förvaltningschefen 
angående vad som bör lyftas vidare i verksamhetsplaneringsprocessen. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Utifrån prioriterade områden. 

 
Konsekvenser för barn och unga 
Inga kända. 

 
Förslag till beslut 

Miljö-, bygg och räddningsnämndens arbetsutskott föreslår miljö-, bygg- och räddnings-
nämnden besluta 
 

att förvaltningen förhåller sig till föreslagna direktiv i fortsatt arbete enligt verksamhetspla-
neringsprocessen. 

 
Underlag 

1. Sammanställning drift. 
2. Sammanställning investering. 
3. Miljö-, bygg- och räddningsnämndens arbetsutskott 2019-11-12 § 53. 
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Yrkande 

Steve Ärlebrand (S) yrkar med instämmande av, Iris Dimitri (V), Stefan Kostenniemi (S), 
Per Wahlström (M) Rory Blom (SD), Peter Knekta (MP) 

 
att tacka för informationen, samt 

 
att förvaltningen arbetar vidare med budgetinspelen inför scenariodagarna 27-28 januari 
2020. 

 
Propositionsordning  

Ordförande ställer Steve Ärlebrand m fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att miljö- bygg- och räddningsnämnden beslutar i enlighet 
med Steve Ärlebrand m fl. förslag. 
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§ 126 

 
Revidering av delegationsordning 

Dnr MBR/2019:125 
Dnr Rtj-2019-20 

 
Föredragande: Henrik Lyngmark, tf förvaltningschef 
 

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 

att revidera delegationsordningen i enlighet med förlag till ny delegationsordning. 
 
Ärendebeskrivning 

Delegationsordningen beslutades av miljö-, bygg- och räddningsnämnden den 1 oktober 
2019. Som en följd av ny lagstiftning (ny kontrollförordning) inom livsmedelsområdet be-

höver nuvarande delegationsordning revideras för att vara giltig den 14 december 2019.  
 
Räddningsavdelningen behöver göra en del justeringar på grund av att en del kapitel och 

paragrafer från lagstiftningarna (LSO & LBE) inte hade kommit med till nämnden den 1:a 
oktober 2019. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 
 
Förslag till beslut 

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens arbetsutskott föreslår miljö-, bygg- och räddnings-
nämnden besluta 

 
att revidera delegationsordningen i enlighet med förlag till ny delegationsordning. 
 

Underlag 
1. Ursprunglig delegationsordning. 

2. Jämförelsedokument delegationsordning. 
3. Ny delegationsordning. 
4. Miljö-, bygg- och räddningsnämndens arbetsutskott 2019-11-12 § 55. 

 
Yrkande 

Peter Knekta (MP) yrkar 
 

att revidera delegationsordningen i enlighet med förlag till ny delegationsordning. 
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§ 127 

 
Granskning - panncental i Mamberget 

Dnr MBR/2019:129 
Dnr Miljö-2019-723 

 
Föredragande: Henrik Lyngmark, tf förvaltningschef 
 

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 

att anta tjänsteskrivelsen som sitt granskningsyttrande, samt  
 
att skicka yttrandet till samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen. 

 
 

Ärendebeskrivning 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad 
detaljplan. 

 
Planområdet ligger i västra Malmberget, cirka 4,5 km från centrala Gällivare. Området 

gränsar i norr till Gällivarevägen och Malmbergets kyrka. I söder ligger Tältgatan, Idrotts-
gatan och Bäckenområdet.  
 

Syftet med detaljplanen är att ändra nuvarande markanvändning från allmän platsmark till 
mark för gruvindustri, vilket säkerställs inom hela planområdet. Syftet är vidare att skapa 

planmässiga förutsättningar för en ny panncentral, samt en körbar utrymningsväg från 
gruvan med dagöppning inom ansökt område. Den nya panncentralen ska ersätta det ver-
tikala friskluftschaktet och utrymningsvägen som idag också finns nordöst om kåkstan. För 

att säkerställa att befintlig parkmarks  
användning fram till dess att gruvindustri blir aktuellt, införs i detaljplanen tillfällig använd-

ning parkmark fram till 2026. Under den tillfälliga parkanvändningen kommer arbetet med 
att anordna en tunnel för gruvdriften att påbörjas under mark, därför regleras även gruvin-
dustri under mark fram till år 2026.   

 
Miljö-, bygg-, och räddningsförvaltningen har följande synpunkter på planförslag: 

• Miljö-, bygg- och räddningsnämndens yttrande saknas i samrådsredogörelsen. Den skick-
ades in den 20 september 2019. Synpunkter som fanns då kvarstår; 
• Planbeskrivningen redogör inte på vilket vis man ersätter miljöer i Gällivare. Förtätningen 

av samhället leder till färre mötesplatser med grönytor. 
• Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår endast 2 alternativ, ett nollalternativ samt ett 

förslag. Bakgrunden till varför alternativet är utformat som förslaget bör förtydligas dvs. 
vad är motivet till den lokaliseringen? 

• Av texten i miljökonsekvensbeskrivningen framgår att de övriga närliggande planerna 
redan är beslutade och att dessa också reglerar om närliggande mark till gruvindustri. Då 
planerna ännu inte är fastställda, bör det också framgå av texten. 
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ningsnämnd 

   

 

   Utdragsbestyrkande 

 

• Upplag för gruvändamål får inte uppföras på området markerat n1 i plankartan förrän 

efter detaljplanens genomförandetid utlöpt, dvs 10 år från det att planen vinner laga kraft 
enligt förslaget som ligger nu. Däremot finns inga begränsningar under tiden som området 

är markerat som park-mark. Det bör tidsbegränsas att inga upplag får läggas upp förrän 
marken omvandlats till gruvindustrimark. Annars kan störningar för närboende uppstå i 

form av både buller och damning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 

Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden ar-

betsutskott att besluta  
 
att anta tjänsteskrivelsen som sitt granskningsyttrande samt,  

 
att skicka yttrandet till samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen. 

 
Underlag 

1. Granskningshandlingar. 

 
Yrkande 

Steve Ärlebrand (S) yrkar med instämmande av Rory Blom (SD) 
 
att anta tjänsteskrivelsen som sitt granskningsyttrande, samt  

 
att skicka yttrandet till samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen. 
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Miljö-, bygg- och rädd-

ningsnämnd 

   

 

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 128 

 
Samråd - Detaljplan för Koskullskulle 

Dnr MBR/2019:132 
Dnr Bygg-2019-609 

 
Föredragande: Henrik Lyngmark, tf förvaltningschef 
 

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 

att anta förvaltningens yttrande som sitt eget samt, 
 
att sända det till Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen. 

 
Ärendebeskrivning 

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad 
detaljplan. 
 

Planområdet ligger i Östra Koskullskulle, cirka 7 km från centrala Gällivare och ca 2 km 
från Malmberget. Området är begränsat i nordost av Lina älv, Myranskolan och befintligt 

villaområde angränsar i nordväst. 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för nya bostäder, både enfamiljshus 

och flerfamiljshus. 
 

Miljö-, bygg-, och räddningsförvaltningen har följande synpunkter på planförslaget: 
 
• Av plankartan framgår att grundvattensänkning inte är tillåten, men av både planbe-

skrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen framgår att det rekommenderas tillfällig 
grundvattensänkning vid schakt under grundvattennivån. 

 
• Justering av texten bör ske på s. 23 i planbeskrivningen ang. bygglovsbefrielse, ungefär 
”Det krävs dock anmälan till miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen i vissa fall” eller lik-

nande. 
 

• Ta i beaktande hur räddningstjänsten ska få tillgång till släckvatten (brandpostnätet).  
 
Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

  
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden be-

sluta 
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Miljö-, bygg- och rädd-

ningsnämnd 

   

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 

att anta förvaltningens yttrande som sitt eget samt, 
 

att sända det till Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen. 
 

Underlag 
1. Samrådshandlingar. 

 

Yrkande 
Terttu Kult (V) yrkar  

 
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget samt, 
 

att sända det till Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen. 
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Miljö-, bygg- och rädd-

ningsnämnd 

   

 

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 129 

 
Uppföljning tillsynsverksamhet Q3 

Dnr MBR/2019:127 
Dnr Rtj-2019-15 

 
Föredragande: Henrik Lyngmark, tf. förvaltningschef 
 

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar  
 

att anta den upprättade uppföljningen för tillsynsverksamheten för kvartal 3. 
 
Ärendebeskrivning 

Efter oktober månad har en uppföljning av tillsynsverksamheten upprättats, vilken redovi-
sas på nämndssammanträdet 26 november. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 
 
Förslag till beslut 

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden  
besluta  

 
att anta den upprättade uppföljningen för tillsynsverksamheten för kvartal 3. 
 

Underlag 
1. Uppföljning Miljöavdelningen. 

2. Uppföljning Räddningsavdelningen. 
 
Yrkande 

Stefan Kostenniemi (S) yrkar med instämmande av Rory Blom (SD) 
 

att anta den upprättade uppföljningen för tillsynsverksamheten för kvartal 3. 
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Miljö-, bygg- och rädd-

ningsnämnd 

   

 

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 130 

 
Budgetuppföljning Q3 2019 

Dnr MBR/2019:128 
Dnr Rtj-2019-14 

 
Föredragande: Henrik Lyngmark, tf förvaltningschef 
 

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar  
 

att uppdra till förvaltningschefen att till miljö-, bygg- och räddningsnämndens samman-
träde 17 december återkomma med en aktuell budgetuppföljning. 
 

Ärendebeskrivning 
Efter oktober månad har en budgetuppföljning upprättats, vilken redovisas på nämnds-

sammanträdet 26 november. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Redovisas på sammanträdet. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 

Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden be-

sluta  
 
att anta den upprättade budgetuppföljningen för kvartal 3. 

 
Underlag 

1. Enkel budgetsammanställning. 
 
Yrkande 

Iris Dimitri (V) yrkar med instämmande av Steve Ärlebrand (S) 
 

att uppdra till förvaltningschefen att till miljö-, bygg- och räddningsnämndens samman-
träde 17 december återkomma med en aktuell budgetuppföljning. 
 

Propositionsordning  
Ordförande ställer Iris Dimitris m. fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda pro-

positioner finner ordförande att miljö-, bygg- och räddningsnämnden har beslutat i enlighet 
med Iris Dimitri m. fl.  förslag. 
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Miljö-, bygg- och rädd-

ningsnämnd 

   

 

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 131 

 
Delgivningar 

Dnr MBR/2019:76 
Dnr Bygg-2019-619 

 
Föredragande: Henrik Lyngmark, tf förvaltningschef 
 

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
  

att lägga delgivningar med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

Delgivningar redovisas i bilaga. 
  

Förslag till beslut  
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden  
besluta 

  
att lägga delgivningar med godkännande till handlingarna. 

  
Underlag 

1. Förteckning delgivningar. 

 
Yrkande 

Stefan Kostenniemi (S) yrkar 
 
att lägga delgivningar med godkännande till handlingarna. 

 
 

  



 

 
 

 
 
 

Delgivningar 
 

 
Bygg 
Bygg-2019-200 Beslut bygglov     

Bygg-2019-502 Beslut Länsstyrelsen     
Bygg-2019-564 Yttrande gällande avstyckning    

Bygg-2019-587 Yttrande avgränsningssamråd    
Bygg-2019-589 Yttrande vid avstyckning    
Bygg-2019-601 Yttrande undersökningssamråd Nuolajärvi   

Bygg-2019-607 Underrättelse om avslutad förrättning – Avstyckning  
Bygg-2019-610 Yttrande samråd fastighetsreglering   

Bygg-2019-611 Rättelsebeslut  
Bygg-2019-616 Underättelse om avslutad förättning - Fastighetsreglering   

      
Bygg-2019-617 Underättelse om avslutad förättning - Fastighetsreglering  

     

 
Miljö 

Miljö-2012-271 Beslut om avskrivning av ansökan om tillstånd att 
etablera vindkraftverk     

 

Miljö-2018-155 Aktbilaga 101-102     
Miljö-2018-401 Beslut om avslag     

Miljö-2019-219 Delgivningskvitto     
Miljö-2019-605 Delgivningskvitto     
Miljö-2019-606 Delgivningskvitto     

Miljö-2019-629 Bifall angående anmälan om vattenverksamhet  
Miljö-2019-710 Beslut från Länsstyrelsen    

Miljö-2019-720 Rådet för funktionshinderfrågor, sammanträdesprotokoll 2019  
Miljö-2019-730 Beslut ledningsarbeten Laukkuluspa-Holmajärvi, Kiruna och Gällivare 

kommuner.  

Miljö-2019-739 Beslut ledningsarbeten Årosjokk-Laukuluspa, Kiruna och Gällivare 
kommuner.  

Gällivare kommun Datum 
2019-11-26 

 
 

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen   
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Miljö-, bygg- och rädd-

ningsnämnd 

   

 

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 132 

 
Delegationsbeslut 

Dnr MBR/2019:80 
Dnr Bygg-2019-620 

 
Föredragande: Henrik Lyngmark, tf. förvaltningschef 
 

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 

att lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

Beslut fattade på delegation ska anmälas till miljö-, bygg- och räddningsnämnden på  
nästföljande sammanträde. Delegationsbeslut redovisas i bilaga.  

 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden  

besluta 
 

att lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna. 
 
Underlag 

1. Förteckning delegationsbeslut. 
 

Yrkande 
Peter Knekta (MP) yrkar 
 

att lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna. 
 

 
 
  



 

 
 

 
 
 

Delegationsbeslut 
 

   
Bygg   
Bygg-2015-651 Protokoll slutsamråd samt slutbesked   

Bygg-2016-338 Protokoll slutsamråd + slutbesked    
Bygg-2017-553 Protokoll slutsamråd     

Bygg-2017-88 Slutbesked      
Bygg-2018-138 Protokoll slutsamråd + slutbesked    
Bygg-2018-189 Slutbesked      

Bygg-2018-193 Protokoll slutsamråd + slutbesked    
Bygg-2018-281 Slutsamråd och Slutbesked    

Bygg-2018-335 Återbetalning avgift för strandskyddsdispens   
Bygg-2018-338 Protokoll slutsamråd + interimistiskt slutbesked  

Bygg-2018-349 Avsluta ärende     
Bygg-2018-468 Beslut om att avsluta ärende    
Bygg-2018-480 Beslut att avsluta ärende    

Bygg-2018-577 Protokoll slutsamråd + slutbesked    
Bygg-2018-631 Slutbesked      

Bygg-2018-676 Protokoll slutsamråd + slutbesked    
Bygg-2018-699 Protokoll slutsamråd + slutbesked    
Bygg-2019-100 Protokoll slutsamråd samt interimistisk slutbesked  

Bygg-2019-109 Protokoll slutsamråd samråd och slutbesked   
Bygg-2019-119 Protokoll slutsamråd samt slutbesked   

Bygg-2019-140 Slutbesked      
Bygg-2019-148 Protokoll slutsamråd slutbesked    
Bygg-2019-193 Interimistiskt slutbesked    

Bygg-2019-222 Slutbesked rivning     
Bygg-2019-223 Slutbesked      

Bygg-2019-224 Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage   
Bygg-2019-224 Tekniskt samråd och startbesked    
Bygg-2019-225 Protokollslutsamråd samt slutbesked   

Bygg-2019-244 Beslut om avslut     
     

Bygg-2019-269 Protokoll slutsamråd och interimistiskt slutbesked  
Bygg-2019-290 Protokoll slutsamråd samt slutbesked   
Bygg-2019-301 Protokoll slutsamråd + Slutbesked    

Bygg-2019-414 Avslutar ärendet, bedömningen är att kommunen som 
ny fastighetsägare har åtgärder i planeringfas   

Bygg-2019-430 Slutbesked      
Bygg-2019-432 Slutbesked      
Bygg-2019-440 Slutbesked rivning     

Bygg-2019-461 Strandskyddsdispens     
Bygg-2019-477 Slutbesked      

Bygg-2019-507 Rivningslov för restaurang och tvätt/servicehall  
Bygg-2019-510 Bygglov nybyggnad nätstation    

Gällivare kommun Datum 
2019-11-26 

 
 

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen   

   



Bygg-2019-528 Bygglov nybyggnad tälthall    

Bygg-2019-539 Tekniskt samråd och startbesked    
Bygg-2019-551 Bygglov tillbyggnad vägg samt ombyggnad tak på garage  

      
Bygg-2019-557 Bygglov tillbyggnad enbostadshus    
Bygg-2019-567 Rivningslov 4st enbostadshus och komplementbyggnader  

Bygg-2019-567 Tekniskt samråd och startbesked    
Bygg-2019-568 Bygglov nybyggand mast    

Bygg-2019-577 beslut inglasat uterum     
Bygg-2019-579 Bygglov för skylt     
Bygg-2019-579 Reviderat bygglov     

Bygg-2019-580 Marklov utfyllnad ny infart    
Bygg-2019-588 Bygglov tillbyggnad inglasat uterum   

Bygg-2019-590 Bygglov nybyggnad skärmtak    
Bygg-2019-593 Bygglov nybyggnad carport    
Bygg-2019-600 Anmälan rivning av byggnad    

Bygg-2019-602 Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad/ pumphus 
       

Bygg-2019-604 Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage   
Bygg-2019-604 Protokoll tekniskt samråd och startbesked  

 Rivningslov Enbostadshus samt komplementbyggnader.  
Bygg-2019-614 Tekniskt samråd och startbesked    
Bygg-2019-615 Strandskyddsdispens för kablar    

Bygg-2019-83 Slutbesked      
Bygg-2019-97 Protokoll slutsamråd och slutbesked   

 
Miljö 
Miljö-2015-574 Beslut om avgift     

Miljö-2017-644 Avgiftsbeslut     
Miljö-2018-259 Beslut om miljösanktionsavgift    

Miljö-2018-372 Beslut om avslut av ärende    
Miljö-2018-372 Avgiftsbeslut     
Miljö-2018-451 Avgiftsbeslut     

Miljö-2018-494 Förbud enskilt avlopp     
Miljö-2018-516 Förbud och föreläggande avloppsanordningar   

Miljö-2018-808 Avgiftsbeslut     
Miljö-2019-166 Delegationsbeslut avslag ändrat slamtömningsintervall  
Miljö-2019-219 Avgiftsbeslut     

Miljö-2019-237 Köldmedierapport     
Miljö-2019-285 Beslut om avslut av ärende samt avgift    

Miljö-2019-363 Avgiftsbeslut     
Miljö-2019-415 Beslut slamavskiljare     
Miljö-2019-585 Värmepumpsanläggning - bergvärme   

Miljö-2019-587 Värmepumpsanläggning - bergvärme    
Miljö-2019-604 Avgiftsbeslut     

Miljö-2019-605 Reviderat beslut     
Miljö-2019-643 Beviljad ansökan     
Miljö-2019-673 Om ändrat tömningsintervall till vart tredje år    

Miljö-2019-699 Slamtömning ändrat intervall    
Miljö-2019-716 Beslut behovsanpassad avfallshämtning   

Miljö-2019-727 Beviljad befrielse från slamtömning   



Miljö-2019-729 Delegationsbeslut och bevis om godkännande av

 livsmedelsanläggning      
Rtj 

Rtj-2019-29 Tillståndsbevis för hantering av brandfarlig vara  
Rtj-2019-30 Beslut om egenrengöring    
Rtj-2019-31 Beslut om egenrengöring    

Rtj-2019-32 Beslut om egenrengöring    
Rtj-2019-33 Beslut om egenrengöring    

Rtj-2019-34 Beslut om egenrengöring    
Rtj-2019-38 Beslut om egenrengöring    
Rtj-2019-39 Tillfälligt tillståndsbevis för hantering av brandfarlig vara  

Rtj-2019-40 Beslut om egenrengöring    
Rtj-2019-41 Beslut om egenrengöring    

Rtj-2019-42 Beslut om egenrengöring    
Rtj-2019-43 Beslut om egenrengöring    
Rtj-2019-44 Beslut om egenrengöring    

Rtj-2019-45 Beslut om egenrengöring    
Rtj-2019-46 Tillståndsbevis för hantering av explosiv vara   
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Miljö-, bygg- och rädd-

ningsnämnd 

   

 

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 133 

 
Kurser/konferenser 

Dnr MBR/2019:79 
 

 
Ärendebeskrivning 
Inga kurser eller konferenser är anmälda till dagens sammanträde.  
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Miljö-, bygg- och rädd-

ningsnämnd 

   

 

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 134 

 
Förvaltningschefen informerar 

Dnr MBR/2019:78 
 

Föredragande: Henrik Lyngmark, tf förvaltningschef 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 

 
att uppdra till förvaltningschefen att ta fram ett internt utbildningspaket för kommun-  

koncernen som förebygger brand och andra olyckor, samt 
 
att ett finansieringsförslag och en tidsplanering på utbildningspaketet redovisas vid miljö-, 

bygg- och räddningsnämndens sammanträde 21 januari 2020. 
 

Ärendebeskrivning 
Vid miljö-, bygg och räddningsnämndens sammanträde informerar förvaltningschefen av-
seende aktuella frågor för miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen och ledamöterna ställer 

frågor. 
 

Vid dagens sammanträde tas följande upp: 
 

 Granskningen Brand- & Skalskydd äldreboende och skolor. 

 Medarbetarenenkäten 2019. 
 Omorganisation 5-skift. 

 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden be-

sluta 
 

att lägga informationen till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
Yrkande 

Iris Dimitri (V) yrkar med instämmande av Steve Ärlebrand (S)  
 

att uppdra till förvaltningschefen att ta fram ett internt utbildningspaket för kommun-  
koncernen som förebygger brand och andra olyckor, samt 
 

att ett finansieringsförslag och en tidsplanering på utbildningspaketet redovisas vid miljö-, 
bygg- och räddningsnämndens sammanträde 21 januari 2020. 

 
Propositionsordning  

Ordförande ställer Iris Dimitris m. fl. förslag till beslut under proposition. Efter gjorda  
propositioner finner ordförande att miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar i enlighet 
med Iris Dimitris m. fl  förslag. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

§ 135 

 
Ärendeuppföljning 

Dnr MBR/2019:96 
 

 
Ärendebeskrivning 
Ärendeuppföljning tas upp som en stående punkt vid sammanträden.  

Inga ärenden har anmälts vid kallelsens utskick. 
 

 


