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Plats och tid Kommunstyrelsen,  

2023-02-02, kl. 08:15 - 16:00 
 

Beslutande Se särskild närvaroförteckning 
 

Utse att 
justera 

Mats Sidmalm (S), Krister Pounu (KD) 
 
 

Övriga 
deltagande 

Julia Vallgren, Tillförordnad Förvaltningschef 
Thomas Winnberg, Räddningschef §§ 1-13, 15 
Helena Söderlund, Miljöchef §§ 1-13, 15 
Roger Fjällborg, Alkoholhandläggare §§ 2-3 
Moa Rönnhagen, Livsmedelsinspektör 
Jörgen Uusijärvi, Byggnadsinspektör 
 
 
 
 
 
 
 

  
Sekreterare:   

 Åsa Hirvelä                                                                                                          § 1 - 17 
Ordförande:   

 Per-Gustav Idivuoma                                                                                        § 1 - 17 
Justerande:   

 Mats Sidmalm                                                                                                     § 1 - 17 
Justerande:   

 Krister Pounu                                                                                                      § 1 - 17 

  
Bevis – justering av miljö- och byggnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag. 
 
Sammanträdesdatum 2023-02-02  
Datum för justering 2023-02-08   
Datum för anslags nedtagande 2023-03-02 
 
Förvaringsplats för protokollet 

 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 

Underskrift   

 Åsa Hirvelä 
  



NÄRVARO- OCH
VOTERINGSLISTA

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
4 3

2023-02-02 Kl 08:15 JA NEJ JA NEJ JA NEJ JA NEJ JA NEJ JA NEJ JA NEJ JA NEJ JA NEJ

LEDAMÖTER

S Ulf Arne Nilsson
  

S Oskar Nilsson                     I X
                                           

S Mats Sidmalm                       Justerare I X

SL Per-Gustav Idivuoma             I X

KD Krister Pounu                        Justerare I X
                                      

M Lars-Johan Dalhägg I X
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Miljö- och byggnämnden tillika 
räddnings- och trafiknämnd    

 Sida 
1(2) 

 
 
Tid 
 

2023-02-02, kl. 08:15 

Plats 
 

Kommunstyrelsen 

 
 
Ärenden Bil nr Dnr § nr 

1. Information Räddningstjänst  
 

 G-2023-5 § 1 

2. Information Miljöärenden  
 

 G-2023-4 § 2 

3. Ansökan om stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten  
 

 M-2022-1239 § 3 

4. VITTANGI 9:2, Miljörapport 2021, Vittangi 
9:2, Orefields Group AB  
 

 M-2023-30 § 4 

5. Uppföljning och utvärdering av 
livsmedelskontrollen 2022 och kontrollplan 
för livsmedel 2020-2022  

 G-2020-16 
 

§ 5 

6. Plan för livsmedelskontroll 2023-2025  
 

 G-2023-9 § 6 

7. Verksamhetsplan för livsmedelskontroll i 
Kiruna kommun år 2023  

 G-2023-10 § 7 

8. Miljö- och byggnämndens behovsutredning 
för miljökontoret 2023-2025 
 

 G-2023-14 § 8 

9. Verksamhetsrapport  
 

 G-2023-1 § 9 

10. JUKKASJÄRVI KRONOÖVERLOPPSMARK 
1:1, Anmälan/klagomål - Båthus 
Beslut om föreläggande - rättelse och avgift  
 

 B-2022-470 § 10 



 
 
Miljö- och byggnämnden tillika 
räddnings- och trafiknämnd    

 Sida 
2(2) 

 
 

11. SVAPPAVAARA 14:3>5 
strandskyddsdispens nybyggnad-Tälthall,  
 

 B-2022-679 § 11 

12. FÄLTSPATEN 14, Renovering av stödmur  
 

 B-2022-354 § 12 

13. FÄLTSPATEN 14, Tillsyn - olovlig 
utschaktning samt olovligt byggande av 
stenmur  
 

 MoB-2019-432 § 13 

14. Revidering av lokala trafikföreskrifter i 
gamla Kiruna centrum  
 

 T-2023-32 § 14 

15. Granskning av det förebyggande arbetet mot 
mutor och korruption  
 

 G-2022-77 § 15 

16. Delgivningar  
 

 G-2023-2 § 16 

17. Delegationsbeslut 
 

 G-2023-3 § 17 

 
Per-Gustav Idivuoma 
Miljö- och byggnämndens vice ordförande 
 
Tänk på astmatiker - använd ej starka dofter och parfym. 
Mobiltelefoner skall under sammanträdet vara inställda på "tyst" signal, såvitt inte en 
ledamot i förväg anmäler att viktigt samtal väntas. För presidiet råder totalt förbud för 
påslagna mobiltelefoner under sammanträdet såvitt inte anmälan om väntat viktigt samtal 
görs vid mötets början. Kom ihåg att ovanstående regler gäller då du som representant för 
Kiruna kommun 
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§ 1   G-2023-5 
 
 
Information Räddningstjänst 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att nämnden stödjer räddningstjänsten i frågan om IVPA, och uppmanar sina folkvalda i 

regionen att hantera frågan 
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Räddningschef Thomas Winnberg informerar i ärendet. 
 
Hantering av ärendet 
 
Information EU -toppmöte 

• Kraftigt förstärkt förmåga hos räddningstjänsten under EU-toppmötet. 
• Lokal ledning byggdes upp i Kiruna hos räddningstjänsten 
• Stor samverkansorganisation mellan räddningstjänsten, kommunen, polisen, regionen, 

Länsstyrelsen, Trafikverket m-fl 
• Utvärderingar pågår efter arbetet. 

 
IVPA, transporter i terräng 

• information om det senaste läget i förhandlingarna med Region Norrbotten 
 
Projekt ArcResc, vecka 39 i Kiruna 

• Första Arcresc –mötet är avklarat i Kiruna! 

• Med deltagare från Norge, Finland, Island och Kanada (med över länk).  

• Nästa möte genomförs i Norge den 2023-02-13-16 

• Arbetsmöten över videolänk är genomförda. 

• Samtliga deltagare nöjda efter första träffen, erfarenhetsutbyte kring räddning i Arktisk 
miljö. 

 
Trafikverket 

• Trafikverket kommer på besök den 2023-02-13-14 februari. Vill bygga upp en 
beredskapsdepå i Kiruna. 

• Är intresserade av samlokalisering med räddningstjänsten. 
 
Helikopterverksamhet hos räddningstjänsten 

• Cistern för flygbränsle (Statliga helikoptrar) finns hos räddningstjänsten 
• Landningsytan behöver uökas, arbete med detta pågår. 
• Polisen har en del flygverksamhet vid räddningstjänsten, tex fjällräddning. Har också 

möjlighet att övernatta på brandstationen vid behov. 
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§ 1 forts. 
 

• Diskussion pågår med Sjöfartsverket ang eventuellt boende för SAR-helikoptern hos 
räddningstjänsten 

 
Övrigt 

• Öppet hus på brandstationen som planerades i december skjuts upp till första halvåret 
2023. 

• Mycket jobb utvecklingen av gemensamt ledningssystem i Räddningssamverkan Nord. 

• TFÖ, övning i Kiruna vecka 17.  
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att nämnden stödjer räddningstjänsten i frågan om IVPA, och uppmanar sina folkvalda i 

regionen att hantera frågan 
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande. 
________ 
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§ 2  G-2023-4 
 
 
Information Miljöärenden 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Miljöchef Helena Söderlund informerar i ärendet. 
 
Hantering av ärendet 
 
Talga 

• Huvudförhandling i målet har påbörjats och rättegången pågår under de närmaste 
veckorna. 

 
Kiruna kraft 

• Strafföreläggande med påföljande företagsbot på 75 000 kr för att ha haft för höga halter av 
kadmium och kvicksilver under förra året. Oaktsamheten har bestått av att ansvarig 
personal på Kiruna Kraft Aktiebolag inte tillsett att det fanns tillräckliga rutiner för 
underhåll och för att säkerställa kvaliteten på det avfall som förbränts. 

 
Personalläget 

• Åsa Redin har anställts som verksamhetsutvecklare/ kommunikatör. Hon kommer närmast 
från länsstyrelsen och kommer påbörja sin tjänst 2023-02-14. Rekrytering av en 
livsmedelsinspektör och en vikarierande miljöinspektör pågår. 

 
Tillsynsläget 

• Januari har som brukligt främst ägnats åt återrapportering och utvärdering av föregående 
års verksamhet. Livmedelskontrollen har smugit igång med några få besök.  

 
VA-verksamhetsområde 

• Länsstyrelsen har beslutat att Kiruna kommun inte är skyldiga att upprätta allmänna 
vattentjänster i Kurravaara, Laxforsen och Poikkijärvi 

 
LKAB 

• LKAB har för avsikt att ansöka om bearbetningskoncession enligt minerallagen (1991:45) 
för två separata områden i Kiruna kommun, sjömalmen och Per Geijerfyndigheten.  
Samrådsmöten hålls med Länsstyrelsen i Norrbottens län, Kiruna kommun och 
Räddningstjänsten. 

• Fortsatta möten angående oljeutsläppet inför snösmältningen. Workshop i slutet av 
februari där Räddningstjänst och miljö är inbjudna för att berätta hur vi skulle hantera ett 
eventuellt utsläpp utanför grindarna. 
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§ 2 forts. 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande. 
________ 
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§ 3  M-2022-1239 
 
 
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att i enlighet med 8 kapitlet 2 § alkohollagen (2010:1622) bevilja Kiruna Guidetur AB, 

org.nr: 556782-6911, stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 
 
att servera spritdrycker, vin, starköl samt annan jäst alkoholdryck på serveringsställe: 

Kiruna Flygplats, Flygplatsvägen, 981 41 Kiruna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ansökan från Kiruna Guidetur AB, org.nr: 556782-6911, om stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten att servera spritdrycker, vin, starköl samt annan jäst 
alkoholdryck på Kiruna Flygplats. 
 
Hantering av ärendet 
 
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva reseproduktion och guidade turer, 
redovisningstjänster, försäljning av souvenirer samt därmed förenlig verksamhet. 
 
Serveringslokaler: Restaurang 
 
Högsta antal personer i serveringslokalerna: 80 personer. 
 
Serveringstid: kl. 11.00 - 01.00 
 
Meny: Sökande har lämnat in en meny med ett flertal rätter. 
 
Kunskaper i alkohollagstiftning: Gunnar Selberg, styrelseledamot har avlagt godkänt kunskapsprov 
om alkohollagen avseende stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 2022-11-11. 
Yukiko Soshino Fredriksson, VD och Klaudia Kovacs, anställd har avlagt godkänt kunskapsprov om 
alkohollagen avseende slutna sällskap 2022-06-02 respektive 2022-06-09 i samband med en 
annan ansökan om serveringstillstånd. 
 
Polismyndigheten har svarat 2022-12-20 att då tillståndet inte kommer att förenas med villkor om 
ordningsvakter åligger det arrangören att tillgodose att god ordning råder vid serveringsstället 
samt att det inte förekommer drycker enligt ovan på yta som inte är att betrakta som serveringsyta. 
Polismyndigheten har i övrigt inget att erinra mot serveringen. Alkoholhandläggaren har relativt 
nyligen, i samband med en annan ansökan om serveringstillstånd, frågat om PBI:erna har några 
anmärkningar. Yukiko Sushino Fredriksson saknar anmärkningar. Lars Gunnar Selberg har (6) 
förseelser mot trafikförordning under åren 2018 – 2022. 
 
Creditsafé: Utdrag har tagit relativt nyligen, i samband med en annan ansökan om 
serveringstillstånd, från Creditsafé dels rörande aktiebolaget, dels rörande PBI:erna i aktiebolaget. 
Anmärkningar saknas såväl på aktiebolaget som PBI:erna.  
 
Räddningstjänsten har svarat 2023-01-23 att de har inget att erinra mot ansökan. 
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§ 3 forts. 
 
Lokalen är registrerad som en livsmedelsanläggning 2022-08-02 enligt delegationsbeslut av miljö- 
och byggnämnden. 
 
Dispositionsrätt: Serveringstillstånd ska enligt 8 kap. 14 § alkohollagen omfatta ett visst avgränsat 
utrymme som disponeras av tillståndshavaren. Sökande har bifogat hyresavtal rörande lokalen, 
vilket innebär att sökande har rätt att disponera densamma.   
 
Beslutsmotivering 
 
Enligt 8 kap 12 § alkohollagen får serveringstillstånd endast meddelas den som visat att han med 
hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden eller omständigheter i övrigt är lämplig 
att utöva verksamheten. En prövning har gjorts relativt nyligen av personer med betydande 
inflytande s.k. PBI:er i bolaget. PBI:erna har kontrollerats dels med Polismyndigheten, dels med 
Creditsafé. Det finns några smärre anmärkningar hos Polismyndigheten rörande en 
styrelseledamot. Aktiebolaget har också kontrollerats med Creditsafé och saknar anmärkningar. 
Polismyndigheten har tillstyrkt ansökan. Räddningstjänsten har tillstyrkt ansökan. Sökande 
bedöms ha tillräckliga kunskaper i alkohollagen samt ekonomiska förutsättningar att sköta 
verksamheten på ett tillfredställande sätt. Sökande har lämnat in en meny med ett varierat utbud 
av maträtter. Sökande har dispositionsrätt till lokalerna enligt 8 kap. 14 alkohollagen. Kraven i 8 
kap 12 § alkohollagen anses därmed uppfyllda. 
 
Miljö och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar 
 
att i enlighet med 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) bevilja Kiruna Guidetur AB, 

org.nr: 556782-6911, stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 
 
att servera spritdrycker, vin, starköl samt annan jäst alkoholdryck på serveringsställe: 

Kiruna Flygplats, Flygplatsvägen, 981 41 Kiruna 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande. 
 
Katarina Hjertell (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
________ 
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§ 4   M-2023-30 
 
 
VITTANGI 9:2 - Miljörapport 2021, Vittangi 9:2, Orefields Group AB 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att godkänna miljörapporten för Valkeavaara bergtäkt 2021.  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Orefields Group AB har lämnat miljörapport för täkten vid Valkeavaara 2021. 
 
Hantering av ärendet 
 
Rapporten är sent inlämnad, men innehåller nödvändig information. Villkor har innehållits. 
 
Miljö och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar 
 
att godkänna miljörapporten för Valkeavaara bergtäkt 2021 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande. 
________ 
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§ 5   G-2020-16 
 
 
Uppföljning och utvärdering av livsmedelskontrollen 2022 och kontrollplan för 
livsmedel 2020-2022 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Livsmedelskontrollen styrs av en kontrollplan och en verksamhetsplan. Kontrollplanen löper på tre 
år och verksamhetsplanen löper sedan år 2022 över ett år. 
 
Hantering av ärendet 
 
De lokala mål som finns definierade i kontrollplanen för 2020–2022 bedöms som delvis uppfyllda. 
Framförallt på grund av fördelningen och nyintroduktionen av personal år 2022. Åren 2020 och 
2021 kantades även av en pandemi som påverkat arbetet. 
 
Under verksamhetsåret 2022 har ny personal tillsatts inom både livsmedel- och 
dricksvattentillsynen. Detta för att täcka upp för ordinarie personals föräldraledigheter. 
 
Under hösten 2022 har flertalet verksamheter bytt lokaler i och med den pågående 
stadsomvandlingen. Detta har i kombination med ny personal inneburit att den ordinarie 
livsmedelskontrollen hamnat efter. Av dessa anledningar har några av målen i verksamhetsplanen 
enbart uppnåtts delvis för innevarande år. Målen för dricksvattenkontrollen bedöms också som 
delvis uppfyllda. 
 
Med anledning av ovanstående har resultatet avseende utförd kontroll år 2022 minskat något från 
föregående år. Den kontrollskuld som funnits sedan 2020 har stabilt arbetats bort för att år 2021 
vara minimal. Under 2022 ökade kontrollskulden något igen, men ligger fortsatt på lägre nivåer än 
för periodens start. 
 
Övriga punkter i kontrollplanen som utvärderats är områdena personal, samordning samt 
utbildning och utveckling. Personalläget har varit bra under 2020 samt 2021, under 2022 var 
personalläget något mer utsatt. Samordning med andra myndigheter har genomförts i form av två 
länsträffar i Norrbottens län samt samsyn i Gävle kommun vid ett tillfälle. Utbildning och 
utveckling har genomförts av inspektörerna löpande under året inom olika områden. 
 
Under år 2023 kommer en översyn av framtagningsprocessen och revideringen av kontrollplanen 
genomföras och arbete med kompetensutveckling inom dricksvattenkontroll samt omfördelning av 
resurser för att effektivisera livsmedelskontrollen kommer att prioriteras. 
 
Miljö och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar 
 
att lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna  
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§ 5 forts. 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande. 
________ 
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§ 6   G-2023-9 
 
 
Plan för livsmedelskontroll 2023-2025 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att anta Plan för livsmedelskontroll 2023-2025 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Miljö- och byggnämnden är behörig kontrollmyndighet för de livsmedelsverksamheter inom 
kommunen där den kommunala nämnden är behörig myndighet enligt 23 § 
livsmedelsförordningen (2006:813) och 11 § livsmedelslagen (2006:804). Enligt 3 e § 
livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll ska kontrollmyndigheten årligen fastställa en 
plan för livsmedelskontrollen. Planen ska avse en period om minst tre år och omfatta samtliga 
områden som myndigheten ansvarar för. 
Av planen ska framgå kontrollbehovet av de olika verksamhetstyperna, myndighetens 
prioriteringar, hur olika kontrollmetoder planeras användas, vilka resurser som behövs för 
kontrollen, hur de nationella kontrollmålen beaktas samt slutligen vilka utvärderingar av 
kontrolleffekten som gjorts.  
 
Hantering av ärendet 
 
I årets uppdatering av planen har följande ändringar och tillägg gjorts:  

• Ny riskklassning från 2024 vilket innebär omklassning av samtliga anläggningar under 
2023  

• Ny taxa kommer tas fram då kontrollen ska efterhandsdebiteras från år 2024  
• Nya operativa mål för perioden 2023-2025  
• I de lokala målen är målet för kontrollskuld ändrat till 10% av planerade besök  

Detaljerad planering av kontrollen finns i ”Verksamhetsplan livsmedelskontroll i Kiruna kommun 
2023” som antas separat. 
 
Miljö och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar 
 
att anta Plan för livsmedelskontroll 2023-2025 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande. 
________ 
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§ 7   G-2023-10 
 
 
Verksamhetsplan för livsmedelskontroll i Kiruna kommun 2023 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att anta verksamhetsplan för livsmedelskontroll i Kiruna kommun år 2023  
 
Beskrivning av ärendet 
 
I planen för livsmedelskontroll i Kiruna kommun år 2023-2025 står att detaljerad information om 
hur kontrollen planeras och utförs står att finna i en verksamhetsplan. Detta dokument 
kompletterar kontrollplanen genom att förklara mer ingående hur kontrollen ska utföras. 
 
Hantering av ärendet 
 
Under 2023 planeras för 162 ordinarie kontrollbesök samt 35 kontrollskuldsbesök vilket ger en 
total siffra på 197 planerade kontroller för året. 
 
Utöver de operativa målen har miljökontoret tagit fram interna verksamhetsmål för 
livsmedelskontrollen. Det har bestämts om ett antal punkter där extra fokus ska finnas inom 
kontrollen. Dessa har baserats på de behov som finns för känsliga konsumentgrupper, upptäckta 
vanliga brister och omprioriteringar till följd av pandemin samt behov för verksamhetsutveckling.  
 
Livsmedelskontroll: 
1. Under 2023 kommer inspektörerna att lära sig mer om och utbilda sig inom regelverket för EU:s 
engångsplastdirektiv som kommer införas år 2024.  
2. Material i kontakt med livsmedel, nytt myndighetsområde. Fokus på utbildning. 
3. I och med det nya riskklassningssystemet som införs kommer omklassning av samtliga 
verksamheter att göras. I samband med detta kommer även registervård att genomföras.  
4. Vi ska delta på det provtagningsprojekt som tagits fram inom ramen för Norrbottens län. År 
2023 kommer provtagningen ha fokus på allergenerna gluten och laktos hos förskolor och skolor. 
Separat plan för detta kommer att finnas att tillgå. 
5. Säsongsverksamheter kommer att prioriteras och samtliga ska besökas under året för att komma 
till rätta med konrollskullden för dessa.  
Dricksvattenkontroll: 
1. Förelägga de små dricksvattenanläggningarna som har inaktuella undersökningsprogram om att 
inkomma med förslag till nya program samt fastställa dessa. 
2. Utföra ledningskontroll för Kiruna vattenverk. 
3. Gå igenom LKABs dricksvattenförsörjning i Svappavaara för att se om det är aktuellt att 
registrera som distributionsanläggning alternativt egen dricksvattenanläggning.  
4. Omklassa alla dricksvattenanläggningar enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell.  
5. Öka informationstillgängligheten för dricksvatten till verksamheter och konsumenter.  
 
Miljö och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar 
 
att anta verksamhetsplan för livsmedelskontroll i Kiruna kommun år 2023  
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§ 7 forts. 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande. 
________ 
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§ 8  G-2023-14 
 
 
Mijö- och byggnämndens behovsutredning för miljökontoret 2023-2025 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att lägga behovsutredningen med godkännande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Miljötillsynsförordningen SFS 2011:13 reglerar tillsynsmyndigheternas uppgifter enligt 
miljöbalken. I den står att varje operativ tillsynsmyndighet ska utreda tillsynsbehovet för 
myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år 
och ses över årligen eller oftare vid behov. Myndigheten ska också föra ett register över de 
tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn. Detsamma gäller för livsmedelskontrollen även 
om det inte är lika explicit i lagstiftningen. 
 
Behovsutredningen ligger till grund för tillsynsplanen för miljöbalken och kontrollplan för 
livsmedel. Prioritering av tid samt hantering av tillsyns- och kontrollskulder hanteras i densamma. 
 
Inför 2024 kommer även alkohol- och tobakstillsynen tas in i behovsutredningen.  
 
Hantering av ärendet 
 
Behov per tillsynsområde: 
 
Miljö- och hälsoskydd, tidigare behovsutredningar har 800 timmar bedömts som rimligt att lägga 
på kärnverksamhet, framför allt på grund av kommunens geografiska storlek vilket innebär mycket 
restid. Inför kommande tre år bedöms dock 1000 timmar som fullt rimligt även fast restiden 
kvarstår. Förbättrade rutiner och ett bra administrativt stöd innebär att inspektörer kan lägga sin 
arbetstid på kärnverksamhet. 
 
Det totala ordinarie tillsynsbehovet för hela miljöbalkens tillsynsområde beräknas omfatta ca 6000 
timmar per år vilket motsvarar 6 årsarbetskrafter. Tillsynsskulden är beräknad till knappt 900 
timmar vilket ger ett ytterligare behov av 0,9 årsarbetskrafter de närmaste åren. 
 
Livsmedelskontroll, inom livsmedelskontrollen är restiden en starkt begränsande faktor som 
tidigare har räknats fram till ca 200 h per handläggare och år. Det bedöms därför som rimligt att 
sätta kärntiden till 800 h/år för en handläggare.  
Ordinarie kontroll beräknas kunna utföras med 2,3 årsarbetskrafter. I detta ingår en viss hantering 
av en mindre kontrollskuld. 
 
Miljö och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar 
 
att lägga behovsutredningen med godkännande till handlingarna 
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Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande. 
________ 
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§ 9   G-2023-1 
 
 
Verksamhetsrapport 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att lägga verksamhetsrapporten med godkännande till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 
 
Tillförordnad Förvaltningschef Julia Vallgren föredrar ärendet. 

Hantering av ärendet 

Miljö och byggförvaltningens verksamhetsrapport för 2022-12-01 innehåller uppföljningsrapporter 
av: 

• Verksamhetsplan 
• Interkontrollplan med riskbedömning 
• Organisation 
• Rekrytering  
• Handläggningstider 
• Förvaltningens handlingsplan 
• Övriga aktuella ärenden 

 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden besluta 
 
att miljö- och byggnämnden lägger verksamhetsrapporten med godkännande till 

handlingarna 

 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande. 
________ 
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§ 10   B-2022-470 
 
 
JUKKASJÄRVI KRONOÖVERLOPPSMARK 1:1 - Anmälan/klagomål - Båthus 
Beslut om föreläggande - rättelse och avgift 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att som rättelse förelägga enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 11 kapitlet 20 §, 

rättelsen ska vara verkställd senast 2023-07-30. Båthuset ska iordningsställas 
som innan de åtgärder som är utförda 2018 
 

att åtgärd för att skydda grannens båthus ska vara verkställd senast 2023-02-19 
 
att med stöd av 11 kapitlet 51 § PBL, att Lars Petter Nilsson-Lång, 1971-04-12-8991, i 

egenskap av ägare till båthuset i Tiaviken på Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1, 
senast två månader från det att beslutet delgetts Lars Petter Nilsson-Lång ska betala 
en byggsanktionsavgift på 14 700 kronor för att ha påbörjat innan startbesked har 
getts 

 
Handlingar som ligger till grund för beslutet 
Förvaltningens yttrande 
Översikt 
Svar från Lars Petter Nilsson-Lång 2022-11-26 
Fotografier 
Uträkning av byggsanktionsavgift 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Plats: Båthus, Tiaviken, 10 km norr om Björkliden vid Torneträsk. 
Föreläggandet riktar sig mot Lars Petter Nilsson-Lång, 1971-04-12-8991, Smaragdvägen 55, 
961 46 BODEN. 
Byggsanktionsavgiften ska betalas till Kiruna kommun via faktura som skickas ut separat. 
Av 10 kap. 3 § 1 PBL framgår att en åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett 
startbesked. 
 
Byggnadsnämnden får meddela föreläggande att vidta rättelse om det på fastigheten eller i 
fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot plan- och bygglagen, PBL, 
eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lag. 
Exempel på situation där rättelseföreläggande kan användas är, när något har 
utförts utan lov eller anmälan. 
 
Hantering av ärendet 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen kunde vid tillsynsbesöket (2022-09-06) konstatera att på 
platsen är det uppfört ett modernt båthus. Båthuset är ca 30 m2, det är ny utvändig panel, nytt 
sadeltak och med skorsten. Byggnaden är placerad ca 1 meter över kringliggande båthus. 
Protokoll över tillsynsbesöket är upprättat och utskickat till Nilsson-Lång, 2022-10-17. 
Båthuset har åkt ner från de gjutna stolparna och lutar mot grannens båthus, Har tryckt mot 
grannens båthus så att skada har uppstått på taket. 
 
För den aktuella åtgärden saknas bygglov och strandskyddsdispens. Den misstänkt olovliga 
åtgärden har dokumenterats genom fotografering. 
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§ 10 forts. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden besluta 
 
att rättelse förelägga enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 11 kap 20 §. 

Rättelsen ska vara verkställd senast 2023-06-30. Båthuset ska iordningsställas 
som innan de åtgärder som är utförda 2018 

 
att åtgärd för att skydda grannens båthus ska vara verkställd senast 2023-02-19 
 
att med stöd av 11 kap. 51 § PBL, beslutar miljö- och byggnämnden att Lars Petter 

Nilsson-Lång, 1971-04-12-8991, i egenskap av ägare till båthuset i Tiaviken på 
Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1, senast två månader från det att beslutet 
delgetts Lars Petter Nilsson-Lång ska betala en byggsanktionsavgift på 14 700 
kr för att ha påbörjat innan startbesked har getts 

 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Lars-Johan Dalhägg (M) med bifall av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att första attsatsen ändras till 
 
att som rättelse förelägga enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 11 kapitlet 20 §, 

rättelsen ska vara verkställd senast 2023-07-30. Båthuset ska iordningsställas 
som innan de åtgärder som är utförda 2018 

 
att förvaltningens förslag bifalles i andra och tredje attsatsen 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Lars-Johan Dalhäggs m.fl. yrkande. 
________ 
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§ 11   B-2022-679 
 
 
SVAPPAVAARA 14:3>5- Strandskyddsdispens nybyggnad tälthall 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kapitlet 15 § miljöbalken (1998:808), 

MB, medges med stöd av 7 kapitlet 15 § miljöbalken och 7 kap. 18 b § MB för sökt 
åtgärd 

För dispensen gäller följande villkor: 

1. Arbetet ska bedrivas på sådant sätt att minsta möjliga ingrepp görs i naturmiljön. 

2. Markpåverkan utanför byggnaden får inte ske.  

3. Att en tomtplats fastställs för området kring tälthallen. 

4. Strandskyddsdispensen är tidsbegränsad t.o.m. 2024-11-30. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet 

1. Förvaltningens yttrande, B-2022-679 
2. Ansökan, B-2022-679, löpnr 1 
3. Situationsplan, B-2022-679, löpnr 1 
4. Fasadritningar, B-2022-679, löpnr 1 
5. Skrivelse, B-2022-679, löpnr 1 
6. Tomtplatsavgränsning,  löpnr 5 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ansökan om nybyggnad av en tälthall på 315 kvm. Området på fastigheten där 
byggnaden uppförs på, har det tidigare bedrivits liknande aktivitet. Därmed anses byggnaden 
uppföras på en redan ianspråktagen fastighet då liknande verksamhet bedrivits på platsen tidigare 
och uppfyller således särskilt skäl till beslut. 

Hantering av ärendet 

Åtgärden avser nybyggnad av tälthall på fastigheten Svappavaara 14:3. Den tänkta byggnaden blir 
315 kvm och ska användas som skydd för provborrning vid prospekteringsborrning som rör 
gruvbrytningen. Avståndet till strandlinjen till Nikuvaarnijärvi blir ca 77,4 m på nordöstra sidan 
om tälthallen och 63 m på nordvästra sidan. 
Den valda platsen inom strandskyddat område utgör enligt sökande en strategisk plats för att nå de 
träffar man vill komma åt vid borrningen. Det andra alternativet hade varit att borra på sex olika 
platser i Svappavaara by. Sökande har uppgett som särskilt skäl för dispens att området redan har 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Sökande 
uppger även att platsen är en tidigare etablerad plats för detta ändamål men då utan tält. För att 
komma utanför strandskyddat område hade de behövt flytta platsen till södra sidan om vägen, 
behövt avverka skog samt hårdgöra en ny yta. Det bedöms inte vara motiverbart för den korta tid 
som tältet ska vara uppfört. Det är inte heller säkert att den platsen hade kunnat ersätta den sökta  
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§ 11 forts. 
 
platsen för borrningen då det hade krävts nya beräkningar på det. Sökande uppger vidare att 
borrningen kommer preliminärt att pågå i två år. Ansökan avser således en tidsbegränsad  
strandskyddsdispens till och med 2024-11-30. 
Fastigheten omfattas av riksintressen för värdefulla material. Sjön Nikuvaarnijärvi omfattas av 
riksintresse natura 2000, habitatdirektivet. På fastighetens andra skifte 14:3>1 har det enligt 
kommunens arkiv tidigare givits strandskyddsdispens för tillbyggnad av pumpstation. Även 
tillstånd för täktverksamhet har tidigare givits på fastigheten. 

Enligt översiktsplan 2018 är området inom B34 Svappavaara. Fågelskyddsområde finns i sex sjöar i 
byn. Skyddsområdet påverkar inte bebyggelseutveckling.  
 
Beslutsmotivering 
 
Strandskyddet gäller enligt 7 kap. 13 § miljöbalken (1998:808), MB, vid havet, insjöar och 
vattendrag. Av samma paragraf framgår även att strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten.  
För att få strandskyddsdispens krävs att åtgärden inte strider mot strandskyddets syften och att 
särskilda skäl enligt miljöbalken finns.  
 
I detta fall anförs det faktum att aktuellt område redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att 
det saknar betydelse för strandskyddets syften. På fastigheten har liknande verksamhet bedrivits 
tidigare därmed görs bedömningen att en dispens inte heller kommer påverka allmänhetens 
möjlighet att vistas vid strandlinjen.  
Åtgärden bedöms heller inte påverka riksintressena då det tidigare bedrivits liknande verksamhet. 
Åtgärden ska även pågå under begränsad tid och denna gång utförs under skyddade förhållanden 
med hjälp av tält.  
 
Då dispensen gäller för nybyggnad av tält för provborrning kan även det tredje skälet åberopas då 
denna typ av anläggning inte kan utföras om den placeras utanför strandskyddat område där skog 
måste avverkas för endast en verksamhet som ska vara i drift under en begränsad period. 
Fastigheten bedöms vara oexploaterad, det närliggande området för den tilltänkta tälthallen består 
av några enstaka byggnader. 
 
Den sökta åtgärden syftar till prospekteringsborrning, tälthallen bidrar till minskat buller samt 
dämpning av belysning som förekommer vid borrningen. I tälthallen samlas de material som rör 
borrningen som annars hade funnits utspritt vid området runt borriggen, med det i åtanke kan 
syftet även hänvisas till det fjärde skälet. 
 
Av 7 kap. 25 § MB framgår att vid prövning av strandskyddsdispens skall hänsyn tas även till 
enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på 
skyddsbestämmelse i kapitlet får enligt bestämmelsen inte gå längre än vad som krävs för att syftet 
med skyddet skall tillgodoses. Det ska därmed föreligga en rimlig balans eller proportionalitet 
mellan vad det allmänna vinner och den enskilde förlorar på grund av inskränkningen. Hänsyn tas 
till att fastigheten som strandskyddsdispensen avser redan tagits i anspråk vilket innebär att 
åtgärden inte kommer att påverka allmänhetens tillträde till stranden. Den fria passagen på över 
25 m närmast strandlinjen kommer inte att påverkas negativt av den sökta åtgärden. 
 
Bygglovskontoret bedömning är att en eventuell inskränkning av allmänna intressen knappast 
föreligger till följd av tälthallens yta och placering. Åtgärden bedöms heller inte väsentligen 
förändra livsvillkoren för djur- eller växtlivet på land eller i vatten. 
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Enligt 7 kap. 26 § MB får strandskyddsdispens endast ges om det är förenligt med strandskyddets 
syften, vilket anges i 7 kap. 13 § MB. Åtgärden bedöms inte påverka allmänhetens tillgång till 
 
strandområdet. Av samma anledning bedöms inte heller åtgärden vara av sådan art att djur- och 
växtlivet påverkas på ett oacceptabelt sätt. Nybyggnaden får anses förenlig med strandskyddets 
syften enligt 7 kap. 13 § MB. 
 
Särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § 1 miljöbalken bedöms därmed finnas för att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden besluta 
 
att dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken (1998:808), MB, 

medges med stöd av 7 kap. 15 § miljöbalken och 7 kap. 18 b § MB för sökt åtgärd 

För dispensen gäller följande villkor: 

1. Arbetet ska bedrivas på sådant sätt att minsta möjliga ingrepp görs i naturmiljön. 

2. Markpåverkan utanför byggnaden får inte ske.  

3. Att en tomtplats fastställs för området kring tälthallen. 

4. Strandskyddsdispensen är tidsbegränsad t.o.m. 2024-11-30. 

 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande. 
________ 
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§ 12   B-2022-354 
 
 
FÄLTSPATEN 14 - Renovering av stödmur 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av mur på fastigheten Fältspaten 14 

att Handläggningen av ansökan om bygglov kostar 0 kronor i enlighet med taxa fastställd 
av kommunfullmäktige 2021-06-07--08 § 93 

Handlingar som ligger till grund för beslutet 

Förvaltningens yttrande, B-2022-354 

Ansökan inkommen, B-2022-354   2022-05-31 

Situationsplan inkommen, B-2022-354   2022-05-31 

Begäran om yttrande, B-2022-354   2022-06-28 
 
Sökandes svar inkommen, B-2022-354   2022-06-28 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ansökan, som kommit in i efterhand, från Mattias och Louise Garnow, om bygglov för 
nybyggnad av mur på fastigheten Fältspaten 14. 

Hantering av ärendet 

Sökande har uppfört en cirka 44 meter lång mur längs fastighetsgränsen mot Grönstensvägen och 
Magnetitvägen. Marken där muren placerad är utpekad prickad mark, som inte får bebyggas enligt 
gällande detaljplan. Fastigheten för sökt åtgärd är belägen inom ett område med ett hundratal 
friliggande villor som alla omfattas av samma detaljplan, tillika bestämmelsen om att prickad mark 
inte får bebyggas. Planområdet sluttar svagt mot sydväst. 

Beslutsmotivering 
 
Förutsättningar för att bevilja bygglov för en åtgärd inom ett område med detaljplan framgår av 9 
kap. 30 § PBL. Av bestämmelsen framgår att bygglov ska ges om åtgärden överensstämmer med 
detaljplanen eller inte strider mot detaljplanen och om åtgärden samtidigt uppfyller ett antal 
uppräknade krav i 2 kap. och 8 kap. PBL. 
 
Detaljplanen, S6, anger berört användningsområde för bostäder. Vid västlig och sydlig tomtgräns 
är fastigheten försedd med prickad mark. Av planbestämmelserna framgår att prickad mark inte 
får bebyggas. Detaljplanen upprättades år 1988. Gällande planbestämmelser för tiden reglerade att 
prickad mark inte fick bebyggas, inga byggnader tilläts men exempelvis parkering var tillåtet. Mur 
och plank var dock inte tillåtet. 
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Sökt åtgärd avser nybyggnad av mur med en varierande höjd samt en total längd av cirka 44 meter. 
Hela muren placeras på prickad mark. Miljö- och byggnämnden bedömer att sökt åtgärd strider 
mot gällande detaljplan och uppfyller därför inte kraven i 9 kap. 30 § PBL. 
 
Trots att en åtgärd strider mot detaljplanen kan bygglov i vissa fall medges om åtgärden uppfyller 
kraven i 9 kap. 31 b eller 31 c §§ PBL. 
 
Av 9 kap. 31 b § PBL framgår att bygglov får ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen om 
avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och om avvikelsen är liten (1 p.), eller åtgärden är av 
begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas och bebyggas på ett 
ändamålsenligt sätt (2 p.). 
 
Mark- och miljödomstolen har i tidigare mål fastställs att murar som placeras på prickad mark, 
som inte får bebyggas enligt detaljplan, inte kan betraktas som en liten avvikelse. (P 3119–17, P 
28–18). 
 
Den sökta åtgärden strider mot bestämmelserna i detaljplanen i så stor grad att behovet inte kan 
motivera den avvikelse som ett beviljat bygglov skulle medföra. 
 
Av prop. 1989/90:37 s. 55 och 56 framgår att avsteg som inte ligger i linje med planens syfte, får 
inte medges. I sådana fall krävs en planändring. Vid prövningen bör särskilt övervägas i vilken mån 
och på vad sätt godtagandet av planavvikande åtgärder kan få för prejudicerande effekter och om 
detta påverkar kretsen av berörda. En åtgärd som i och för sig är ”mindre” på en fastighet kan t. ex. 
leda till en oacceptabel miljöförändring, om åtgärden upprepas på alla fastigheter inom ett helt 
planområde. Miljö- och byggnämnden bedömer att om bygglov beviljas för åtgärden kan det få 
prejudicerande effekter för resten av området i strid med detaljplanen. 
 
Av 9 kap. 31 c § framgår efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov 
utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen om åtgärden är 
förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt 
intresse, eller utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. 
 
Ett angeläget gemensamt behov kan exempelvis vara ett planstridigt cykelförråd eller en tvättstuga 
till ett flerbostadshus. Med allmänt intresse avses att byggnaden eller anläggningen ska vara till 
nytta för samhället eller en bredare allmänhet, exempelvis väderskydd vid hållplatser, offentliga 
toaletter eller transformatorstationer. Miljö- och byggnämnden bedömer att sökt åtgärd inte avser 
ett angeläget gemensamt behov, ett allmänt intresse eller utgör ett lämpligt komplement till den 
användning som har bestämts i detaljplanen i enlighet med 9 kap. 31 c § PBL. 
 
Miljö- och byggnäämnden har kommunicerat sin bedömning av ärendet, att föreslå ett avslag på 
ansökan i sin helhet på grund av dess avvikelse från detaljplanen. Sökande har beretts möjlighet att 
yttra sig över bedömningen men inte inkommit med något yttrande, utan vill ha saken prövad av 
Miljö- och byggnämnden. 
 
 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      Sida 
Miljö- och byggnämnden 2023-02-02 24 av 52 
 

  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§12 forts. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden besluta 
 
att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av mur på fastigheten Fältspaten 14 

att Handläggningen av ansökan om bygglov kostar 0 kronor i enlighet med taxa fastställd 
av kommunfullmäktige 2021-06-07--08 § 93 

 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
av Lars-Johan Dalhägg (M) 
 
att bygglov beviljas enligt PBL 9 kapitlet 30 § punkt 1 b (motivering se bilaga) 
 
Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger, han ställer dom mot varann i en öppen 
omröstning, och finner att hans yrkande vinner. Votering begärs, och ska så verkställas. Dom som 
 röstar på Per-Gustav Idivuomas förslag röstar ja, dom röstar på Lars-Johan Dalhäggs förslag  
röstar nej. Voteringen visar 4 jaröster och 3 nejröster. 
 
Ordförande finner, att hans yrkande till beslut vinner. 
 
Nämnden beslutar därmed i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande. 
________ 
  



Förslag till beslut ang: Bygglovsansökan av stödmur på Fältspaten 14 i Kiruna Kommun 
- Att bygglov beviljas enligt PBL 9 kap 30 § punkt 1 b  
 
Den ursprungliga gjutna stödmuren av armerad betong och grovt putsad yta med fastgjutna 
trästolpar för staket anlades när fastigheten byggdes 1960. Stödmuren finns också tydligt 
markerad i ”Detaljplan för del av Luossavaaraområdet” som upprättades december 1987. 
Innan renoveringen var muren i dåligt skick, och delar lossnade och utgjorde en fara för både 
fotgängare och fordon. För renoveringen av muren har det använts betong och armering 
som material och behöver således inte ett bygglov. Det kan anses var en mindre ändring att 
jämna ut höjden för att tillgänglighetsanpassa trädgården och då skulle det inte heller kräva 
ett bygglov. 
 
Syftet med renoveringen var att dels att göra muren trygg och säker för allmänheten men 
främst för att fastigheten skulle utgöra en trygg och säker miljö för de familjemedlemmar 
som har funktionsnedsättning. 
Om man anser att förändringen är väsentligt, och då kräver bygglov, så kan det beviljas i 
efterhand, trots att åtgärden är gjord på prickad mark som ej får bebyggas i detaljplanen 
enligt PBL. 
 
PBL 9 kap 30 § punkt 1 b. 
”Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om den fastighet och det 
byggnadsverk som åtgärden avser avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid 
en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser.” Den gamla muren 
uppfördes på 60-talet under gällande lagstiftning och har godtagits vid uppförandet. 
 
Då familjen som bor på fastigheten består av flertalet personer med funktionsnedsättningar 
skall särskilt hänsyn tas enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionshinder  
 
DS 2008:23. Konventionen är en del av grunden för tolkning av svensk lagstiftning gällande 
tillgänglighet. 
I artikel 4.1.3 framgår ”skälig anpassning” som betyder nödvändiga och ändamålsenliga 
ändringar och anpassningar, som inte innebär en oproportionerlig eller omotiverad börda 
när så behövs i ett enskilt fall för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning på 
samma villkor som andra kan åtnjuta eller utöva alla mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter.  
 
Artikel 4.1.7 c) I detta syfte åtar sig konventionsstaterna i punkt 1 att ta hänsyn till skyddet 
och främjandet av de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i alla 
riktlinjer och program. 
 
4.2.5 Artikel 7 Barn med funktionsnedsättning 
Enligt punkt 1 ska konventionsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
barn med funktionsnedsättning fullt åtnjuter alla mänskliga rättigheter och grundläggande 



friheter på samma villkor som andra barn. Punkt 2 föreskriver att i alla åtgärder som rör barn 
med funktionsnedsättning ska barnets bästa komma i främsta rummet. Konventionsstaterna 
ska enligt punkt 3 säkerställa att barn med funktionsnedsättning har rätt att fritt uttrycka 
sina åsikter i alla frågor som berör dem, varvid deras åsikter ska tillmätas betydelse i 
förhållande till deras ålder och mognad på samma villkor som för andra barn och erbjudas 
stöd anpassat till funktionsnedsättning och ålder för att utöva denna rättighet. 
 
FNs Barnkonventionen artikel 3,  Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av 
offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter 
eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.  
 
I Boverkets Byggregler (BBR) avsnitt 3:5 framgår att nivåskillnader som kan avhjälpas enkelt 
skall genomföras för att tillgänglighetsanpassa bostadskomplement, friytor och gångvägar. I 
BBR avsnitt 8:9 framgår att man skall utforma tomt och mark så att personer kan förflytta sig 
säkert utan risk för fall. 
 
I PBL 8 kap 1§ punkt 3 ”En byggnad ska vara tillgänglig och användbar för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.” och i 2 § fortsätter klargörandet att detta gäller 
ombyggnationer och annan ändring av byggnad än ombyggnad. 

 

 
 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      Sida 
Miljö- och byggnämnden 2023-02-02 25 av 52 
 

  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
§ 13  MoB-2019-432 
 
 
FÄLTSPATEN 14 - Tillsyn - olovlig utschaktning samt olovligt byggande av stenmur 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att en byggsanktionsavgift tas ut för att trots förbudet i 10 kapitlet 3 § Plan- och 

bygglagen, PBL, (2010:900) påbörjat en sådan åtgärd i fråga om en annan anläggning 

än en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 § PBL, och att byggsanktionsavgiften för 

att ha uppfört en mur på 27,4 meter sänks från 13 904 kronor till en ¼, 3 476 kronor 

att byggsanktionsavgiften solidariskt tas ut av fastighetsägarna av Fältspaten 14, Mattias 

Garnow 19791019–8915 och Louise Garnow 19881101–4920 

att förelägga om rättelse enligt PBL 11 kapitlet 20 § Plan- och bygglagen 

att en ny avgift, med det dubbla belopp som togs ut senast enligt ovan, tas ut för 

överträdelsen om inte rättelse sker inom 10 månader från det att beslutet delgetts 

fastighetsägarna. Rättelse innebär att hela muren tas bort från platsen 

Handlingar som ligger till grund för beslutet 
 

1. Förvaltningens yttrande 
2. Inkommen anmälan 2019-07-02 

3. Fotografier från tillsynsbesök, 2019-07-03 

4. Skrivelse, skickad 2019-07-30 

5. Yttrande Mattias Garnow 2022-01-11 

6. Yttrande, inkommen 2019-08-05 

7. Fotografier från tillsynsbesök, 2019-10-30 

8. Utdrag från Google street view, daterad 2011 

9. Kommunicering, skickad 2019-10-30 

10. Fotografier från tillsynsbesök, 2022-05-03 

 
Beskrivning av ärendet 
 
2019-07-02 inkom en anmälan om olovlig utschaktning samt olovligt byggande till 

bygglovskontoret, Kiruna kommun, på fastigheten Fältspaten 14. Enligt anmälan har man uppfört 

en stenmur samt utfört omfattande markåtgärder genom schaktning. Enligt anmälan har muren 

och höjningen av tomten skett under hösten 2018. I början av sommaren 2019 har det enligt 

anmälaren påbörjats mer omfattande åtgärder som omfattats av schaktning mot fastigheten 
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§ 13 forts. 

 Fältspaten 13. Anmälaren har utryckt sin oro gällande schaktningen och om åtgärden kommer 

medföra underminering av mark vid den slänt som vetter mot fastigheten Fältspaten 13. Det 

påtalas även osäkerheter om åtgärden bara skett inom den egna fastigheten, dvs Fältspaten 14. 

Hantering av ärendet 

2019-07-02 inkom en anmälan om olovlig utschaktning samt olovligt byggande till 

Bygglovskontoret, Kiruna kommun, på fastigheten Fältspaten 14. Enligt anmälan har man uppfört 

en stenmur samt utfört omfattande markåtgärder genom schaktning. Enligt anmälan har muren 

och höjningen av tomten skett under hösten 2018. I början av sommaren 2019 har det enligt 

anmälaren påbörjats mer omfattande åtgärder som omfattats av schaktning mot fastigheten 

Fältspaten 13. Anmälaren har utryckt sin oro gällande schaktningen och om åtgärden kommer 

medföra underminering av mark vid den slänt som vetter mot fastigheten Fältspaten 13. Det 

påtalas även osäkerheter om åtgärden bara skett inom den egna fastigheten, dvs Fältspaten 14. 

2019-07-03 utfördes ett tillsynsbesök på fastigheten Fältspaten 14 och det konstaterades att en 

mur och markåtgärder utförts. Mur och höjning av mark har utförts på mark som ligger mot 

Grönstensvägen och Magnetitvägen. 

2019-10-30 utförde miljö- och byggnadsförvaltningen ytterligare ett besök på fastigheten för att 

mäta upp den aktuella muren. Vid inmätningarna varierade höjderna från 0,8–1,06 m på en total 

sträcka om 27, 4 meter. Större delen av muren låg intill fastighetsgräns till Luossavaara 1:3 och är 

den sträckan som mättes upp. De markåtgärder som utförts genom höjning och schaktning är 

svåra att verifiera omfattningen av och hur stor yta och höjd som påverkats. Fotografier togs på 

fastigheten – en bild visar stödmuren och den andra bilden visar en planteringsbänk. 

2019-12-05 ärendet togs upp i miljö- och byggnämnden som beslutar således att en 

byggsanktionsavgift tas ut för att trots förbudet i 10 kapitlet 3 § Plan- och bygglagen, PBL, 

(2010:900) påbörjat en sådan åtgärd i fråga om en annan anläggning än en byggnad som kräver 

lov enligt 9 kapitlet 8 § PBL, och att byggsanktionsavgiften för att ha uppfört en mur på 27,4 meter 

är 13 904 kr att byggsanktionsavgiften solidariskt tas ut av fastighetsägarna av Fältspaten 14, 

Mattias Garnow 19791019-8915 och Louise Garnow 19881101-4920 samt att i övrigt lämna ärendet 

utan åtgärd. Den uppförda muren såg nämnden som en renovering av befintlig mur 

2019-12-18 inkom Alf och Marie Bjuhr (Fältspaten 13) med en överklagan. Kiruna kommun gör 

bedömningen att överklagan inkommit i rätt tid varför överklagandeskrivelsen översändes till 

Länsstyrelsen för prövning. 
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2020-02-27 inkom beslut från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen upphävde det överklagade beslutet och 

återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. 

2020-04-06 ärendet togs upp i miljö- och byggnämnden som beslutade att lämna ärendet utan 

åtgärd eftersom nämnden anser att en mindre renovering av befintlig mur skett. Enligt 

proportionalitetsprincipen i förvaltningslagen finner nämnden det orimligt att kräva rättelse eller 

sanktionsavgift. 

2020-04-29 beslutet överklagas av anmälaren via fullmakt till Advokater i norr, Björn Linder. 

Kiruna kommun gör bedömningen att överklagan inkommit i rätt tid varför 

överklagandeskrivelsen översändes till Länsstyrelsen för prövning. 

2021-03-16 inkom beslut från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen upphävde det överklagade beslutet och 

återförvisar det till nämnden för fortsatt handläggning. 

2021-09-16 ärendet togs upp i miljö- och byggnämnden som beslutade att lägga redovisningen med 

beaktande till handlingarna samt att ärendet avslutas utan vidare åtgärd. 

2021-10-26 beslutet överklagas av anmälaren via fullmakt till Advokater i norr, Björn Lindér. 

Kiruna kommun gör bedömningen att överklagan inkommit i rätt tid varför 

överklagandeskrivelsen översändes till Länsstyrelsen för prövning. 

2021-11-29 inkom beslut från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutar att upphäva det överklagade 

beslutet och visa ärendet åter till nämnden för fortsatt handläggning. 

 

2021-12-30 överklagade Advokater i Norr Länsstyrelsens beslut 2021-11-29 om överklagande av 

kommuns beslut om föreläggande, 2021-09-16, dnr MoB 2019–432, Kiruna kommun med 

diarienummer 403-14996-2021. Länsstyrelsen finner inte skäl att ändra sitt beslut. Överklagandet 

har kommit in i rätt tid och överlämnas tillsammans med handlingarna i ärendet. 

 

2022-02-28 Mark- och miljööverdomstolen avvisar överklagandet.  

 

2022-04-22 inkommer ett yrkade från Advokater i Norr om begäran att ärendet ska avgöras enligt 

12 § FL. 

 

2022-05-03 gör miljö- och byggnadsförvaltningen ytterligare ett tillsynsbesök för att fotografera 

åtgärden.  

 

2022-05-19 ärendet togs upp i miljö- och byggnämnden som beslutar, att en byggsanktionsavgift 

tas ut för att trots förbudet i 10 kapitlet 3 § Plan- och bygglagen, PBL, (2010:900)  
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påbörjat en sådan åtgärd i fråga om en annan anläggning än en byggnad som kräver 

lov enligt 9 kapitlet 8 § PBL, och att byggsanktionsavgiften för att ha uppfört en mur 

på 27,4 meter sänks till ¼ till 3 476 kronor, att byggsanktionsavgiften solidariskt tas 

ut av fastighetsägarna av Fältspaten 14, Mattias Garnow 19791019–8915 och Louise 

Garnow 19881101–4920, att sökande enligt 11 kapitlet 17 § Plan- och bygglagen ges 

tillfälle att ansöka om bygglov för att få ärendet prövat, att om bygglov inte kan ges 

vid en bygglovsprövning, förelägga sökande om rivning enligt PBL 11 kapitlet 20 § 

Plan- och bygglagen.  

2022-06-20 samt 2022-06-30 överklagar Advokater i Norr miljö- och byggnämndens beslut. 

Överklagandet har kommit in i rätt tid och överlämnas tillsammans med handlingarna i ärendet. 

 

2022-09-02 Länsstyrelsen avvisar Alf och Marie Bjuhrs yrkande om påförande av 

byggsanktionsavgift. Länsstyrelsen avslår Alf och Marie Bjuhrs yrkande att rättelse ska vidtas 

avseende markåtgärder. 

 

Länsstyrelsen upphäver punkterna tre och fyra i det överklagade beslutet och återförvisar ärendet 

till nämnden för fortsatt handläggning. 

 

Yttranden 

2019-07-30 skickades en skrivelse till fastighetsägarna Louise Garnow och Mattias Garnow vilka 

gavs tillfälle att yttra sig i ärendet.  

2019-08-05 inkom en skrivelse från Louise och Mattias. I skrivelsen framgår det att stödmuren 

längs Magnetitvägen och Grönstensvägen är en betongmur som renoverats 2017 eftersom den 

befintliga muren vittrat sönder och utgjorde en fara för allmänheten. Vid renoveringen utjämnades 

nivån något ca -/+ 20 cm för att tillgänglighetsanpassa tomten något. Schaktningen som utförts 

mot fastigheten  

Fältspaten 13 har endast omfattats av avskalning av vegetation och vattensjuk jord har tagits bort 

för att åtgärda felaktig lutning mot huset. Marken kommer att fyllas upp till tidigare nivå med 

dränerande material. En planteringsbänk kommer att utföras i slänten mot fastigheten Fältspaten 

13 och det kommer att medföra en mindre lutning i slänten och kommer att ge ett bättre stöd. De 

anger även att tomtgränsen är utmärkt 2017 av Metria AB. 

2020-03-09 inkom en skrivelse från fastighetsägarna till Fältspaten 13. I skrivelsen uppges i 

huvudsak att marknivån troligen har höjts med mer än 60 cm och anger grund för detta. Man 

anger aven att in ny infart upprättats. 
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§ 13 forts. 

Gällande bestämmelser 

Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska en tillsynsmyndighet pröva 

förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd, så snart det finns 

anledning att anta att någon inte har följt bestämmelser, föreskrifter, domar eller andra beslut som 

har meddelats med stöd av lagen eller EU-förordningar som rör frågor inom lagens 

tillämpningsområde.  

Enligt 6 kap. 1 § 7 p. plan- och byggförordningen (2014:225) krävs det bygglov för att anordna, 

inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra murar och plank. Åtgärder som kräver bygglov får inte 

påbörjas utan startbesked, enligt 10 kap. 3 § PBL.  

Enligt 11 kap. 51 § PBL ska tillsynsmyndigheten ta ut en byggsanktionsavgift enligt föreskrifter som 

har meddelats med stöd av 16 kap. 12 §, om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap. eller i 

föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av bestämmelserna i 16 kap. 2–10 §§ eller mot 

en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter. 

Enligt 11 kap. 52 § PBL kan byggsanktionsavgiftens storlek ska framgå av de föreskrifter som 

regeringen har meddelat med stöd av 16 kap. 12 §. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp 

enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. När regeringen meddelar föreskrifter om avgiftens 

storlek, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse som 

överträdelsen avser. Lag (2013:307).  

Enligt 11 kap. 53 a PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned till hälften eller en 

fjärdedel om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Vid 

prövningen ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet 

eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. 

Enligt 11 kap. 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan frågan om 

sanktion eller ingripande tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med 

tillsynsmyndigheten.  

Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när överträdelsen begicks var 

ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som begick 

överträdelsen eller den som fått fördel av överträdelsen. 

Enligt 11 kap. 58 § PBL ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig inom fem år efter 

att överträdelsen begicks. 
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Enligt 11 kap. 60 § PBL om två eller fler är avgiftsskyldiga för samma överträdelse, är de solidariskt 

ansvariga för betalningen.  

Enligt 11 kap. 61 § PBL ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader efter det att beslutet 

om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 59 §. Det gäller dock inte, om 

tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en senare betalningsdag. Ett beslut om 

byggsanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkställas som en dom som har vunnit laga 

kraft. Om ett beslut om byggsanktionsavgift inte har verkställts inom tio år från det att beslutet 

vann laga kraft, behöver avgiften inte betalas. 

Enligt 9 kap. 1 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, ska en byggsanktionsavgift tas ut för 

de överträdelser och med de belopp som följer av förordningen. Avgiften fastställs med 

tillämpningen av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. Avgiften 

får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kronor.  

Enligt 9 kap. 3 § PBF, om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den 

avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny 

avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast i enlighet med detta kapitel. Den 

sammanlagda avgiften för överträdelsen får dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp. 

Platsen omfattas av detaljplan 25-P89/4. Muren är placerad på mark som omfattas av 

prickbetecknad mark som innebär att marken inte får bebyggas. I detaljplaner innan 1987 

definieras murar och plank som bebyggelse.  

Beslutsmotivering 

Frågan är om det har skett överträdelser av plan- och bygglagen enligt det som är föreskrivet i 11 

kap. 5 § PBL och om så är fallet, huruvida det finns förutsättningar för och behov av ingripande 

eller beslut om påföljd enligt samma kapitel. 

Tillsynsärendet upprättades 2019-07-02 efter att en anmälan inkommit, avseende att en mur och 

markåtgärder skett. Vid tillsynsbesöket 2019-07-03 uppmärksammades att en mur nyligen 

uppförts samt att andra markåtgärder har utförts. Det som framgått i ärendet från både anmälaren 

och fastighetsägaren är att muren och markåtgärderna utförts mellan 2017 och 2019. Den aktuella 

muren ligger intill fastighetsgräns till Luossavaara 1:3 och ligger mer än 4,5 meter ifrån 

huvudbyggnaden och har placerats på prickmark och omfattas därmed inte av undantag för 

bygglov enligt 9 kap. 15 § PBL. Eftersom muren innebär bebyggelse placerad på mark som inte får 

bebyggas (prickmark) finns det inte någon sannolikhet att ett bygglov kan beviljas i efterhand och 

ett föreläggande enligt 11 kap. 17 § PBL är således inte möjligt. 
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Frågan är om den aktuella åtgärden är att bedöma som en bygglovspliktig mur enligt 6 kap. 1 § 7 

plan- och byggförordningen (2011:338), PBF 

Någon definition av vad som ska anses utgöra en mur finns inte i plan- och bygglagstiftningen och 

bedömningen i det enskilda fallet får därför göras med hjälp av praxis. Vid bedömningen av om en 

viss konstruktion ska anses vara bygglovspliktig ska hänsyn tas till konstruktionens höjd, längd, 

genomsiktlighet och utformning i övrigt. Även omständigheter som ändamål och 

omgivningspåverkan ska beaktas (jfr bl.a. MÖD 2014:39). Hänsyn ska vidare tas till 

konstruktionens läge, utförande och beständighet (se Kammarrättens i Sundsvall dom den 25 

september 2012 i mål nr 2526-11). 

Med en mur menas ofta en konstruktion bestående av staplade stenar. Materialet kan exempelvis 

vara betong-, tegel-, natursten, trästockar eller liknande. Muren kan även vara gjuten av betong. En 

mur kan vara fristående eller ha en jordfylld sida, så kallad stödmur. En fristående mur används 

oftast som gränsmarkering, för att förhindra passage eller som insynsskydd. En stödmur byggs 

vanligtvis för att ta upp nivåskillnader. 

2019-10-30 uppmättes den del av muren som angränsar till fastigheten Luossavaara 1:3 till 27,4 

meter med en höjd som varierande mellan 0,8 m och 1,06 m. I fastighetsägarnas skrivelse anges 

det att den befintlig muren renoverats och att murens höjd har ändrats -/+ 20 cm.  

Är åtgärden en lovpliktig väsentlig ändring av den befintliga muren? 

Vid bedömningen om ändringen är väsentlig ska en samlad bedömning göras om hur muren har 

ändrats med hänsyn till höjd, längd, utförande, beständighet, genomsiktlighet, utformning i övrigt, 

omgivningspåverkan, läge och ändamål. 

Enligt utdrag från Google street view, daterad 2011, syns att den gamla muren uppförts av 

stenblock. Vid tillsynsbesöket 2019-10-30 samt 2022-05-04 kunde det konstateras att den aktuells 

muren var en mur av betong/betongblock. 

Vid bedömningen om muren ändrats väsentligt har nämnden tagit hänsyn till kriterierna höjd, 

beständighet och utformning som går att bedöma okulärt av de bilder som finns att tillgå i ärendet. 

Murens höjd har ändrats vilket tydligt framgår i bilderna samt att det framgår i skrivelsen från 

fastighetsägarna; ”...höjden har ändrats -/+ 20 cm”. Murens beständighet bedöms ha ändrats från 

en enklare och tillfällig mur i utlagda stenblock till en mer permanent mur av betongblock. 

Ändringen av material medför att utformningen även ändrats. 
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Sammanfattningsvis bedömer nämnden utifrån kriterierna enligt ovan att murens ändring är 

väsentlig och således bedöms ändringen av muren vara en bygglovspliktig åtgärd som kräver lov 

enligt 6 kap. 1 § 7 PBF. 

Påföljden är detsamma oavsett om muren bedöms vara en ändring eller nybyggnad och ingen 

skillnad på sanktionsavgift föreligger oavsett vilken åtgärd som har utförts på muren.  

Enligt 9 kap. 12 § 8 p. plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, är byggsanktionsavgiften för 

att trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL påbörja en sådan åtgärd i fråga om annan anläggning än en 

byggnad som kräver lov enligt 6 kap. 1 § PBF innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är, 

0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per löpmeter när det gäller en mur. 

Murens längd är åtminstone 27 m och därför har byggsanktionsavgiften beräknats utifrån detta 

mått. Detta innebär en byggsanktionsavgift på 13 718 kr, för att ha påbörjat en sådan ändring av en 

mur innan erhållet startbesked. (Beräkning av sanktionsavgift: (0,025*46 500) +(0,001*46 

500*27) = 13 718 kr).  

Rättelse 

I aktuellt ärende är rättelse möjligt enligt 11 kap. 54 § PBL. Miljö- och byggnämnden uppmanar 

sökande att söka bygglov för att få ärendet prövat enligt 11 kap 17 § Plan- och bygglagen. Om 

bygglov vid en prövning inte kan ges ska ett föreläggande om rättelse ske, rättelse innebär inte att 

muren ändras, utan rättelse innebär att muren i sin helhet måste tas bort. 

Fastighetsägarna har 2019-10-30 över post informerats om att en byggsanktionsavgift på 13 718 kr 

ska tas ut för att en bygglovspliktig mur på 27 m uppförts utan startbesked, om inte rättelse sker 

innan nämndens sammanträde 2019-12-05. Rättelse har inte skett.  

Även om en byggsanktionsavgift har beslutats för överträdelsen och den avgiftsskyldige därefter 

inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med 

dubbla det belopp som togs ut senast. I ärendet bedöms det rimligt att ge fastighetsägarna en viss 

tid för att vidta rättelse innan ett nytt beslut om byggsanktionsavgift tas ut. Fastighetsägarna 

kommer ges tillfälle att yttra sig igen innan ytterligare eventuella byggsanktionsavgifter tas ut.  

Slutsats 

Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när överträdelsen begicks var 

ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som begick 

överträdelsen eller den som fått fördel av överträdelsen. Louise och Mattias är lagfarna ägare av 

fastigheten Fältspaten 14 samt de som har gjort sig skyldiga till överträdelsen och tagit fördel av 
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 den. Således ska byggsanktionsavgiften tas ut av Louise och Mattias enligt 11 kap. 57 § PBL och de 

är solidariskt ansvariga för betalningen enligt 11 kap. 60 § PBL. 

Förutsättningar för att ta ut en byggsanktionsavgift finns eftersom en åtgärd på en annan 

anläggning än en byggnad påbörjats innan startbesked trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL. De 

försumliga har getts tillfälle att yttra sig inom 5 år från den dagen överträdelsen skett. Enligt 9 kap. 

3 § PBF, om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige 

därefter inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut 

med dubbla det belopp som togs ut senast i enlighet med detta kapitel. Den sammanlagda avgiften 

för överträdelsen får dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp. 

Avseende de markåtgärder som utförts så går det inte att verifiera om marknivån ändrats 

väsentligt, dvs mer än -/+ 0,5 meter. Åtgärden kan således inte bedömas vara marklovspliktig och 

lämnas därför utan ingripande eller andra åtgärder. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden besluta 
 
att en byggsanktionsavgift tas ut för att trots förbudet i 10 kap. 3 § Plan- och bygglagen, 

PBL, (2010:900) påbörjat en sådan åtgärd i fråga om en annan anläggning än en 

byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 § PBL, och att byggsanktionsavgiften för att ha 

uppfört en mur på 27,4 meter sänks från 13 904 kr till en ¼, 3476 kronor 

att byggsanktionsavgiften solidariskt tas ut av fastighetsägarna av Fältspaten 14, Mattias 

Garnow 19791019–8915 och Louise Garnow 19881101–4920 

att förelägga om rättelse enligt PBL 11 kap. 20 § Plan- och bygglagen 

att en ny avgift, med det dubbla belopp som togs ut senast enligt ovan, tas ut för 

överträdelsen om inte rättelse sker inom 10 månader från det att beslutet delgetts 

fastighetsägarna. Rättelse innebär att hela muren tas bort från platsen 
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Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
av Lars-Johan Dalhägg (M) 
 
att avskriva ärendet utan vidare åtgärd 
 
Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger, han ställer dom mot varann i en öppen 
omröstning, och finner att hans yrkande vinner. 
 
Nämnden beslutar därmed i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande. 
________ 
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§ 14   T-2023-32 
 
 
Revidering av lokala trafikföreskrifter i gamla Kiruna centrum 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att revidera lokala trafikföreskrifter i gamla centrum gällande parkeringar 

att revidera lokala trafikföreskrifter i gamla centrum gällande parkeringsförbuds område 

att revidera lokala trafikföreskrifter i gamla centrum gällande förbud mot fordonstrafik 
(Enkelriktad gata, Segersvanbergsgatan) 

att upphäva lokala trafikföreskrifter inom rivnings områden 

att upphäva lokala trafikföreskrifter som återfinns som allmän trafikregel i 
trafikförordningen 

Barnperspektivet har tagits i beaktande. 
 

Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger fråga från LKAB till Kiruna kommun, om att göra om dom lokala trafikföreskrifterna för 
att underlätta för dom som bor kvar i området. 
 

Hantering av ärendet 

Gamla centrum är numera under avveckling och har då inte behov av samma typ av föreskrifter 
som tidigare. Alla parkeringar som finns efter gatorna, Föreningsgatan, Mangigatan, Arent 
grapegatan och Geologgatan är nu tidsbegränsade till 1 tim, 2 tim och 4 timmars parkeringar. 

Beslutsmotivering 
 
LKAB har kvar boende på rivningskontrakt och även boende som inte hunnit flytta till sina 
ersättningsbostäder. För att underlätta parkering för dom kvarboende så vill LKAB att vi reviderar 
dom lokala trafikföreskrifterna för parkeringsbegränsningar, så att alla parkeringar blir 24 
timmars parkeringar. Idag finns det tidsbegränsningar för dom flesta parkeringsytor inom gamla 
centrumområdet, som 1 timmes- , 2 timmars - och 4 timmars parkeringar. Det finns också en hel 
del parkeringar för rörelsehindrade som det inte finns behov av i samma utsträckning som förr, 
och som kan göras om till vanliga parkeringsplatser. 
 
En föreskrift får inte avse något som redan finns som allmän trafikregel i trafikförordningen. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden besluta 
 
att revidera lokala trafikföreskrifter i gamla centrum gällande parkeringar 
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att revidera lokala trafikföreskrifter i gamla centrum gällande 
parkeringsförbudsområden 

att revidera lokala trafikföreskrifter i gamla centrum gällande förbud mot fordonstrafik. 
(Enkelriktad gata, Segersvanbergsgatan) 

att upphäva lokala trafikföreskrifter inom rivningsområden 

att upphäva lokala trafikföreskrifter som återfinns som allmän trafikregel i 
trafikförordningen 

 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande. 
________ 
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§ 15   G-2022-77 
 
 
Granskning av det förebyggande arbetet mot mutor och korruption 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 
 
Tillförordnad förvaltningschef Julia Vallgren informerar i ärendet. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden besluta 
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna 

 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande. 
________ 
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§ 16   G-2023-2 
 
 
Delgivningar 
 
 
att delgivningarna läggs med godkännande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2023-01-25 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken beskriver att 
följande delgivningar presenteras till nämnden. 
 
Hantering av ärendet 
 

Diarienum
mer 

Ärendemening/Ru
brik 

Fastighet Beslutsutfall 

B-2022-60 Tidsbegränsat- eller 
säsongslov 
Beslut från 
Länsstyrelsen 

PUOLTSA 1:85 403-13201-2022, 
Länsstyrelsen beslutar att; 
upphäva det överklagade 
beslutet och visar ärendet 
åter till nämnden för 
handläggning. 

B-2020-537 Tillsyn 
skateboardramp 
Beslut från 
Länsstyrelsen 

BOLAGET 11:1 403-14523-2022, 
Länsstyrelsen beslutar att; 
avvisa begäran om att 
länsstyrelsen ska fatta 
beslut i enlighet med miljö- 
och byggförvaltningens 
förslag till beslut. 
Länsstyrelsen avslår 
begäran att Länsstyrelsen 
ska vidta åtgärder gentemot 
miljö- och byggnämnden. 

B-2021-610 Anmälan/klagomål- 
friggebod  
Beslut från 
Länsstyrelsen 

LOKMÄSTAREN 4 403-12810-2022, 
Länsstyrelsen beslutar att; 
upphäva nämndens beslut 
och visa ärendet åter till 
nämnden för fortsatt 
handläggning. 

M-2022-1242 Anmälan av 
gränsöverskridande 
transporter av avfall - 
Beslut gällande 
införsel/import av 
avfall  
Anmälan av 
gränsöverskridande 
transporter av avfall - 

 Beslut från 
Naturvårdsverket daterad 
2022-12-09 gällande 
Anmälan av 
gränsöverskridande 
transporter av avfall - Beslut 
gällande införsel/import av 
avfall till 
mottagningsanläggningen 
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Beslut gällande 
införsel/import av 
avfall  

Kiruna Kraft AB, 
Värmeve�ksvägen 12, 
Kiruna. Dnr: NV-09496-22 
Naturvårdsverket beslutar 
att: Godkänner 
transporterna av avfall för 
återvinning, i enlighet med 
de uppgifter som lämnats i 
ovan nämnda anmälan. 
Anmälningshandlingen är 
en del av beslutet. 
Godkännandet gäller från 
och med 2022-12-09 till och 
med 2023-11-30. Om 
berörda behöriga 
myndigheter har lämnat 
olika giltighetstider gäller 
den k01iaste giltighetstiden. 
Godkännandet gäller endast 
om övriga berörda behöriga 
myndigheter lämnar sitt 
godkännande till 
transporten. Villkor: 
Transporterna ska 
genomföras i enlighet med 
de uppgifter som lämnats i 
anmälan. Om ändringar 
behöver göras för en redan 
godkänd transport kan en 
ny anmälan krävas om inte 
samtliga berörda behöriga 
myndigheter kommer 
överens om annat enligt mi. 
17.2. i EG-förordningen 
1013/2006.  Detta 
godkännande befriar inte 
anmälaren, mottagaren eller 
andra berörda från 
skyldigheten att följa annan 
lagstiftning, exempelvis vad 
gäller miljö-och hälsoskydd. 
Mottagaren ( eller 
mottagningsanläggningen) 
ska före utgången av 
februari månad vatje år 
skicka en sammanfattande 
rapport till 
Naturvårdsverket om 
transpo1terad mängd avfall 
per kalenderår och per 
anmälan. Se bilaga 2. 
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M-2022-1265 Dom från 
Förvaltningsrätten i 
Uppsala 
Dom från 
Förvaltningsrätten i 
Uppsala 

KARESUANDO 17:7 Dom från 
Förvaltningsrätten daterad 
2022-12-13 gällande 
Livsmedelsverkets beslut 
daterad 2022-01-27 
gällande  föreläggande 
enligt livsmedelslagen. Dnr: 
7391-22 Förvaltningsrätten 
beslutar att: Upphäver det 
överklagade beslutet. 

B-2022-618 Strandskyddsdispens 
nybyggnad- nätstation  
Beslut från 
Länsstyrelsen 

PAKSUNIEMI 2:5 Länsstyrelsen beslutar att; 
godkänna Kiruna kommuns 
beslut den 1 december 2022 
i ärende B-2022-618 om 
strandskyddsdispens för 
nätstation på fastigheten 
Paksuniemi 2:5, Kiruna 
kommun 

M-2017-84 REMISS GÄLLANDE 
BEGÄRAN OM 
ALLMÄNNA 
VATTENTJÄNSTER 
KURRAVAARA, 
LAXFORSEN OCH 
POIKKIJÄRVI 
Beslut från 
Länsstyrelsen i 
Norrbottens Län 

 Beslut från Länsstyrelsen 
daterad 2022-12-13 
angående 
verksamhetsområde för 
Kurravaara, Laxforsen och 
Poikkijärvi, Kiruna 
kommun Beskrivning av 
ärendet: Länsstyrelsen har 
den 21 september 2016 fått 
en anonym begäran om att 
områdena Kurravaara, 
Laxforsen och Poikkijärvi 
ska ingå i ett 
verksamhetsområde för 
allmänna vattentjänster. 
Dnr: 567-11413-2016. 
Länsstyrelsen beslutar att: 
Med stöd av 51 § lagen 
(2006:412) om allmänna 
vattentjänster att Kiruna 
kommun enligt 6 § i 
ovanstående lag för 
närvarande saknar 
skyldighet att tillgodose 
behovet av allmänna 
vattentjänster för områdena 
Kurravaara, Laxforsen och 
Poikkijärvi. 

B-2021-280 Förhandsbesked 
nybyggnad Fritidshus 
P1564-22 
Föreläggande från 
Mark och Miljö-
domstolen 

JUKKASJÄRVI 
KRONOÖVERLOPPSM
ARK 1:1 

Domstolen överväger att 
avgöra målet utan 
huvudförhandling/samman
träde. Då dömer domstolen 
i målet efter att ha gått 
igenom vad som står i 
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handlingarna, i stället för 
att kalla  
parterna till förhandling. 

M-2018-521 ANSÖKAN OM 
ÅTERKALLANDE AV 
TILLSTÅND FÖR 
GRUVVERKSAMHET 
VID KAUNISVAARA 
 
MÅLNUMMER  M 
1828-18 
Rättelse av Deldom 
från Umeå Tingsrätt 
Mark- och 
Miljödomstolen 

 Rättelse av Deldom daterad 
2022-12-01 gällande 
tillstånd enligt miljöbalken 
till fortsatt och utökad 
gruvverksamhet vid Tapuli, 
Palotieva och Sahavaara 
gruvor med tillhörande 
verksamhet vid Kaunisvaara 
anrikningsverk, Pajala 
kommun. Mål nr: M 2090-
19. Rättelse 2022-12-20: 
Beslut av: rådmannen 
Emma Önneby I villkor 28 i 
domslutet har, på grund av 
rättens skrivfel, % (procent) 
angivits i stället för ‰ 
(promille). Parentesen i 
villkor 28 ska rätteligen ha 
följande lydelse. (minst 3-5 
‰ [promille]) 

B-2020-626 Olovlig carport , 
avstånd till 
fastighetsgräns samt 
staket på kommunal 
mark, samt grillkåta 
Beslut från Mark- och 
Miljödomstolen 

VATTENPASSET 12 Mål nr P 2811-22. Mark- och 
miljödomstolen avslår 
överklagandet 

M-2022-488 Remiss angående 
ansökan om tillstånd 
till täktverksamhet 
inom fastigheten 
Parakka 15:2, Kiruna 
kommun 
Beslut från 
Länsstyrelsen i 
Norrbottens Län 

PARAKKA 15:2 Beslut från Länsstyrelsen 
daterad 2022-12-16 gällande 
Norrbottens Entreprenad 
och Maskin AB:s ansökan 
Ekonomisk säkerhet för 
täkttillstånd inom 
fastigheten Parakka 15:2 i 
Kiruna kommun. Dnr: 551-
14879-2022. Länsstyrelsen 
beslutar att: 
Miljöprövningsdelegationen 
inom Länsstyrelsen i 
Norrbottens län godkänner 
den ekonomiska säkerhet 
som Norrbottens 
Entreprenad och Maskin AB 
(bolaget), org nr 556254-
6951, ställt i form av en 
försäkringsgaranti om 1 600 
000 
(enmiljonsexhundratusen) 
kr för täktverksamhet inom 
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Parakka 15:2 i Kiruna 
kommun. 

M-2022-945 Remiss angående 
ansökan om 
yrkesmässig 
överlåtelse/ privat 
hantering av särskilt 
farliga kemiska 
produkter. 
Beslut från 
Länsstyrelsen i 
Norrbottens Län 

 Beslut från Länsstyrelsen 
daterad 2022-12-21 gällande 
OK Norrbotten ekonomisk 
förening: s ansökan om 
yrkesmässig överlåtelse/ 
privat hantering av särskilt 
farliga kemiska produkter. 
Dnr: 561-11723-2022 
Länsstyrelsen beslutar att: 
Ger OK Norrbotten 
ekonomisk förening 
(bolaget), 
organisationsnummer 
797000-0852, tillstånd till 
yrkesmässig överlåtelse av 
särskilt farliga kemiska 
produkter i den omfattning 
som framgår av ansökan. 
Tillståndet omfattar 
överlåtelse av e-cigaretter 
och e-vätskor som innehåller 
högst 20 mg/ml nikotin och 
är klassificerade som akut 
toxiska i farokategori 2 eller 
3 från bolagets lokaler på 
fastigheterna PITEÅ 
STADSÖN 6:24, PITEÅ 
ÖJEBYN 126:1, PITEÅ 
ROKNÄS 13:29, 
ARVIDSJAUR RENEN 14, 
ARJEPLOG STORKEN 5, 
JOKKMOKK KYRKSTADEN 
1:120, GÄLLIVARE LILJAN 
1, BODEN PRÄSTKRAGEN 
16, ÄLVSBYN 25:87, LULEÅ 
VÄNDSKIVAN 7, LULEÅ 
VALROSSEN 1, LULEÅ 
RÅNEÅ 2:38, KALIX 
ÄLVDALEN 16, 
ÖVERKALIX BRÄNNA 6:8 
och 6:2, ÖVERTORNEÅ 
MATARENGI 13:27, 
PAJALA 11:71, KIRUNA 
KRÄMAREN 1, 
BLÅKLOCKAN 24. I Piteå, 
Arvidsjaur, Arjeplog, 
Jokkmokk, Gällivare, Boden, 
Älvsbyn, Luleå, Kalix, 
Överkalix, Övertorneå, 
Pajala, respektive Kiruna 
kommuner.  
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Giltighetstid :Detta tillstånd 
gäller till och med den 21 
december 2027. 

 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att delgivningarna läggs med godkännande till handlingarna 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande. 
________ 
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§ 17   G-2023-3 
 
 
Delegationsbeslut 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att delegationsbesluten läggs med godkännande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2023-01-25 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver de  
delegationsbeslut, som är tagna enligt delegationsordning. 
 
Hantering av ärendet 
 
 

 
Diarien
ummer  

Ärendemening/Rubrik  Fastighet  Namn  Delegat  

B-2022-
338  

Bygglov nybyggnad Enbostadshus med 
sammanbyggt garage  
Slutbesked, beviljas  

DAMASKERN 10  LKAB  Kristina Malmelöv  

T-2021-
133  

Felaktigt uppställt fordon Renstigen  
Skrotningsskrivelse  

Kristoffer Bäckström  Jörgen Uusijärvi  

M-
2022-
1019  

Anmälan enligt 4 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen (2013:251) 
om djupborrning inom Viscariaområdet i 
Kiruna kommun, Norrbottens län  
Beslut om godkännande av djupborrning  

JUKKASJÄRVI KRÖML1:1  GeoVist
a AB  

Mikael Salomonsson  

M-
2022-
1001  

Anmälan enligt 4 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen (2013:251) 
om  
djupborrning inom 
undersökningstillståndet 
Huornaisenvuoma nr 5 i Kiruna kommun, 
Norrbottens län  
Beslut om godkännande av anmälan  

LAINIO S:18  GeoVist
a AB  

Mikael Salomonsson  

M-
2022-
1210  

Beslut om tillstånd för servering av 
alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/ 
tidsperiod till allmänheten  

JUKKASJÄRVI 59:1  ICEHOT
EL AB  

Roger Fjällborg  

B-2022-
601  

Bygglov nybyggnad- Skola samt 
flerbostadshus  
Startbesked, beviljas  

TUOLLUVAARA 1:1  LKAB  Jimmy Holmgren  

T-2022-
96  

Felaktigt uppställt fordon Parkgatan MF 1  
Beslut om skrotning av fordon  

Oskar Linus Emanuel Karlberg  Jörgen Uusijärvi  

T-2022-
97  

Felaktigt uppställt fordon Parkgatan MF 7  
Beslut om skrotning av fordon  

Jens Lars Edvin Grankulla  Jörgen Uusijärvi  
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M-
2022-
1217  

Beslut om godkännande av anmälan om 
lokal vid cateringverksamhet för slutet 
sällskap  

LUOSSAVAARA 1:2  SPIS I 
KIRUNA 
AB  

Roger Fjällborg  

M-
2022-
1216  

Anmälan om lokal vid 
cateringverksamhet för slutet sällskap  

LUOSSAVAARA 1:2  SPIS I 
KIRUNA 
AB  

Roger Fjällborg  

M-
2022-
1215  

Beslut att godkänna anmälan om lokal vid 
cateringverksamhet för slutet sällskap  

LUOSSAVAARA 1:2  SPIS I 
KIRUNA 
AB  

Roger Fjällborg  

M-
2022-
1214  

Beslut att godkänna anmälan om lokal vid 
cateringverksamhet för slutet sällskap  

LUOSSAVAARA 1:2  SPIS I 
KIRUNA 
AB  

Roger Fjällborg  

M-
2022-
1213  

Beslut att godkänna anmälan om lokal vid 
cateringverksamhet för slutet sällskap  

LUOSSAVAARA 1:2  SPIS I 
KIRUNA 
AB  

Roger Fjällborg  

M-
2022-
1212  

Beslut att godkänna anmälan om lokal vid 
cateringverksamhet för slutet sällskap  

LUOSSAVAARA 1:2  SPIS I 
KIRUNA 
AB  

Roger Fjällborg  

M-
2022-
1211  

Beslut att godkänna anmälan om lokal vid 
cateringverksamhet för slutet sällskap  

LUOSSAVAARA 1:2  SPIS I 
KIRUNA 
AB  

Roger Fjällborg  

M-
2022-
1086  

Registrering av livsmedelsverksamhet  
Beslut om registrering av 
livsmedelsanläggning  

RENEN 1  Polarcir
kelns 
Restaur
angverk
samhet 
AB  

Johan Mämmi  

B-2022-
445  

Bygglov tillbyggnad- fritidshus  
Startbesked, beviljas  

SVAPPAVAARA 26:15  Matti 
Juhani 
Vanha  

Mats Abrahamsson  

M-
2022-
993  

Klagomål på nedskräpning, cisternen 7  
Beslut om föreläggande -  

CISTERNEN 7  Rucus 
AB 

Mikael Salomonsson  

M-
2022-
1235  

Beslut om årlig kontrollavgift  
Beslut om årlig kontrollavgift  

RENEN 1  Polarcir
kelns 
Restaur
angverk
samhet 
AB  

Johan Mämmi  

B-2021-
80  

Bygglov nybyggnad garage  
Bygglov, Planavgift  

JUKKASJÄRVI 23:34  Monica 
Helen 
Sandstr
öm  

Mats Abrahamsson  

M-
2022-
1047  

Beslut om taxa och kod  
Beslut om taxa och kod  

KIRUNA 1:310  SWEDA
VIA AB  

Helena Söderlund  

M-
2022-
1065  

Beslut om taxa och kod  
Beslut om taxa och kod  

KIRUNA 1:126  KIRUNA 
ARV  

Helena Söderlund  

M-
2022-
892  

Inspektion av livsmedelsverksamhet  
Beslut om avgift för uppföljande kontroll  

LINBANAN 1  CAFÉ 
OSCAR  

Moa Rönnhagen  
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M-
2022-
1066  

Beslut om taxa och kod  
Beslut om taxa och kod  

JUKKASJÄRVI 
KRONOÖVERLOPPSMAR
K 1:1  

KATTERJ
ÅKK-
RIKSGR
ÄNSEN 
ARV  

Helena Söderlund  

M-
2022-
1067  

Beslut om taxa och kod  
Beslut om taxa och kod  

BJÖRKLIDEN 1:6  BJÖRKLI
DEN 
ARV  

Helena Söderlund  

M-
2021-
622  

Beslut om föreläggande med vite att 
inkomma med analysrapporter  
Beslut om avgift för uppföljande kontroll  

ALTAJÄRVI 4:3  CAMPAL
TA AB 
VATTEN  

Emelie Yahia  

B-2020-
833  

Bygglov nybyggnad enbostadshus  
Slutbesked, beviljas  

MASSIVET 1  Johan 
Mattias 
Hetta  

Julia Vallgren  

B-2022-
632  

Anmälan om attefall tillbyggnad- 
tillbyggnad av farstu/hall  
Startbesked, beviljas  

PAKSUNIEMI 2:80  Lars Erik 
Håkan 
Eriksson  

Kristina Malmelöv  

B-2022-
556  

Anmälan om ändring/installation av 
eldstad/rökkanal- installation av ny 
eldstad  
Slutbesked, beviljas  

RYMDEN 2  Göran 
Johan 
Axel 
Fjällborg  

Jasmine Idris  

B-2022-
39  

Bygglov nybyggnad- Industribyggnad  
Slutbesked, beviljas  

DÖRREN 5  SIP 
Fastighe
tsförvalt
ning AB 

Kristina Malmelöv  

T-2022-
501  

Dispens från lokal trafikföreskrift – 
Beviljas  
Dispens från lokal trafikföreskrift – 
Beviljas  

PEAB Sverige AB  Jörgen Uusijärvi  

T-2022-
501  

Dispens från lokal trafikföreskrift – 
Beviljas  
Parkeringstillstånd – Beviljas  

PEAB Sverige AB  Jörgen Uusijärvi  

T-2022-
501  

Dispens från lokal trafikföreskrift – 
Beviljas  
Parkeringstillstånd – Beviljas  

PEAB Sverige AB  Jörgen Uusijärvi  

T-2022-
502  

Dispens från lokal trafikföreskrift – 
Beviljas  
Parkeringstillstånd – Beviljas  

PEAB Sverige AB  Jörgen Uusijärvi  

M-
2021-
633  

Beslut om föreläggande med vite att 
inkomma med analysrapporter  
Beslut om avgift för uppföljande kontroll  

JUKKASJÄRVI 
KRONOÖVERLOPPSMAR
K 1:1  

KIRUNA 
I NORR 
AB/HUS
KY 
HOME 
VATTEN  

Emelie Yahia  

B-2022-
683  

Anmälan om ändring/installation av 
eldstad/rökkanal- installation av eldstad  
Startbesked, beviljas  

STENKROSSEN 10  Ewy 
Ros-
Mari 
Stålnack
e 
Eriksson  

Kristina Malmelöv  

B-2022-
682  

Anmälan om installation av 
eldstad/rökkanal- En- och tvåbostadshus  

GÄDDAN 1  Adam 
Fouad  

Jasmine Idris  
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Anmälan om ändring/installation av 
eldstad/rökkanal  

B-2022-
180  

Bygglov tillbyggnad- 
Komplementbyggnad  
Slutbesked, beviljas  

KURRAVAARA 2:30  Axel 
Fredrik 
Jonas 
Lindmar
k  

Jasmine Idris  

B-2021-
752  

Bygglov fasadändring En- eller 
tvåbostadshus  
Slutbesked, beviljas  

SVARVEN 5  Arctic 
Peak AB  

Jasmine Idris  

T-2022-
503  

Öppningstillstånd av schakt i gatumark Jörgen Uusijärvi  

B-2021-
753  

Bygglov fasadändring En- eller 
tvåbostadshus  
Slutbesked, beviljas  

ABISKO 1:19  Arctic 
Peak AB  

Jasmine Idris  

M-
2022-
1083  

Beslut om taxa och kod  
Beslut om taxa och kod  

KIRUNA 1:163  KIRUNA 
AVFALLS
ANLÄGG
NING  

Helena Söderlund  

M-
2022-
1087  

Beslut om taxa och kod  
 

VÄRMEN 2  KIRUNA 
VÄRME
VERK  

Helena Söderlund  

M-
2022-
1092  

Beslut om taxa och kod  VITTANGI 3:5  JOHANS
SON I 
VITTAN
GI AB  

Helena Söderlund  

M-
2022-
1101  

Beslut om taxa och kod SEVUJOKI 1:1  ESRANG
E ARV  

Helena Söderlund  

M-
2022-
1103  

Beslut om taxa och kod JUKKASJÄRVI S:23  LTH 
Traktor 
AB  

Helena Söderlund  

M-
2022-
1104  

Beslut om taxa och kod SEVUJOKI 1:1  LTH 
Traktor 
AB  

Helena Söderlund  

B-2022-
338  

Bygglov nybyggnad Enbostadshus med 
sammanbyggt garage  
Interimistiskt slutbesked, beviljas  

DAMASKERN 10  LKAB  Kristina Malmelöv  

T-2022-
493  

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade  
Parkeringstillstånd – Beviljas  

Lena Thoresdotter 
-Stoor  

B-2022-
250  

Bygglov nybyggnad planktimmerstuga 
25m2  
Slutbesked, beviljas  

SVAPPAVAARA 7:12  JONAS 
STÅLNA
CKE  

Jasmine Idris  

B-2021-
249  

Bygglov nybyggnad teknikbyggnad, kiosk 
0011  

KIRUNA 100:1  Staten 
Trafikve
rket  

Kristina Malmelöv  

T-2022-
510  

Ansökan om dispens från lokal 
trafikföreskrift  
Dispens från lokal trafikföreskrift – 
Beviljas  

Bravida Sverige AB  Lena Thoresdotter 
-Stoor  

T-2022-
509  

Ansökan om dispens från lokal 
trafikföreskrift  

Bravida Sverige AB  Lena Thoresdotter 
-Stoor  
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Dispens från lokal trafikföreskrift – 
Beviljas  

B-2021-
260  

Bygglov nybyggnad teknikbyggnad, kiosk 
0211  
Slutbesked, beviljas  

KIRUNA 100:1  Trafikve
rket  

Jimmy Holmgren  

M-
2022-
1253  

Anmälan om lokal vid 
cateringverksamhet för slutet sällskap  
Beslut att godkänna anmälan om lokal vid 
cateringverksamhet för slutet sällskap  

LUOSSAVAARA 1:2  SPIS I 
KIRUNA 
AB  

Roger Fjällborg  

M-
2022-
159  

Inspektion av livsmedelsverksamhet  
Beslut om avgift för uppföljande kontroll  

CENTRALPARKEN 8  FÖRENI
NGEN 
SLUSK  

Johan Mämmi  

M-
2022-
1254  

Anmälan om lokal vid 
cateringverksamhet för slutet sällskap  
Beslut att godkänna anmälan om lokal vid 
cateringverksamhet för slutet sällskap  

LUOSSAVAARA 1:2  SPIS I 
KIRUNA 
AB  

Roger Fjällborg  

B-2021-
261  

Bygglov nybyggnad teknikbyggnad, kiosk 
0231  
Slutbesked, beviljas  

KIRUNA 100:1  Trafikve
rket  

Jimmy Holmgren  

M-
2022-
1255  

Anmälan om lokal vid 
cateringverksamhet för slutet sällskap  
Beslut att godkänna anmälan om lokal vid 
cateringverksamhet för slutet sällskap  

LUOSSAVAARA 1:2  SPIS I 
KIRUNA 
AB  

Roger Fjällborg  

M-
2022-
1256  

Anmälan om lokal vid 
cateringverksamhet för slutet sällskap  
Beslut att godkänna anmälan om lokal vid 
cateringverksamhet för slutet sällskap  

LUOSSAVAARA 1:2  SPIS I 
KIRUNA 
AB  

Roger Fjällborg  

M-
2022-
1257  

Anmälan om lokal vid 
cateringverksamhet för slutet sällskap  
Beslut att godkänna anmälan om lokal vid 
cateringverksamhet för slutet sällskap  

LUOSSAVAARA 1:2  SPIS I 
KIRUNA 
AB  

Roger Fjällborg  

M-
2022-
1258  

Anmälan om lokal vid 
cateringverksamhet för slutet sällskap  

LUOSSAVAARA 1:2  SPIS I 
KIRUNA 
AB  

Roger Fjällborg  

B-2021-
262  

Bygglov nybyggnad teknikbyggnad, kiosk 
0272  
Slutbesked, beviljas  

SVAPPAVAARA 100:1  Julia 
Strömbe
rg  

Jimmy Holmgren  

M-
2022-
1259  

Anmälan om lokal vid 
cateringverksamhet för slutet sällskap  
Beslut att godkänna anmälan om lokal vid 
cateringverksamhet för slutet sällskap  

LUOSSAVAARA 1:2  SPIS I 
KIRUNA 
AB  

Roger Fjällborg  

M-
2022-
1260  

Anmälan om lokal vid 
cateringverksamhet för slutet sällskap  
Beslut att godkänna anmälan om lokal vid 
cateringverksamhet för slutet sällskap  

LUOSSAVAARA 1:2  SPIS I 
KIRUNA 
AB  

Roger Fjällborg  

M-
2022-
908  

Revision av livsmedelsverksamhet  
Beslut om avgift för uppföljande kontroll  

SYRSAN 1  KOSMO
S 
HUSMA
NS & 
CAFÉ  

Johan Mämmi  
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B-2021-
265  

Bygglov nybyggnad teknikbyggnad. kiosk 
4043  
Slutbesked, beviljas  

JUKKASJÄRVI BANDEL 
100:1  

Staten 
Trafikve
rket  

Jimmy Holmgren  

M-
2022-
1209  

Ansökan om tillstånd för servering av 
alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/ 
tidsperiod till allmänheten  
Beslut om tillstånd för servering av 
alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/ 
tidsperiod till allmänheten  

KASSAN 1  Scandic 
Hotels 
AB  

Roger Fjällborg  

B-2022-
599  

Tidsbegränsat bygglov nybyggnad- 
Affärsbyggnad  
Slutbesked, beviljas  

RIKSGRÄNSEN 1:24  ICA 
Nära 
Riksgrän
sen  

Kristina Malmelöv  

B-2021-
499  

Bygglov nybyggnad enbostadshus samt 
komplementbyggnad (Tomt N1)  
Slutbesked, beviljas  

LINBANAN 1  LKAB  Kristina Malmelöv  

M-
2022-
939  

Klagomål på naturgrustäkt  
Beslut om avskrivning av ärende  

KARESUANDO 
KRONOÖVERLOPPSMAR
K 1:1  

VÄGFÖR
ENINGE
N 
PULSUJ
ÄRVIVÄ
GEN BD 
1513-14 
U  

Mikael Salomonsson  

T-2022-
445  

Öppningstillstånd av schakt i gatumark  
ST_20221027_699 

Industrial Consturction North AB  Jörgen Uusijärvi  

M-
2022-
1268  

Beslut om årlig kontrollavgift  LINBANAN 1  Dapur 
Sukma 
AB  

Johan Mämmi  

M-
2022-
1267  

Inspektion av livsmedelsverksamhet  
Beslut om avgift för extra kontroll  

LINBANAN 1  Dapur 
Sukma 
AB  

Johan Mämmi  

B-2021-
253  

Bygglov nybyggnad teknikbyggnad, kiosk 
0102  
Slutbesked, beviljas  

KIRUNA 100:1  Staten 
Trafikve
rket  

Mats Abrahamsson  

B-2021-
254  

Bygglov nybyggnad teknikbyggnad, kiosk 
0121  
Slutbesked, beviljas  

KIRUNA 100:1  Trafikve
rket 
(Julia 
Strömbe
rg)  

Mats Abrahamsson  

MoB-
2019-
189  

Bygglov nybyggnad enbostadshus samt 
garage  
Slutbesked, beviljas  

JUKKASJÄRVI 4:145  Matthia
s 
Wimme
r  

Mats Abrahamsson  

B-2022-
680  

Bygglov nybyggnad- Industribyggnad inkl. 
kontor  
Föreläggande om komplettering  

KÄLLAREN 2  Beijer 
Byggma
terial 
Aktiebol
ag  

Jimmy Holmgren  

M-
2022-
1261  

Ansökan om tillstånd för servering av 
alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/ 
tidsperiod till slutet sällskap  

Compass Group  Roger Fjällborg  
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Beslut att godkänna anmälan om lokal vid 
cateringverksamhet för slutet sällskap  

T-2022-
512  

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade  
Parkeringstillstånd – Beviljas  

Lena Thoresdotter 
-Stoor  

M-
2022-85  

Anmälan om miljöfarlig verksamhet-
Oljepanna 6MW  
Beslut om godkännande av anmälan om 
ändring  

VÄRMEN 2  Kiruna 
Kraft AB  

Emelie Yahia  

B-2022-
637  

Rivningslov rivning- busstation, badhus, 
flerbostadshus samt 
komplementbyggnad  
Rivningslov, beviljas  

MALÖRTEN 1  LKAB  Jimmy Holmgren  

B-2022-
307  

Bygglov nybyggnad- Ishotell  
Interimistiskt slutbesked, beviljas  

JUKKASJÄRVI 59:1  Icehotel 
Aktiebol
ag  

Julia Vallgren  

B-2022-
675  

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd 
rivning- Restaurang och 
konferensbyggnad  
Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd 
rivning  

SVAPPAVAARA 4:4  LKAB  Mats Abrahamsson  

B-2021-
259  

Bygglov nybyggnad teknikbyggnad, kiosk 
0201  
Slutbesked, beviljas  

KIRUNA 100:1  Trafikve
rket  

Mats Abrahamsson  

M-
2022-
1132  

Beslut om taxa och kod VITTANGI 30:8  SVEVIA 
AB  

Helena Söderlund  

B-2022-
460  

Anmälan om ändring/installation av 
eldstad/rökkanal  
Slutbesked, beviljas  

KURRAVAARA 2:22  ANNA 
ÖLUND  

Kristina Malmelöv  

B-2022-
670  

Tidsbegränsat bygglov nybyggnad- 
Flerbostadshus  
Beslut om att avskriva ärendet  

TARFALA 1  KBAB  Jimmy Holmgren  

B-2022-
681  

Marklov- För etablering av nya 
detaljplaner  
Marklov, beviljas  

TUOLLUVAARA 1:1  Kiruna 
kommu
n  

Jimmy Holmgren  

B-2022-
696  

Bygglov nybyggnad- Lagertält  
Bygglov, beviljas  

LISTEN 1  Sundstr
öms Dyk 
och 
Fältservi
ce  

Jimmy Holmgren  

M-
2022-
1077  

Anmälan om installation av värmepump  
Beslut om godkännande av anmälan om 
installation av värmepump  

LÖVKOJAN 4  Bojan 
Gunbor
g 
Välitalo  

Helena Söderlund  

B-2022-
496  

Bygglov till- och ombyggnad av skola  
Bygglov, beviljas  

ÄLGEN 1  OH 
Kiruna 
AB  

Kristina Malmelöv  

B-2022-
676  

Anmälan om ändring/installation av 
eldstad/rökkanal- En- och tvåbostadshus  
Startbesked, beviljas  

HAMMAREN 9  Rolf 
Axel 
Särkimu
kka  

Mats Abrahamsson  
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M-
2022-
1115  

Inspektion av livsmedelsverksamhet  
Beslut om avgift för uppföljande kontroll  

TVÄTTERSKAN 11  POLARB
OWLING  

Moa Rönnhagen  

B-2021-
201  

Tidsbegränsat bygglov flytt av byggnader  
Beslut om förlängd handläggningstid  

KURRAVAARA 3:2  Sky 
Village 
AB  

Jimmy Holmgren  

B-2021-
257  

Bygglov nybyggnad teknikbyggnad, kiosk 
0181  
Slutbesked, beviljas  

KIRUNA 100:1  Trafikve
rket  

Mats Abrahamsson  

B-2022-
211  

Bygglov ändrad användning från bilhall till 
kontor  
Interimistiskt slutbesked, beviljas  

SLÄPVAGNEN 3  Jakobss
ons Bil i 
Kiruna 
AB  

Kristina Malmelöv  

B-2022-
448  

Tidsbegränsat bygglov nybyggnad- 
arbetsbodar  
Rättidsprövning  

INDUSTRIN 9:7  Lenk 
Projekt 
AB  

Mats Abrahamsson  

B-2022-
690  

Anmälan om ändring/installation av 
eldstad/rökkanal- nyinstallation av 
braskamin och skorsten  
Startbesked, beviljas  

RIOMETERN 15  Jonas 
David 
Gotthar
d 
Rannest
am  

Mats Abrahamsson  

T-2022-
525  

Öppningstillstånd av schakt i gatumark 
ST_20221222_715 

Kiruna Kraft AB  Jörgen Uusijärvi  

B-2021-
252  

Bygglov nybyggnad teknikbyggnad, kiosk 
0071  
Slutbesked, beviljas  

KIRUNA 100:1  Staten 
Trafikve
rket  

Mats Abrahamsson  

B-2022-
694  

Anmälan om installation av 
eldstad/rökkanal- En- och tvåbostadshus  
Startbesked, beviljas  

JUKKASJÄRVI 13:7  Carl Erik 
Wåhlber
g  

Mats Abrahamsson  

B-2022-
695  

Anmälan om installation av 
eldstad/rökkanal- En- och tvåbostadshus  
Startbesked, beviljas  

BRUSET 19  Britt 
Maritha 
Keskital
o  

Mats Abrahamsson  

MoB-
2018-
258  

Bygglov tillbyggnad en- eller 
tvåbostadshus  
Slutbesked, beviljas  

JUKKASJÄRVI 15:4  Jonas 
Henrikss
on  

Jasmine Idris  

MoB-
2019-
356  

Anmälan nybyggnad garage och 
kallförråd  
Slutbesked, beviljas  

JUKKASJÄRVI 23:132  Tommy 
Häggrot  

Jasmine Idris  

B-2020-
551  

Bygglov tillbyggnad komplementbyggnad  
Slutbesked, beviljas  

KARLSHUSET 1  Anders 
Sjölande
r  

Mats Abrahamsson  

B-2022-
307  

Bygglov nybyggnad- Ishotell  
Slutbesked, beviljas  

JUKKASJÄRVI 59:1  Icehotel 
Aktiebol
ag  

Kristina Malmelöv  

B-2022-
725  

Anmälan om installation av 
eldstad/rökkanal- En- och tvåbostadshus  
Startbesked, beviljas  

BERGSMANNEN 39  Nina 
Annika 
Johanss
on  

Kristina Malmelöv  

B-2022-
725  

Anmälan om installation av 
eldstad/rökkanal- En- och tvåbostadshus  

BERGSMANNEN 39  Nina 
Annika 

Kristina Malmelöv  
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Slutbesked, beviljas  Johanss
on  

 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att delegationsbesluten läggs med godkännande till handlingarna 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande. 
________ 
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