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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
Plats och tid Kommunstyrelsen,  

2023-03-02, kl. 08:15 - 16:00 
 

Beslutande Se särskild närvaroförteckning 
 

Utse att 
justera 

Mats Sidmalm (S), Lars-Johan Dalhägg (M) 
 
 

Övriga 
deltagande 

Jenny Nartijärvi, Förvaltningschef 
Helena Söderlund, Miljöchef 
Thomas Winnberg, Räddningschef 
Jörgen Uusijärvi, Byggnadsinspektör §§ 20-36 
Mikael Salomonsson, Miljöinspektör §§ 22-24 
Emilie Yahia, Miljöinspektör § 18 
Camilla Furvall, Miljöinspektör § 18 
Moa Rönnhagen. Livsmedelsinspektör § 18 
Göran Sandman, Hälsoinspektör § 18 
Åsa Redin, Verkdsamhetsutvecklare § 18 
KristinaMalmelöv, Byggnadsinspektör § 18 
Lena Toresdotter-Stoor, Byggnadsinspektör § 18 
Karin Blomkvist, Bygglovshandläggare § 18  
Emilie Pettersson, Administratör § 18 
Lea Stålnacke, Koordinator § 18 
Simon Lind, Totalförsvarssamordnare § 18 
Jan Lundmark, Säkerhetschef § 18 
 

  
Sekreterare:   

 Åsa Hirvelä                                                                                                     § 18-36 
Ordförande:   

 Per-Gustav Idivuoma                                                                                    § 18-36 
Justerande:   

 Mats Sidmalm                                                                                                 § 18-36 
Justerande:   

 Lars-Johan Dalhägg                                                                                       § 18-36 
 
 

  
Bevis – justering av miljö- och byggnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag. 
 
Sammanträdesdatum 2023-03-02  
Datum för justering 2023-03-08   
Datum för anslags nedtagande 2023-03-30 
 
Förvaringsplats för protokollet 

 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 

Underskrift   

 Åsa Hirvelä 
  



NÄRVARO- OCH
VOTERINGSLISTA

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

2023-03-02 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 X
                                           

S Mats Sidmalm                        Justerare                     I X X

SL Per-Gustav Idivuoma             I X X

KD Krister Pounu                        
                                     

M Lars-Johan Dalhägg               Justerare I X X

C Katarina Hjertell                 X X

ERSÄTTARE
                  

S Anders Fors R I X X

S Gunnel Wälitalo

V Liselott Johansson I
                        

FI Lisa Forsberg §§ 18-24,27-36 I

M Johan Henriksson                                                                 I X X

SJVP Sten Nylén §§ 18-30                                                          I
                                    

SD Charlie Fjällborg Ojanlatva §§ 18-24 I

MoB

§ 

MoB

§

MoB

§

MoB

§ 

MoB

§

MoB

§

MoB

§

MoB MoBNÄRVARANDE

R = Röst-
berättigad 
ersättare

§ 25 § 27



 
 
Miljö- och byggnämnden tillika 
räddnings- och trafiknämnd    

 Sida 
1(2) 

 
 
Tid 
 

2023-03-02, kl. 08:15 

Plats 
 

Kommunstyrelsen 

 
 
Ärenden Bil nr Dnr § nr 

1. Presentation av politiker och tjänstemän 
 

 G-2023-23 § 18 

2. Tillsynsplan 2023 Räddningstjänst 
 

 G-2023-21 § 19 

3. Information Räddningstjänst 
 

 G-2023-5 § 20 

4. Budgetredovisning  
 

 G-2023-24 § 21 

5. BJÖRKLIDEN 1:6, Anmälan om miljöfarlig 
verksamhet enligt 28 kap. 4 § 
Miljöprövningsförordningen, Björklidens 
avloppsreningsverk  
 

 M-2022-1141 § 22 

6. Regional utvärdering av miljömålen i 
Norrbottens län 2022  
 

 M-2022-915 § 23 

7. Information Miljöärenden 
 

 G-2023-4 § 24 

8. TUOLLUVAARA 1:13, Bygglov nybyggnad- 
Enbostadshus  
 

 B-2022-554 § 25 

9. SVAPPAVAARA 26:10, Förhandsbesked 
nybyggnad av fritidshus  
 

 B-2023-15 § 26 

10. KÄLLAREN 2, Bygglov nybyggnad  
 

 B-2022-680 § 27 



 
 
Miljö- och byggnämnden tillika 
räddnings- och trafiknämnd    

 Sida 
2(2) 

 
 

11. Lokala trafikföreskrifter på stadshustorget i 
Nya Kiruna Centrum  

 T-2023-55 § 28 

12. Lokala trafikföreskrifter gällande parkering 
på Campingvägen  

 T-2023-56 § 29 

13. Lokala trafikföreskrifter gällande tillfällig 
parkering på Malmvägens södra sida vid 
tryckstegringsstation 
 
 

 T-2023-57 § 30 

14. Verksamhetsberättelse 2022 
 

 G-2023-22 § 31 

15. Verksamhetsrapport 2023 
 

 G-2023-1 § 32 

16. Val av ledamöter och ersättare till Miljö-och 
byggnämndens arbetsutskott 2023-2026  
 

 G-2023-8 § 33 

17. Delgivningar  
 

 G-2023-2 § 34 

18. Delegationsbeslut  
 

 G-2023-3 § 35 

19. Attestlista 2023 
 

 G-2023-26 § 36 

 
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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§ 18  G-2023-23 
 
 
Presentation av politiker och tjänstemän 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Miljö- och byggnämndens ledamöter och förvaltningens personal presenterar sig. 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att lägga ärendet till handlingarna 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande. 
________ 
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§ 19   G-2023-21 
 
 
Tillsynsplan 2023 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att godkänna tillsynsplan för 2023, enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 

och lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011), för verksamhetsår 
2023 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Enligt 5 kap 1§ lag om skydd mot olyckor (LSO) utövar kommunen tillsynen av lagens efterlevande 
inom kommunens område. Enligt 16 § lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) svarar den 
eller de kommunala nämnder som svarar för räddningstjänst för att tillsyn av brandfarliga varor 
utförs. Det är en uppgift för Kommunen att fastställa vilka tillsyner som skall genomföras. 
 
I november 2021 gav MSB ut en ny förskrift om kommunens tillsyn enligt LSO som trädde i kraft 
2022-07-01. MSBFS 2021:8 ”Från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och 
allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor;” Räddningstjänstens bedömning är att vi till största del redan arbetar i enlighet 
med denna förskrift. 
 
Hantering av ärendet 
 
Räddningstjänsten i Kiruna kommun väljer att under 2023 göra tillsyner (LSO/LBE) enligt 
tillsynsplan. I tillsynsplanen beskrivs de riktlinjer räddningstjänsten valt att använda. Tillsynsplanen 
bygger på resultatet av tillsyner gjorda under tidigare år där det funnits brister vid tillsyner på valda 
objekt/verksamheter enligt tillsynsplanen.  
 
Miljö och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar 
 
att godkänna tillsynsplan för 2023, enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 

och lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011), för verksamhetsår 
2023 

 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
 
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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§ 20   G-2023-5 
 
 
Information Räddningstjänst 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Räddningschef Thomas Winnberg informerar i ärendet. 
 
Hantering av ärendet 
 

 
 
Se bilaga. 
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§ 20 forts. 
 
IVPA transporter i terräng 
 
Information om det senaste läget med Region Norrbotten 
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§ 20 forts. 
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§ 20 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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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: Telefon: 0771-240 240 registrator@msb.se Org.nr: 202100-5984 

651 81 Karlstad Fax: 010-240 56 00 www.msb.se  
1 

Begäran om information om kommunens arbete enligt 

lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) inom 

området ledningssystem och övergripande ledning.  

Inom ramen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) tillsynsansvar 

avseende kommunens arbete med skyldigheterna enligt lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor (LSO) begärs information inom området ledningssystem och övergripande 

ledning.  

Bakgrund 

MSB är sedan 1 januari 2021 ansvarig för tillsyn över kommunernas skyldigheter enligt 

LSO.  

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor LSO har i delvis ny lydelse trätt i kraft den 1 jan 

2021. En förändring i LSO är krav på ledningssystem, där en övergripande ständig ledning 

ska upprätthållas. Detta krav gäller från och med 1 januari 2022. Mer detaljerade 

bestämmelser finns i MSBFS 2021:4 föreskrifter och allmänna råd om ledning av 

kommunal räddningstjänst.  

En del i MSB:s tillsyn av kommunens ansvar enligt LSO består av granskning av de 

ledningssystem som finns och just nu utvecklas. För granskningen av ledningssystemen 

begär MSB i denna skrivelse svar på ett antal grundläggande frågor.  

Frågorna berör det kommunala ansvaret enligt LSO och ledningssystemen kan vara 

gemensamma för flera kommuner, men tillsynen och detta utskick riktas till en 

organisation som därmed ansvarar för att sammanställa ett svar.   

Tillsynen inleds med denna informationsinhämtning och informationen utgör en grund för 

eventuella fortsatta tillsynsåtgärder från MSB.   

Bakomliggande krav på ledningssystem 

Följande avsnitt beskriver krav på ledningssystem och är bland annat hämtat ur tillämpliga 

delar av det regelverk som styr verksamhetsområdet.  

Grundkravet på kommunen enligt LSO är att räddningstjänsten skall planeras och 

organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på 

ett effektivt sätt1.  

                                                   
1 LSO 1 kap 3 § 

    

Datum 

2023-02-14 

Ärendenr 
 MSB 2023-02769  

 

   

Enheten för inriktning av skydd mot olyckor     

RO-IS 

Patrik Kullman 
010-240 240 

Patrik.kullman@msb.se 

Räddningstjänsten Luleå kommun 

https://www.msb.se/
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 Datum 

2023-02-14 

Ärendenr 

 MSB 2023-02769  

 

Kommunen har sedan den 1 januari 2022 en skyldighet att ha ett ledningssystem, där en 

övergripande ledning ständigt ska upprätthållas. Ledningssystemet ska ha förmåga att leda 

flera samtidiga räddningsinsatser och förmåga att leda komplexa och omfattande 

räddningsinsatser.  

Med övergripande ledning avses den del av ledningssystemet som övergripande leder 

räddningstjänstverksamheten och som ständigt hanterar att definiera organisationens roll, 

sätta ramar för räddningsinsatser samt prioritera och fördela resurser till olika insatser 

medan beredskap upprätthålls för att kunna möta övriga risker2.  

För att klara dessa uppgifter är det av vikt att ledningssystemet är utformat för att kunna 

leda de räddningsinsatser som kan behöva utföras utifrån de risker som finns inom 

samtliga samarbetande kommuners geografiska område.  

Den övergripande ledningen ska ha förmåga att utifrån faktiska och förväntade 

förhållanden kontinuerligt bedöma och anpassa ledning, användning av räddningsresurser i 

förhållande till pågående räddningsinsatser samt behovet av beredskap. Den övergripande 

ledningen ska utövas gemensamt för kommunerna. 

Det finns krav på att ledningssystemet i sin helhet ska vara robust, vilket innebär tekniska 

krav och alternativ ledningsplats så att ledning ska kunna utövas utan avbrott eller 

störningar. Det skall även finnas en planering och en förmåga att skyndsamt dimensionera 

upp om det krävs på grund av insatser eller förändrad riskbild.    

Ledningssystemet ska vara dokumenterat. 

Frågeställningar att besvara 

Enligt föreskrift3 ska ledningssystemets utformning och hur ledningssystemet ska 

användas för ledning av räddningstjänst vara fastställt och dokumenterat. Delge MSB 

dokumentationen av ledningssystemet tillsammans med svaren på nedanstående frågor. 

Om svaren på frågorna framgår genom nämnd dokumentation räcker det med att hänvisa 

till rätt avsnitt.  

1) Allmänt 

a) För vilka räddningstjänster är ledningssystemet utformat? 

b) Finns det beslut på anslutning av fler räddningstjänster? (om ja, vilka och när?) 

 

2) Dimensionering (MSBFS 2021:4  2 kap 2 §) 

a) För vilka risker är ledningssystemet dimensionerat? Vad beräknas systemet att 

klara av? Exempelvis: Hur många händelser per år? Samtidiga händelser? Stora 

och komplexa händelser?  

b) Beskriv bemanning av ledningsfunktioner och roller i den övergripande ledningen 

inkl. roller för händelsevärdering, utalarmering och dirigering 

(räddningsåtgörare/larmoperatörer). 

                                                   
2 Definition hämtad ur MSBFS 2021:4 1 kap 3 § 
3 MSBFS 2021:4 2 kap 3 § 

https://www.msb.se/
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 Begäran  3(3) 

 Datum 

2023-02-14 

Ärendenr 

 MSB 2023-02769  

 

c) Beskriv planering och förutsättningar för att vid behov öka förmågan till 

övergripande ledning. 

 

3) Hur arbetar övergripande ledning (MSBFS 2021:4 2 kap 5 §) 

a) Beskriv hur övergripande ledning arbetar med att besluta om inriktning, 

samordning samt prioritering av resursanvändning för insatser och beredskap.  

b) Beskriv hur övergripande ledning säkerställer uppföljning av enskilda insatser. 

(Vem? Hur?) 

 

4) Utbildning och kompetens 

a) Finns det en utbildnings och övningsplan för ledningssystemet? (Om ja, bifoga 

planen i ert svar) 

b) Har ni formella behörighetskrav samt eventuella andra kompetenskrav för de olika 

ledningsfunktionerna i ledningssystemet? (Om ja, beskriv dessa)  

 

5) Övrigt 

a) Övrig information från organisationen som bedöms nödvändig för MSB att känna 

till och rör detta ärende (valfritt).  

 

 

Svar skickas senast den 19 mars 2023 till registrator@msb.se. Märk svaret med 

ärendenummer MSB 2023-02769.  

 

 

https://www.msb.se/
mailto:registrator@msb.se
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§ 21  G-2023-24 
 
 
Budgetredovisning 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Miljöchef Helena Söderlund informerar i ärendet 
 
Hantering av ärendet 
 

 
 
Driftbudgeten uppvisar ett överskott på 5,8 mkr. Överskottet beror på ökade intäkter i 
kombination med vakanta tjänster. Kostnader för konsulter har varit fortsatt hög men inte i paritet 
med föregående år. Kopplingen mellan verksamhetssystemet och ekonomisystemet fungerar sedan 
mitten på året vilket gör att faktureringen nu är i fas.  

Bygglovskontoret uppvisar ett rejält överskott. Det finns tre bakomliggande faktorer för detta. 
Intäkterna har varit betydligt högre än beräknat på grund av flera stora bygglov. 
Personalkostnaderna har varit väldigt mycket lägre än beräknat på grund av vakanser och 
omstrukturering. På minussidan så har konsultkostnaderna också varit högre än beräknat. Totalt 
resultat på helår är ett överskott på 3 mkr. 

Miljökontoret uppvisare ett mindre överskott på 206 tkr. Intäkterna har varit betydligt högre än 
beräknat, en stor del av detta beror på eftersläpning i faktureringen. På kostnadssidan uppvisas  
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§ 21 forts. 

högre kostnader som kan härröras till konsultkostnader. Totalt motsvarar dessa kostnader nästan 
en heltidstjänst, om de använts för att anställa egen personal. 

Kontoret har haft lägre personalkostnader än projicerat samt att kapitaltjänstkostnaderna inte 
dragits här. Kan vara en budgetteknisk lösning.. Dessutom har det felaktigt bokförts intäkter på 
detta kostnadsställe. 
 
Nämndens kostnader är låga på grund av ej uttaget arvode, de kostnader som ligger är i princip 
avslutningslunchen samt en del felkonterat kontorsmaterial. Överskott på 213 tkr. 
 
Räddningstjänsten har haft både högre intäkter och kostnader än beräknat men uppvisar ett 
positivt resultat på 1,3 mkr. Intäkterna kan härröras från utfört arbete och kostnaderna till 
detsamma. Det positiva resultatet kommer sig från vakanta tjänster, framförallt brandingenjör. Att 
resultatet inte är bättre beror uteslutande på att kostnaderna för underhåll av fordon är väldigt 
höga. 
 
 
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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§ 22  M-2022-1141 
 
 
BJÖRKLIDEN 1:6 - Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 28 kap. 4 § 
Miljöprövningsförordningen, Björklidens avloppsreningsverk 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att godkänna anmälan om miljöfarlig verksamhet avseende Björklidens 

avloppsreningsverk, med belastning upp till 1999 personekvivalenter, samt att 
besluta om följande försiktighetsmått 

 
1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som anges i anmälan och 
bilagor. 
2. Halten organiskt material i avloppsvattnet, mätt som BOD7, får ej överstiga 15 mg/l 
syreförbrukning mätt som kvartalsmedelvärde. 
3. Fosforhalten i det behandlade avloppsvattnet får som kvartalsmedelvärde ej överstiga 0,5 mg/l. 
4. Avloppsreningsverket ska drivas så att högsta möjliga reningsgrad uppnås med rimlig kemikalie- 
och energiförbrukning. 
5. Vid omfattande oplanerade driftstörningar ska åtgärder vidtagas för att så lite utsläpp av 
obehandlat avloppsvatten som möjligt ska ske. Tillsynsmyndigheten ska underrättas. 
6. Industriellt avloppsvatten får inte tillföras anläggningen i sådan mängd eller beskaffenhet att 
driftproblem eller olägenhet för människor hälsa eller miljön uppstår. 
7. Reningsverket ska vara förberett för desinfektion av utgående vatten. 
8. Ledningsnätet ska fortlöpande kontrolleras i syfte att så långt möjligt minska mängden 
ovidkommande vatten i ledningsnätet samt undvika bräddning av otillräckligt behandlat 
avloppsvatten. 
9. Kemiska produkter och avfall ska förvaras i tydligt uppmärkta behållare, nederbördsskyddat, 
och otillgängligt för obehöriga. Flytande kemiska produkter och avfall ska förvaras på tät yta, med 
invallning som motsvarar det största kärlets volym samt 10% av de övriga kärlen. 
10. Buller från verksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå 
vid bostäder än 50 dB (A) under dagtid (07-18), 45 dB(A) under kvällstid (18-22), 40 dB(A) under 
nattetid. De angivna värdena ska kontrolleras som immissionsmätningar eller beräkningar och 
redovisas som frifältsvärde. Kontroll ska ske om verksamheten förändras så att ljudnivån påverkas. 
11. Verksamheten får inte ge upphov till besvärande lukt från reningsverk eller pumpstationer. Om 
luktstörning uppkommer ska åtgärder vidtagas för att minimera densamma. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Gällande tillstånd för Björklidens avloppsreningsverk erhölls 2011 av Länsstyrelsens 
miljöprövningsdelegation och gäller för upp till 3000 personekvivalenter, (pe). 
Tillståndet söktes i en tid när utbyggnad av Björkliden var aktuell, men den kom inte att ske. 
Verket har heller inte dimensionerats upp i enlighet med den sökta kapaciteten. 
 
Hantering av ärendet 
 
Dagens belastning räknat som maximal genomsnittsveckobelastning är 926 pe, med maximal 
dygnsbelastning ca 1200 pe. Uppmätt belastning och anslutna pe motsvarar en anmälningspliktig 
verksamhet. 
 
Beslutsmotivering 
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§ 22 forts. 
 
Tillståndet för 3000 pe har aldrig tagits i anspråk och utbyggnad av verket har inte skett. 
Tillståndet innebär krav på en relativt omfattande rapportering enligt EU-krav, vilket ger 
merarbete för driftspersonal och för tillsynsmyndigheterna. Miljö- och byggnämnden bedömer att 
Tekniska verkens anmälan för den pågående reningsverksverksamheten som en C-verksamhet 
enligt Miljöprövningsförordningen är ändamålsenlig och möjliggör för Tekniska Verken att begära 
återkallelse av det ej ianspråktagna tillståndet. Anmälan innehåller nödvändiga uppgifter och bör 
godkännas med i huvudsak motsvarande försiktighetsmått som gällt för tillståndet. 
 
Miljö och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar 
 
att godkänna anmälan om miljöfarlig verksamhet avseende Björklidens 

avloppsreningsverk, med belastning upp till 1999 personekvivalenter, samt att miljö- 
och byggnämnden beslutar om följande försiktighetsmått 

 
1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som anges i anmälan och 
bilagor. 
2. Halten organiskt material i avloppsvattnet, mätt som BOD7, får ej överstiga 15 mg/l 
syreförbrukning mätt som kvartalsmedelvärde. 
3. Fosforhalten i det behandlade avloppsvattnet får som kvartalsmedelvärde ej överstiga 0,5 mg/l. 
4. Avloppsreningsverket ska drivas så att högsta möjliga reningsgrad uppnås med rimlig kemikalie- 
och energiförbrukning. 
5. Vid omfattande oplanerade driftstörningar ska åtgärder vidtagas för att så lite utsläpp av 
obehandlat avloppsvatten som möjligt ska ske. Tillsynsmyndigheten ska underrättas. 
6. Industriellt avloppsvatten får inte tillföras anläggningen i sådan mängd eller beskaffenhet att 
driftproblem eller olägenhet för människor hälsa eller miljön uppstår. 
7. Reningsverket ska vara förberett för desinfektion av utgående vatten. 
8. Ledningsnätet ska fortlöpande kontrolleras i syfte att så långt möjligt minska mängden 
ovidkommande vatten i ledningsnätet samt undvika bräddning av otillräckligt behandlat 
avloppsvatten. 
9. Kemiska produkter och avfall ska förvaras i tydligt uppmärkta behållare, nederbördsskyddat, 
och otillgängligt för obehöriga. Flytande kemiska produkter och avfall ska förvaras på tät yta, med 
invallning som motsvarar det största kärlets volym samt 10% av de övriga kärlen. 
10. Buller från verksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå 
vid bostäder än 50 dB (A) under dagtid (07-18), 45 dB(A) under kvällstid (18-22), 40 dB(A) under 
nattetid. De angivna värdena ska kontrolleras som immissionsmätningar eller beräkningar och 
redovisas som frifältsvärde. Kontroll ska ske om verksamheten förändras så att ljudnivån påverkas. 
11. Verksamheten får inte ge upphov till besvärande lukt från reningsverk eller pumpstationer. Om 
luktstörning uppkommer ska åtgärder vidtagas för att minimera densamma. 
 
 
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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§ 23   M-2022-915 
 
 
Regional utvärdering av miljömålen i Norrbottens län 2022 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Miljöchef Helena Söderlund informerar i ärendet. 
 
Hantering av ärendet 
 
Utvärderingen visar en positiv utveckling av tillståndet i miljön när det gäller bland annat 
luftkvalitet och en del arbete med vatten. På andra viktiga områden, inte minst bevarandet av 
biologisk mångfald, går utvecklingen åt fel håll. Inget av de 13 miljökvalitetsmål som följs upp 
regionalt bedöms kunna nås till år 2030. Fyra av målen bedöms som nära att nås. 
Bedömningarna av måluppfyllelse och utveckling är de samma som förra året. 
 
Miljö och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar 
 
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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§ 24   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 
 
LKAB samråd: 
 

• 2023-03-01 genomfördes myndighetssamråd avseende LKABs fyndigheter, Per Geijer och 
sjömalmen. Detta är första steget i tillståndsprocessen. Miljö- och byggnämndens 
representant var miljöinspektör Mikael Salomonsson, övriga deltagare från kommunen var 
bland annat personal från planavdelningen och projektavdelningen. 

 
Vattenverket i Katterjokk: 
 

• Vattenverket i Katterjokk brann ner till grunden för några veckor sedan. Leverans av 
dricksvatten via tank och vatten för hygien kunde säkerställas snabbt. Aktörer som 
samverkat är TV AB, miljökontoret och Lapland Resorts. Vattnet tas nu från Katterjåkken, 
men då det inte genomgår någon rening innan det släpps ut på ledningsnätet så ligger det 
en kokningsrekommendation tills rening finns på plats. I Riksgränsen har man kunnat 
nyttja det gamla vattenverket och där behöver vattnet inte kokas. 

 
Personalläget: 
 

• Rekrytering av en livsmedelsinspektör och en vikarierande miljöinspektör har slutförts. 
Moa Rönnhagen och Emil Vinsa har tackat ja till tjänsterna. Mycket sjukfrånvaro under 
februari. 

 
Tillsynsläget: 
 

• Uppföljningen av LOVA-ärendena pågår och beräknas vara klart innan barmarkssäsongen. 
Miljösidan tittar på rivningsavfall och hur vi på bästa sätt kan samarbeta med aktörer inom 
stadsomvandlingen för att få bättre styr på detta. Serveringstillsynen ägnar sig åt inre 
tillsyn, det vill säga kontroll mot externa register så att verksamheterna sköter sig. 
Livmedelsinspektörerna har precis varit iväg på länsträff i Haparanda och jobbar på som 
vanligt.  

 
LKAB: 
 

• Räddningstjänsten och miljökontoret deltog i en workshop i slutet av februari. Det 
handlade bland annat om hur vi som myndighet hanterar den här typen av utsläpp samt om 
olika möjliga saneringsmetoder 
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§ 24 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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§ 25   B-2022-554 
 
 
TUOLLUVAARA 1:13 - bygglov nybyggnad - Enbostadshus 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen 

(2010:900) PBL 

 
Handlingar som ligger till grund för beslutet 

1. Ansökan, löpnr 1 
2. Fotografi, löpnr 1 
3. Fasadritning, löpnr 2 
4. Planritning, löpnr 2 
5. Sektionsritning, löpnr 2 
6. Situationsplan, löpnr 6 
7. Remissvar MEX, löpnr 11 
8. Yttrande från sökande, löpnr 13 
9. Kommunicering av förslag till beslut, löpnr 16 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ansökan från Ole Fjellborg, om bygglov för enbostadshus på fastighet Tuolluvaara 1:13. 
Bostadshuset har en tilltänkt area på 76,5 kvm och placeras 30,5 meter från E10.  

Hantering av ärendet 
 
Av plan och bygglagen (2010:90) PBL 2 kap 6 § ska det vid planläggning och i ärenden om bygglov 
enligt denna lag, ska bostadsbyggnader lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer utifrån ansökningshandlingarna att det 
tilltänkta bostadshuset kommer att avvika från det bebyggelsemönster som finns i området och blir 
då inte lämpligt med hänsyn stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan. Miljö- och byggnämnden har tidigare avslagit en ansökan för 
samma åtgärd (§ 81/2022) då det i handläggningen framkommit att byggnaden kommer påverkas 
av buller i den mån att det blir en olägenhet för människors hälsa samt att byggnaden placeras 
inom riksintresse för E10.  
Sökande har efter detta inkommit med en ny ansökan och en bullerutredning. Resultaten visar att 
huset exponeras för över 60 dBA ekvivalent ljudnivå och behöver planeras så att minst hälften av 
bostadsrummen har fönster i den norra fasaden. Detta för att den fasaden inte exponeras för 
ekvivalenta ljudnivåer högre än 55 dBA samt maximala ljudnivåer högre än 70 dBA.  

För en uteplats som anordnas i anslutning till byggnaden gäller en exponering av maximalt 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Detta medför att husets norra fasad är också är 
lämplig för att anlägga uteplatser intill. Berörda sakägare, mark- och exploateringsenheten Kiruna 
kommun (MEX), TVAB samt Trafikverket har haft tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit  
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§ 25 forts. 

från mark- och exploateringsenheten. Sökande har inkommit med ett bemötande på synpunkterna 
från MEX. 

Placeringen berörs inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Riksintresse för E10. 
Kommunicering om avslag skickades 2023-02-10. Sökande har återkopplat och vill ha ärendet 
prövat av miljö- och byggnämnden. 

Av 9 kapitlet 31 § plan och bygglagen (2010:900) PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett 
område med detaljplan, om åtgärden 
   1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
   2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
   3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § 
första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.  
För att bygglov ska meddelas krävs enligt anpassningskravet att byggnaden ska utformas och 
placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, platsens 
kulturvärden och intresset av en god helhetsverkan (se 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL) 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900) 

PBL 

 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
av Johan Henriksson (M), med bifall av Lars-Johan Dalhägg (M) 
 
att ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen 

(2010:900) PBL 

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 Johan Henrikssons m.fl. förslag  
röstar nej. Voteringen visar 2 jaröster och 5 nejröster. 
Ordförande finner, att Johan Henrikssons m.fl. yrkande till beslut vinner. 
 
Nämnden beslutar därmed i enlighet med Johan Henrikssons m.fl. yrkande. 
________ 
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§ 26   B-2023-15 
 
 
SVAPPAVAARA 26:10 - förhandsbesked nybyggnad av fritidshus 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att  efter lokaliseringsprövning enligt 2 kapitlet 1–5 §§ samt 9 § och 9 kap 17 § plan- och 

bygglagen (2010:900), PBL, att positivt förhandsbesked på del av fastigheten 
Svappavaara 26:10 för nybyggnad av fritidshus som kräver bygglov kan meddelas 

att handläggningen av ansökan om förhandsbesked kostar 5 938 kronor i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige 2021-06-07--08 § 93 

Tidsfristen för handläggningen började löpa 2023-01-16 och beslut fattades 2023-03-02 vilket 
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har därför inte 
reducerats, med stöd av 12 kapitlet 8 a § PBL (2018:1136) 

Handlingar som ligger till grund för beslutet. 
 

1. Förvaltningens yttrande 
2. Ansökningshandlingar, inkommen 2023-01-16 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ansökan från Hans Stålnacke, om förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus inför 
avstyckning av en tomt på cirka 1500 m2 på del av fastigheten Svappavaara 26:10. Fastigheten 
ligger utanför område med detaljplan och områdesbestämmelser och utanför strandskyddat 
område. Kiruna kommuns översiktsplan 2018 anger att fastigheten ligger inom område F 16 Kalix 
älv/ Svappavaara. Området ligger ca 15 km från Svappavaara och har förutsättningar för ett 
attraktivt boende och därigenom förutsättningar för att kunna behålla arbetskraft och även ge 
positiva effekter på inflyttning och sysselsättning. Det kan i sin tur bidra till ökat elevunderlag till 
skolan i Svappavaara och ökad tillgång till arbetskraft. Utveckling inom området stödjer 
Svappavaara som serviceort. 

Hantering av ärendet 
 
Prövning av förhandsbesked ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de 
ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov enligt 2 
kap. 2 § PBL. Paragrafen anger även att bestämmelserna om hushållning med mark- och 
vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1–8 §§ miljöbalken (1998:808), MB, ska tillämpas. 

Bebyggelse ska enligt lokaliseringsprincipen, 2 kap. 5 § PBL placeras på mark som är lämplig för 
ändamålet. För att marken ska kunna bedömas lämplig krävs det bland annat att hänsyn tas till 
möjligheten att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp och avfallshantering. Den aktuella delen av 
fastigheten ligger i anslutning till befintlig väg, infart bör kunna ordnas. Fastigheten är belägen 
utanför det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Miljö- och byggnämnden 
bedömer att in- och utfartsväg och avfallshantering kan lösas.  
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§ 26 forts. 
 
Beslutsmotivering 
 
Den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd får begära att byggnadsnämnden lämnar ett 
förhandsbesked. I förhandsbeskedet ska det prövas om åtgärden kan tillåtas på den aktuella 
platsen enligt 9 kap. 17 § PBL. Prövning av marken ska ske mot 2 kap. PBL. 

Sökt åtgärd bedöms inte strida mot intentionerna i översiktsplanen som anger att området är 
fritidshusområden med goda möjligheter till fiske och fisketurism genom sitt läge vid Kalixälven.  

Berörda sakägare har haft tillfälle att yttra sig över ansökan, inga synpunkter har inkommit. 

Miljö- och byggnämnden bedömer enligt 4 kap. 2 § PBL att detaljplaneläggning inte krävs för att 
förhandsbesked ska kunna meddelas för den sökta etableringen. Åtgärden bedöms inte vara av 
sådan karaktär, omfattning eller ha en sådan inverkan på omgivningen att detaljplanekrav 
föreligger. 

Av 3 kap. 5 § miljöbalken (1998:808), MB, framgår att områden som är av betydelse för 
rennäringen så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringens 
bedrivande. Det aktuella området omfattas inte av riksintresse för rennäring men översiktsplanen 
anger att rennäring bedrivs i omgivningarna. Inga för rennäringen strategiska områden har kunnat 
identifieras i anslutning till den aktuella fastigheten enligt Kiruna kommuns kartunderlag. Den 
sammantagna bedömningen är att sökt åtgärd innebär en ringa påverkan på rennäringens 
bedrivande i området sett till att åtgärden planeras i närhet till befintlig sammanhållen bebyggelse.  

Av 3 kap. 6 § MB framgår att områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården 
eller friluftslivet ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Sökt 
åtgärd bedöms inte innebära en påtagligt negativ inverkan på riksintressena i området då åtgärden 
planeras i närhet till sammanhållen bebyggelse. Ett ytterligare fritidshus i området bedöms inte 
innebära negativ påverkan på naturvården eller friluftslivet. Vid handläggning har det inte 
framkommit att det aktuella området hyser några särskilt utpekade höga naturvärden. 
Riksintresseområdena för naturvård och friluftsliv omfattar stora områden. De allmänna 
intressena bedöms således fortsatt kunna tillgodoses i bygden. 
 
Miljö- och byggnämnden bedömer att sökt etablering är förenlig med de krav som ställs i 2 kap. 1–
5 §§ samt 9 § och 9 kap. 17 § PBL. Sammanfattningsvis bedöms marken vara lämplig att ta i 
anspråk för bebyggelse för nybyggnad av fritidshus. Positivt förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus på av fastigheten Svappavaara 26:10 kan därför meddelas. 
 
Miljö och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar  

att  efter lokaliseringsprövning enligt 2 kap. 1–5 §§ samt 9 § och 9 kap 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, att positivt förhandsbesked på del av fastigheten 
Svappavaara 26:10 för nybyggnad av fritidshus som kräver bygglov kan meddelas 

att handläggningen av ansökan om förhandsbesked kostar 5 938 kronor i enlighet med 
taxa fastställd av kommunfullmäktige 2021-06-07--08 § 93 
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§ 26 forts. 

Tidsfristen för handläggningen började löpa 2023-01-16 och beslut fattades 2023-03-02 vilket 
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har därför inte 
reducerats, med stöd av 12 kap. 8 a § PBL (2018:1136) 

 
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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§ 27 
 
  B-2022-680 
KÄLLAREN 2 - bygglov nybyggnad 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad inkl. kontor på 

fastigheten Källaren 2 

att handläggningen av ansökan om bygglov kostar 57 125 kronor i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige 2021-06-07--08 § 93 

Tidsfristen för bygglovet började löpa 2022-12-22 och beslut fattades 2023-03-02 vilket innebär att 
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har därför inte reducerats, med stöd 
av 12 kapitlet 8 a § PBL (2018:1136). 

Handlingar som ligger till grund för beslutet 
 

1. Förvaltningens yttrande 
2. Ansökningshandlingar, inkommen 2022-11-27  
3. Verksamhetsbeskrivning, inkommen 2022-12-22 
4. Kommunicering av beslutsförslag, utgående 2022-12-23 
5. Svar på kommunicering, inkommen 2023-01-18 
6. Yttrande från Stena Metall AB, inkommen 2023-02-18 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ansökan från Beijer Byggmaterial AB, via ombudet Göran Engborg om bygglov för 
nybyggnad av industribyggnad inkl. kontor med en byggnadsarea på 5 915 kvm på fastigheten 
Källaren 2. Fastigheten ligger inom detaljplan S275, Östra industriområdet, Tuolluvaara 1:1 mlf. 
Detaljplanen vann laga kraft 2014-10-23 och har en genomförande tid på 5 år. 

Enligt verksamhetsbeskrivningen kommer den nya anläggningen bestå av byggnad som består av 
butik, lager, kontor, snickeri och en utomhusgård. I denna del kommer Beijer hantera alla kunder 
och all försäljning helt separerade från logistikflöden, samt en byggnad (skärmtak) för att hantera 
varulager. Målet är att skapa en säker arbetsmiljö både för kunder och medarbetare. Verksamheten 
vänder sig i störst utsträckning till företag (professionella företag), där det mesta byggmaterial 
transporteras direkt till arbetsplatser. Hämtning sker på anläggningen, men i mindre skala. 
Privatkunder finns men i mycket liten utsträckning. 

Hantering av ärendet 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har meddelat sökande avdelningens bedömning om att avslå 
ansökan i sin helhet. Sökt åtgärd skulle medföra att byggrätten överskrids med 10 procent. Utöver 
detta kommer delar av verksamheten som ska bedrivas på fastigheten att strida mot den 
användning som anges i planen då detaljhandel, försäljning och service till enskilda, ingår inte i 
ändamålet industri. Sakägare och remissinstanser är hörda och från Källaren 9 (Stena Metall AB) 
har synpunkter inkommit. Sökande har valt att inte bemöta synpunkterna. 
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§ 27 forts. 

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, S275, anger berört användningsområde för industri och att 35 procent av 
fastighetsarean får bebyggas. Fastigheten Källaren 2 har en fastighetsarea om 15 370 kvm vilket ger 
en total byggrätt på 5 380 kvm.  
 
Miljö- och byggnämnden konstaterar att huvudbyggnaden tillsammans med skärmtaken har en 
byggnadsarea på 5 915 kvm, vilket är ett överskridande av tillåten byggrätt med 535 kvm och 
avviker därför från gällande detaljplan. Miljö- och byggnämnden konstaterar även utifrån i den 
verksamhetsbeskrivning som sökande lämnat in, att viss detaljhandel är tänkt att bedrivas på 
fastigheten. Detaljhandel ingår inte i användningen industri och avviker därför från gällande 
detaljplan. 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.). 
 
När PBL trädde ikraft ersattes begreppet ”mindre avvikelse” i ÄPBL med begreppet ”liten 
avvikelse”. Någon ändring i sak var däremot inte avsedd. Vid bedömningen av vad som utgör en 
mindre avvikelse enligt 17 kap 18 a § ÄPBL borde därför ledning kunna hämtas från den praxis som 
gäller idag. 
 
Av proposition 1989/90:37 s. 56 framgår att en mindre avvikelse kan föreligga t.ex. vid placering av 
en byggnad någon meter in på punktprickad mark, överskridande av högsta tillåtna byggnadshöjd 
av byggnadstekniska eller andra skäl och överskridande av tillåten byggnadsarea för att en bättre 
planlösning ska kunna uppnås. 
 
Miljö- och byggnämnden bedömer, med hänsyn till att fastighetens byggrätt kommer att 
överskridas med totalt 535 kvm (motsvarande 10 procent), samt att detaljhandel är tänkt att 
bedrivas på fastigheten, att överskridandet och markanvändningen avviker från gällande detaljplan 
och inte är av obetydlig omfattning. Att överskridandet av byggrätten skulle behövas för att ge 
byggnaden en bättre planlösning eller några andra byggnadstekniska skäl har varken anförts eller 
på annat sätt framkommit i ärendet. Miljö- och byggnämnden bedömer att sökt åtgärd inte kan 
bedömas som en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte.  
 
Genom en lagändring den 1 januari 2015 infördes 9 kap. 31 b § 2 p. PBL, genom vilken vissa 
planavvikelser kan godtas (prop. 2013/14:126). Åtgärden ska, förutom att överensstämma med 
detaljplanens syfte, vara av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna  
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§ 27 forts. 
 
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att 
det inte framkommit någon sådan omständighet som visar att sökt åtgärd är av begränsad 
omfattning och nödvändig för att tillgodose ett sådant behov som avses i 9 kap. 31 b § 2 p. PBL.  
 
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. 
 
Att bygga större än den area som är tillåten i detaljplanen kan vara en liten avvikelse. Mark- och 
miljööverdomstolen, MÖD har i flera rättsfall prövat ärenden som handlat om avvikelse från 
största tillåtna area. Av rättsfallen framgår att omständigheterna i det enskilda ärendet är av stor 
vikt och att det alltid är en bedömning i det enskilda fallet. Enligt rättspraxis går det inte att säga 
att en viss procents överskridande av arean alltid är en liten avvikelse. Exempel på omständigheter 
som har haft betydelse för bedömningen är omgivningens skala och karaktär samt om avvikelsen 
har behövts för att ge byggnaden en bättre planlösning eller av byggnadstekniska skäl. MÖD har 
vid flertalet domar kommit fram till att överskridandet av den tillåtna byggnadsarean med 10 
procent inte var en avvikelse av obetydlig omfattning. Det hade inte framkommit att 
överskridandet behövdes för att ge byggnaden en bättre planlösning eller av byggnadstekniska skäl. 
MÖD beaktade även att åtgärderna avsåg en nybyggnation, vilket medförde att möjligheterna till 
att anpassa byggnaden efter detaljplanen är stora. Domstolen konstaterade även att det inte var 
förenligt med gällande praxis att schablonmässigt bedöma överskridande av byggnadsarean med 
10 procent som en liten avvikelse. 
 
Miljö- och byggnämnden bedömer sammantaget att sökt åtgärd inte är förenlig med de krav som 
ställs i 9 kap. 30 § och 31 b § eller 31 c § PBL och att bygglov därför inte kan beviljas. 
 
Hantering av ärendet 
 
Miljö och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar  

att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad inkl. kontor på 
fastigheten Källaren 2 

att handläggningen av ansökan om bygglov kostar 57 125 kronor i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige 2021-06-07--08 § 93 

Tidsfristen för bygglovet började löpa 2022-12-22 och beslut fattades 2023-03-02 vilket innebär att 
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har därför inte reducerats, med stöd 
av 12 kap. 8 a § PBL (2018:1136). 
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§ 27 forts. 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
av Lars-Johan Dalhägg (M) 
 
att bygglov beviljas enligt 9 kap. 30§ PBL (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. 
________ 
  



Beijer Byggmaterial AB 
Källaren 2 i Kiruna kommun 

Förslag till beslut: Bygglov beviljas enligt 9 kap. 30§ PBL 

Av proposition 1989/90:37  framgår att en mindre avvikelse kan föreligga t.ex. vid  
placering av en byggnad någon meter in på punktprickad mark, överskridande av högsta  
tillåtna byggnadshöjd av byggnadstekniska eller andra skäl och överskridande av tillåten  
byggnadsarea för att en bättre planlösning ska kunna uppnås. 

Beijer Byggmaterial har anpassat byggnaden så att allt byggnadsmaterial kan förvaras väderskyddat 
och på så vis inte påverka byggnationer negativt ute i samhället. Man anpassar också anläggningen 
på ett sådant sätt att personer med funktionsnedsättningar kan besöka anläggningen på ett säkert 
sätt året om. 

Fastigheten omfattas av detaljplan S275. Detaljplanen omfattar industri, handel och kontor. 
Detaljplanen van laga kraft den 23 oktober 2014 och Detaljplanen har en genomförandetid om fem 
år 
Av 9 kap. 31 b § PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är 
liten eller åtgärden är av begränsad omfattning. 

Då genomförandetiden har passerats ska det vid bedömning om bygglov ska beviljas eller inte även 
tas i beaktande om syftet med detaljplanen uppfylls, om det finns ett gemensamt behov eller ett 
allmänt intresse samt om bebyggelsen utgör ett lämpligt komplement till den användning som har 
bestämts i detaljplanen (9 kap. 31 c § PBL). Utrymme för avvikelser i förhållande till Detaljplanen är 
därmed större än om genomförandetiden inte hade passerats.  

Vad som ska anses rymmas inom planens syfte får bedömas utifrån planens övergripande syfte som 
anges i planbeskrivningen och sådana underförstådda syften som följer av enskilda 
planbestämmelser och planens utformning i övrigt. Syftet med detaljplanen är att tillåta industri och 
handel inom detaljplanen.  

Inom Detaljplanen har liknande avvikelser mot Detaljplanen accepterats som mindre avvikelser.  
Av 9 kap. 31 d 1 PBL framgår att om avvikelse tidigare godtagits ska detta beaktas vid prövningen om 
senare avvikelse ska beviljas eller inte.   
Att tidigare avvikelser påverkar bedömningen följer även av den s.k. likabehandlingsprincipen 

En EU-rättslig grundläggande princip är att alla utförare i ett valfrihetssystem ska behandlas lika, 
oavsett om verksamheten drivs i offentlig eller i privat regi. 

Likabehandlingsprincipen innebär att samtliga leverantörer ska behandlas lika och ges samma 
förutsättningar. För att undvika att en leverantör eller företag ska får övertag. 

Beijers verksamhet utgörs nästan uteslutande av handel med andra företag dvs. partihandel. 
Partihandel får etableras inom detaljplaner för både industri och detaljhandel. Försäljningen till 
enskilda är ytterst begränsad i sin omfattning. Det är alltså fråga om en eventuell marginell avvikelse 
från detaljplanen 

 



Miljö och byggnadsnämnden har redan på området gett tillstånd för handel till så väl enskilda som 
företag. Du kan idag som enskild köpa : El komponenter, Kött produkter, Spik och skruv, 
grus/sand/jord i konsumentförpackningar, tillbehör för fordon, bildelar, skyltar mm.  
Man har också beviljat Stena Stål att bedriva försäljning till enskilda. 

 

 

Man måste kunna lita på sin kommun 

• Vid förvärv av fastigheten Källaren 2 i Kiruna kommun.  viste MEX och Bygglov om Beijers 
planer som accepterades och var grunden till att kommun sålde fastigheten till Beijer 

• I ett senare skede frågade MEX om Beijer kunde avstå 5 000 m2 till förmån för 
grannfastigheten, det accepterades mot förutsättning att en fri kostlig tolkning av byggrätten 
skulle göras vid en bygglovsansökan. MEX och Bygglov accepterade uppgörelsen. 

• Vid möte med Miljö- och Byggnadsförvaltningen godkändes, 9,9 % avvikelse från byggrätten 
som en mindre avvikelse, och Beijer ansökte om bygglov efter överenskommelse..! Nu är 
förvaltningens förslag till beslut, ett avslag på ansökan..?  

• Stena fastigheter har genom Martin Fast påpekat att handel kan komma ett påverka 
förnyade tillståndsprövningar för deras verksamheter vilket inte är rättvisande. 
Trots att deras dotterbolagen Stena Stål och Stena Recycling bedriver handel för så väl 
enskilda som företag motsätter man sig andras verksamhet ogrundat. Det är också Stenas 
skyldighet att bedriva en säker verksamhet ur miljö- och säkerhetssynpunkt på sin fastighet. 

• Den mindre avvikelser som bygglovet avser kommer inte medföra någon negativ påverkan 
för andra. Tvärtom får det anses ligga i Kommunens och det allmännas intresse att Beijer 
etablerar sig i Kommunen. Kommunen har därtill tidigare accepterat liknande avvikelser 

• Inom det aktuella industriområdet pågår idag redan handel 

 

  
Lars-Johan Dalhägg 
Johan Henriksson 
Moderaterna Kiruna 
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§ 28  T-2023-55 
 
 
Lokala trafikföreskrifter på stadshustorget i Nya Kiruna Centrum 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att göra en lokal föreskrift om motortrafik på stadshustorget 
 
Barnperspektivet har tagits i beaktande. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Stadshustorget används idag som vinterlekpark för barn, och barnen utsätts för onödiga risker när 
fordonstrafik kör över stadshustorget. Bilar och bussar kör in på stadshustorget via det västra 
övergångsstället och kör sedan tvärs över stadshustorget till stadshuset eller hotell Scandic. När 
bussarna som kört till entrén vid hotell Scandic, ska vidare så kör dom ut på Malmvägen via det 
östra övergångsstället. 
 
Hantering av ärendet 
 
För att gångtrafikanter och barn ska kunna känna sig säkra på stadshustorget och vid 
övergångsställena så behöver vi säkerställa att inte bilar och bussar kan köra på övergångsställena 
och stadshustorget. Torget används idag som vinterlekpark och kommer senare att användas till 
andra aktiviteter som till exempel, Kiruna festival, marknader och som allmänt torg med en 
solsoffa. Bussar och taxibilar har egna särskilda uppställningsplatser efter Malmvägen som dom 
kan nyttja för avlämning och hämtning av passagerare. Rörelsehindrade kan komma via 
Kulturvägen bakom stadshuset och köra in mellan Kulturhuset och stadshuset för av och 
påstigning. 
 
Miljö och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar 

att göra en lokal föreskrift om motortrafik på stadshustorget 
 
 
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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§ 29   T-2023-56 
 
 
Lokala trafikföreskrifter gällande parkering på Campingvägen 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att göra en parkeringsplats efter Campingvägens östra sida, vid Folkhögskolan 
 
Barnperspektivet har tagits i beaktande. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Camp Ripan har problem med att bussar och andra större fordon inte tar sig förbi Folkhögskolan, 
speciellt vid lunchtid då det är mycket trafik och parkerade bilar ute på gatan. 
 
Hantering av ärendet 
 
Det har varit en parkeringsplats på södra sidan av Campingvägen i höjd med infarten till 
Folkhögskolan. Camp Ripan har haft kontakt med Folkhögskolan om problemet, men ingen åtgärd 
har skett. Det framkommer att Folkhögskolan inte har mer plats på den fastighet som dom 
disponerar för att kunna anlägga mera parkeringsplatser. Som det är nu så kan inte 
räddningsfordon komma fram och köra ner mot Camp Ripan, så för att underlätta 
framkomligheten så är breddning av den befintliga vägen och utmärkning till en parkeringsplats på 
den södra vägsidan av Campingvägen det bästa alternativet. 
 
Miljö och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar 

att göra en parkeringsplats efter Campingvägens östra sida, vid Folkhögskolan 
 
 
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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§ 30   T-2023-57 
 
 
Lokala trafikföreskrifter gällande tillfällig parkering på Malmvägens södra sida vid 
tryckstegringsstation 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att göra parkeringsplatser på södra sidan Malmvägen vid tryckstegringsstationen 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Det finns ett behov av fler parkeringar, och ytan vid tryckstegringsstationen är i nuläget lämplig att 
skylta upp så det blir 5 platser som besökare kan parkera på utan att få böter. 
 
Hantering av ärendet 
 
Det har parkerats på platsen sen butikerna har öppnats, med böter som följd. Vi ser att det finns ett 
behov och samtidigt att det inte finns några hinder för att kunna tillåta parkering på platsen. Det 
finns utrymme för fem platser vid sidan av tryckstegringsstationen som vi kan märka upp och ha 
som parkeringsplats fram till att det tillfälliga bygglovet går ut. 
 
Miljö och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämnden beslutar 

att göra parkeringsplatser på södra sidan Malmvägen vid tryckstegringsstationen 
 
 
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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§ 31   G-2023-22 
 
 
Verksamhetsberättelse 2022 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att delegera till vice ordförande att anta Verksamhetsberättelsen 2022 
 
att den sedan delges nämnden 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Miljöchef Helena Söderlund föredrar ärendet. 
 
Hantering av ärendet 
 
Verksamhetsberättelse Miljö- och byggnämnden 2022 
Ordförande  
Sten Nylén  
Vice ordförande  
Lars-Johan Dalhägg  
Förvaltningschef  
Antero Ijäs (januari-oktober) 
Tillförordnad Förvaltningschef Julia Vallgren (november-december) 
Miljö- och byggnämnden är en myndighetsnämnd som beslutar i ärenden som rör bygglov miljö-, 
hälsoskydds-, räddnings- samt trafikärenden. Miljö- och byggnadsförvaltningen består av 
Räddningstjänsten (30 medarbetare), Miljökontoret (12 medarbetare) och Bygglovsavdelningen (11 
medarbetare). Verksamheten är baserad i Kiruna stadshus och i Räddningstjänstens byggnader 
runt om i kommunen men bedrivs också vid inspektioner, utbildningar samt räddnings- och 
släckningsinsatser i hela kommunen. I nämndens verksamhetsområde ingår också trafikfrågor 
samt säkerhets och krisplaneringsfrågor.  
Årets händelser  
Årets verksamhet har präglats av nyorientering efter Coronapandemin och anpassning till nya 
arbetssätt. Handläggningen på bygglovkontoret och miljökontoret är nu i stort sett papperslös och 
fakturahanteringen går direkt från verksamhetssystemet in i ekonomisystemet.  
Det tillkom ett nytt tillsynsområde för nämnden under året då tillsyn av serveringstillstånd, 
tobaksförsäljning och kontroll av receptfria läkemedel flyttats över från socialnämnden.  
Övriga organisatoriska förändringar under året var inrättande av ny tjänst för 
verksamhetsutveckling samt att tjänsten som bygglovschef togs bort och ansvaret för den 
avdelningen sedermera lagts direkt under förvaltningschefen.  
Räddningstjänsten har varit med såväl som arrangör som deltagare vid övningen Giron-22. 
Bygglovskontoret  
Liksom 2021 har bygglovskontoret även detta år haft stor personalomsättning, fyra inspektörer har 
slutat och fyra har anställts samt att en administratör har gått i pension och ersatts med en 
bygglovshandläggare. Ett nytt arbetssätt har testats men under sista kvartalet har man av 
kvalitetsskäl valt att återgå till ett mer traditionellt handläggningssätt. 
Då flertalet av de inspektörer som rekryterats har distansavtal har det lett till en hög 
arbetsbelastning för de medarbetare som jobbar på plats. Rekrytering av fler medarbetare som 
jobbar på plats har visat sig vara svår. I slutet av året var det minst två vakanta tjänster på 
bygglovsavdelningen. Under sista kvartalet har det för första gången sedan hösten 2019 varit 
lågsäsong vilket gjort att verksamheten fungerat trots bemanningsproblemen. 
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§ 31 forts. 
 
Miljökontoret  
Tillsynsarbetet inom miljö- och hälsoskyddsområdet har påverkats av en fortsatt stor ingång av 
remisser och större samråd med omfattande dokumentation vilket gjort att ungefär en 
årsarbetskraft fått avsättas till detta. Vidare har det varit ett ovanligt stort antal ansökningar om 
enskilt avlopp under barmarksperioden vilket kan ses som en direkt effekt av inventeringen 2020-
2021. Inför 2023 är det beviljat utökad budget för tillsynen vilket gör att fler inspektörer kan 
anställas.  
Tre medarbetare aviserade föräldraledighet under året vilket gjort att vikarier behövt tas in för att 
täcka upp. Detta har påverkat effektiviteten i tillsynen vilket syns på årets resultat. Då särskilt inom 
livsmedelskontrollen där båda ordinarie inspektörerna varit föräldralediga. Vid ingången till 2023 
fanns en mindre kontrollskuld på livsmedelssidan.  
Nytt myndighetsområde under året var serveringstillstånd, tobakstillsyn och kontroll av receptfria 
läkemedel. 
Räddningstjänsten  
Antalet utryckningar ligger normalt under året 2022. Antalet utryckningar är 409 st. varav ca 110 
st. är räddningsinsatser enligt LSO, 19 av dess räddningsinsatser har skett i form av förstärkning 
till våra grannkommuner. Vad gäller förebyggande verksamhet har vi hanterat 91 tillsyner enligt 
LSO (Lag om skydd mot olyckor) varav 6 st tillsyner lett till föreläggande att vidta åtgärder för att 
uppnå ett skäligt brandskydd. 3 st tillsyner har gjorts enligt LSO 2 kap. 4§ (farlig verksamhet) 
under året 2022. Yttranden i 15 bygglovsärenden, 2 planärenden, 6 yttrande kring 
serveringstillstånd (alkohol), hanterat 33 tillstånd för brandfarlig vara för explosiv vara samt 
ytterligare enstaka ärenden.  
Den förebyggande verksamheten och utbildning har påverkats av Coronarestriktioner. Vi har 
under början av 2022 skjutit fram tillsyner för LSO/ LBE efter hur Coronarestriktionerna 
förändrats. Vissa undantag finns där vi gjort tillsyn i särskilda fall vid tillfällen då tex allmänheten/ 
personal påkallat brister i brandskydd vid en verksamhet eller om en verksamhet vill ha tillsyn, 
några sådana förfrågningar inkommit. Vi har i stort hunnit med 2022 års planerade tillsyner. En 
del av de planerade tillsynerna har uteblivit på grund av samhällsomvandlingen då de upphört eller 
flyttat. Under de sista månaderna 2022 har den största delen av räddningstjänstens resurser 
arbetat med EU-toppmötet som blev planerat i Kiruna i januari 2023. Räddningstjänsten deltog i 
och var med och arrangerade övningen Giron-22 som gick av stapeln i Kiruna under september 
månad 2022. 
Mål och Måluppfyllelse 
Inför året definierades ett antal mål. Endast ett fåtal av dessa kan betraktas som uppfyllda.  
Ekonomi 
Driftbudgeten uppvisar ett överskott på XXX mkr. Överskottet beror på ökade intäkter i 
kombination med vakanta tjänster. Kostnader för konsulter har varit fortsatt hög men inte i paritet 
med föregående år. Kopplingen mellan verksamhetssystemet och ekonomisystemet fungerar sedan 
mitten på året vilket gör att faktureringen nu är i fas.  
Räddningstjänsten har haft både högre intäkter och kostnader än beräknat men uppvisar ett 
positivt resultat på XXX mkr. Intäkterna kan härröras från utfört arbete och kostnaderna till 
detsamma. Det positiva resultatet kommer sig från vakanta tjänster, framförallt brandingenjör. Att 
resultatet inte är bättre beror uteslutande på att kostnaderna för underhåll av fordon är väldigt 
höga. Miljökontoret uppvisare ett mindre överskott på XXX tkr. Intäkterna har varit betydligt 
högre än beräknat, en stor del av detta beror på eftersläpning i faktureringen. På kostnadssidan 
uppvisas högre kostnader som kan härröras till konsultkostnader. Totalt motsvarar dessa 
kostnader nästan en heltidstjänst om de använts för att anställa egen personal.  
Bygglovskontoret uppvisar ett rejält överskott. Det finns tre bakomliggande faktorer för detta. 
Intäkterna har varit betydligt högre än beräknat på grund av flera stora bygglov. 
Personalkostnaderna har varit väldigt mycket lägre än beräknat på grund av vakanser och 
omstrukturering. På minussidan så har konsultkostnaderna också varit högre än beräknat. Totalt 
resultat på helår är ett överskott på XXX mkr. 
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§ 31 forts. 
 
Framtid 
Miljö- och byggnämnden arbetar vidare med att leverera samhällsservice med budget i balans. 
Inför 2023 fick nämnden ett utökat budgetanslag för att kunna nå upp i lagenlig tillsynsnivå på 
miljö- och hälsoskyddssidan. Fler miljöinspektörer kommer att anställas.  
Informationskanalerna till medborgare och företag kommer ses över och utvecklas för att bättre 
möta kundernas behov. Flera e-tjänster är under utveckling och beräknas kunna lanseras under 
första halvåret.  
Rekrytering av byggnadsinspektörer och handläggare pågår fortsatt.  
Samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kring räddnings- och 
krishanteringsfrågor och med övriga kommuner i länet kring en gemensam organisationsform för 
räddningstjänsten fortsätter.  
Sammanfattning till ekonomichefen 
Årets verksamhet har präglats av nyorientering efter Coronapandemin och anpassning till nya 
arbetssätt. Stora delar av handläggningen sker nu elektroniskt. Förvaltningen uppvisar ett stort 
ekonomiskt överskott på grund av vakanser och ökade intäkter. Rekryteringsläget för kvalificerade 
handläggare på bygglovssidan är fortsatt svårt och personalomsättningen har varit hög. Inför 
framtiden läggs fortsatt fokus på kompetensförsörjning och digitalisering 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att delegera till vice ordförande att anta Verksamhetsberättelsen 2022 
 
att den sedan delges nämnden 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande. 
________ 
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§ 32   G-2023-1 
 
 
Verksamhetsrapport 2023 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Miljöchef Helena Söderlund informerar i ärendet. 
 
Hantering av ärendet 
 
Målarbete: 
 

• Kommunens målarbete har precis dragit igång. Första dragningen var i förra veckan och 
representanter var Per-Gustav Idivuoma och Helena. Jenny och nämndens representant 
kommer ta över detta arbete och ta fram mål för såväl nämnden som förvaltningen. Dessa 
ska sedan antas för att kunna tillämpas under mandatperioden. På grund av detta finns 
idag ingen verksamhetsplan eller interkontrollplan att mäta mot 

 
Taxor och avgifter: 
 

• Det har tydliggjorts från kommunledningshåll att taxor och avgifter behöver ses över inför 
nästa års budget. Det arbetet drar igång nu och nya taxor kommer presenteras som senast 
till majnämnden. Det gäller taxor för bygglov, miljötillsyn, livsmedelskontroll, 
serveringstillstånd, tobakstillsyn med mera. 

 
Bygglovsinformation: 
 

• Rivningslov för Bolagsskolan har kommit in. Vi räknar med ett större antal rivningslov 
under våren då stora delar av gamla centrum ska avvecklas. Här kommer frågan om 
hantering av rivningsavfall återigen att aktualiseras. 

 
• LKAB har aviserat fler stora byggprojekt som de kommer söka lov för under våren. Det har 

redan nu kommit in ett antal ansökningar om ersättningsvillor. Flera stora projekt kommer 
slutföras under året med en hel del slutbesiktningar som behöver göras. 

 
• Konsultupphandling är under framtagande och den e-tjänst som varit på gång en längre tid 

närmar sig nu testfasen. 
 
Personalläget: 
 

• En byggnadsinspektör, Kristoffer Johansson, har rekryterats och kommer börja under april 
månad. För att avlasta förvaltningschefen kommer han ha samordningsansvar för 
bygglovshandläggningen. Ytterligare en byggnadsinspektör är i slutfasen av rekrytering och 
vi hoppas komma i mål med den rekryteringen i nästa vecka. Även på bygglovskontoret har 
det varit en del sjukfrånvaro så här första vintern efter pandemin. 
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§ 32 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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§ 33   G-2023-8 
 
 
Val av ledamöter och ersättare till Miljö-och byggnämndens arbetsutskott 2023-2026 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att ärendet utgår i väntan på att ordförande för nämnden tillsätts 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att ärendet utgår i väntan på att ordförande för nämnden tillsätts 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande. 
________ 
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§ 34   G-2023-2 
 
 
Delgivningar 
 
 
att delgivningarna läggs med godkännande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2023-02-22 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken beskriver att 
följande delgivningar presenteras till nämnden. 
 
Hantering av ärendet 
 

Diarienummer Ärendemening/Rubrik Fastighet Beslutsutfall 
M-2023-96 Tillstånd till 

transport av farligt 
avfall 
Beslut från 
Länsstyrelsen i 
Norrbottens Län 

 Beslut från Länsstyrelsen i 
Norrbottens Län daterat 
2023-02-02 gällande Fiber 
och Elkraft i Norr AB:s 
ansökan om tillstånd till 
transport av farligt avfall. 
Dnr: 562-806-2023 
Länsstyrelsen beslutar att: Ge 
Fiber och Elkraft i Norr AB, 
org.nr. 556840–1466, 
tillstånd till vägtransport av 
farligt avfall som uppkommit 
i yrkesmässig verksamhet, 
enligt 5 kap. 1 § 
avfallsförordningen 
(2020:614). Tillståndet 
omfattar styckegodstransport 
av farligt avfall och omfattar 
följande avfallskoder i bilaga 
3 till avfallsförordningen och 
gäller till den 2 februari 
2028. 13 01 10* 
Mineralbaserade icke-
klorerade hydrauloljor. 13 01 
13* Andra hydrauloljor. 13 02 
04* Mineralbaserade 
klorerade motor-, 
transmissions- och 
smörjoljor. 13 02 05* 
Mineralbaserade icke-
klorerade motor-, 
transmissions- och 
smörjoljor. 13 02 06* 
Syntetiska motor-, 
transmissions- och 
smörjoljor. 13 02 07* 
Biologiskt lättnedbrytbara 
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motor-, transmissions- och 
smörjoljor. 13 02 08* Andra 
motor-, transmissions- och 
smörjoljor. 14 06 03* Andra 
lösningsmedel och 
lösningsmedelsblandningar. 
15 01 10* Förpackningar som 
innehåller rester av eller som 
är förorenade av farliga 
ämnen och som enligt 2 kap. 
3 § ska anses vara farligt 
avfall. 16 01 14* 
Fryspunktsnedsättande 
vätskor som innehåller 
farliga ämnen och som enligt 
2 kap. 3 § ska anses vara 
farligt avfall. 16 02 10* 
Annan kasserad utrustning 
än den som anges i 16 02 09 
som innehåller eller som är 
förorenad av en PCB- 
produkt och som enligt 2 kap. 
3 § ska anses vara farligt 
avfall 16 02 13* Kasserad 
utrustning som innehåller 
andra farliga komponenter 
än de som anges i 16 02 09-
16 02 12 och som enligt 2 
kap. 3 § ska anses vara farligt 
avfall. Farliga komponenter 
från elektrisk och elektronisk 
utrustning kan omfatta 
sådana ackumulatorer och 
batterier som anges i 16 06 
och som är märkta som 
farliga; kvicksilverbrytare, 
glas från katodstrålerör och 
annat aktiverat glas m.m. 16 
02 15* Farliga komponenter 
som avlägsnats från kasserad 
utrustning och som enligt 2 
kap. 3 § ska anses vara farligt 
avfall. 17 04 10* Kablar som 
innehåller olja, stenkolstjära 
eller andra farliga ämnen och 
som enligt 2 kap. 3 § ska 
anses vara farligt avfall. Fiber 
och Elkraft i Norr AB har sitt 
säte i Kiruna kommun. 
Villkor 
1. Om inte annat framgår av 
övriga villkor, så ska ni 
bedriva verksamheten på det 
sätt som ni har angivit i 
ansökningshandlingarna. Om 
de personella, tekniska och 
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ekonomiska 
förutsättningarna ändras 
under tillståndsperioden i 
förhållande till ansökan ska 
detta anmälas till 
Länsstyrelsen. 2. En kopia av 
detta tillstånd ska finnas 
tillgänglig i varje fordon som 
transporterar avfall. 3. Ni 
behöver hålla er informerade 
om och även se till att 
personal som hanterar 
avfallet har de nödvändiga 
kunskaper om vilka risker, 
skyddsåtgärder och regler 
som gäller för transporten. 4. 
Vid transporten ska ni och er 
personal ha den utrustning 
och utföra de åtgärder som 
behövs för att förebygga 
läckage, spill eller liknande. 
5. Vid en olycka ska ni utföra 
de åtgärder som behöver 
vidtas för att begränsa skada 
eller olägenhet för 
människors hälsa eller 
miljön. 6. Ni behöver ha 
tillräcklig kunskap om 
avfallets innehåll för att 
kunna välja lämplig 
avfallsmottagare. 7. Ni ska se 
till att alla fordon som 
transporterar avfall är 
trafikförsäkrade. Ni ska även 
ha en ansvarsförsäkring som 
täcker det ansvar som kan 
uppstå för företaget vid en 
skada som inte täcks av 
trafikskadelagens regler och 
som därmed inte 
trafikförsäkringen ersätter. 

B-2021-280 Förhandsbesked 
nybyggnad Fritidshus 
P1564-22 
Beslut från Mark- 
och Miljödomstolen 

JUKKASJÄRVI 
KRONOÖVERLOPPSMARK 
1:1 

Mål P 1564-22 Mark- och 
miljödomstolen beslutar att; 
upphäva beslutet av Miljö- 
och byggnämnden i Kiruna 
kommun den 2 december 
2021 i ärende B-2021-280 
och förklarar att den sökta 
åtgärden (nybyggnad av 
fritidshus) inte kan tillåtas på 
den avsedda platsen. 
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B-2022-699 Bygglov nybyggnad- 
Förrådsbyggnad 
Beslut från 
Länsstyrelsen 

ABISKO 1:2 Länsstyrelsen beslutar att; 
bevilja Svenska 
Turistföreningen (nedan 
STF) dispens från 
strandskyddsbestämmelserna 
för uppförande av ny 
förrådsbyggnad inom 
fastigheten Abisko 1:2 i 
Natura 2000-området för 
Abisko, Kiruna kommun. 

B-2022-470 Anmälan/klagomål- 
Båthus 
Överklagan från 
byggherre 

JUKKASJÄRVI 
KRONOÖVERLOPPSMARK 
1:1 

Överklagan inkommen 2023-
02-19 gällande beslut 
§10/2023 i ärende B-2022-
470 Anmälan/klagomål- 
Båthus. Rättidsprövning 
skickas till Länsstyrelsen. 

B-2022-510 Strandskyddsdispens 
nybyggnad- 
fritidshus 
Beslut från 
Länsstyrelsen 

PUOLTSA 1:89 Länsstyrelsen beslutar att 
godkänna Kiruna kommuns 
beslut den 14 februari 2023 i 
ärende B-2022-510 om 
strandskyddsdispens för 
nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Puoltsa 1:89, 
Kiruna kommun. 
Kommunens beslut inkom till 
Länsstyrelsen den 17 februari 
2023.Exp. 2023-02-22 till 
sökande via post. 

 
 
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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§ 35   G-2023-3 
 
 
Delegationsbeslut 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att delegationsbesluten läggs med godkännande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2023-02-22 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver de  
delegationsbeslut, som är tagna enligt delegationsordning. 
 
Hantering av ärendet 
 

Diarienum
mer 

Ärendemening/Rubrik Fastighet Namn Delegat 

M-2023-
61 

Årsrapport köldmedia 
2022 
Beslut om godkännande 
av årsrapport köldmedia 

KARESUANDO 
16:1 

W ELIASSON PARTIAFFÄR 
AB 

Emelie Yahia 

M-2023-
87 

Beslut om årlig 
kontrollavgift 

KIRUNA 1:310 KIRUNA GUIDETUR AB Moa Rönnhagen 

M-2022-
1295 

Årsrapport köldmedia 
2022 
Beslut om godkännande 
av årsrapport köldmedia 

LINBANAN 1 Kirunabostäder AB Emelie Yahia 

M-2022-
1296 

Årsrapport köldmedia 
2022 
Beslut om godkännande 
av årsrapport köldmedia 

LINBANAN 1 Kirunabostäder AB Emelie Yahia 

M-2021-
1212 

Inspektion av 
livsmedelsverksamhet 
Beslut om avgift för 
kontroll 

KIRUNA 1:1 ARCTIC HELI AB Emelie Yahia 

M-2022-
1282 

Beslut om årlig 
kontrollavgift 

BAKLASTAREN 1 Lindströms Transport i Luleå 
AB 

Moa Rönnhagen 

T-2022-
507 

Felaktigt uppställt fordon 
på Sporthallsparkeringen 
Bortforslingsorder 

 Vesa Kalervo Hannikainen Lena Thoresdotter-
Stoor 

B-2022-
726 

Bygglov ombyggnad- 
Cykelförsäljning/ 
Cykelverkstad Kv 9 lokal 
911 
Startbesked, beviljas 

PORTMONNÄN 2 LKAB Jimmy Holmgren 

T-2022-
508 

Felaktigt uppställt fordon 
på Glaciärvägen 2-10 
Bortforslingsorder 

 Ennock Lufakalyo Jörgen Uusijärvi 

T-2022-
497 

Felaktigt uppställt fordon 
Ljungplan 2 
Bortforslingsorder 

 Ahmad Mansour Jörgen Uusijärvi 

M-2023-
86 

Tillsyn av miljöfarlig 
verksamhet 
Beslut om avgift för 
tillsyn 

SVAPPAVAARA 
21:27 

Kaunis Iron AB Mikael Salomonsson 

B-2022-
718 

Skyltlov/ljusannordning 
Slutbesked, beviljas 

MYNTET 1 Mäklarhuset i Kiruna AB Mats Abrahamsson 

B-2020-
221 

Bygglov tillbyggnad 
maskinhall 

SAIVOMUOTKA 
9:5 

Lars Daniel Andreas Mämmi Jimmy Holmgren 
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Slutbesked, beviljas 
B-2023-
30 

Marklov- Utökning av 
befintliga och kommande 
golfhål. Beslut om att 
avskriva ärendet 

KIRUNA 1:1 Kiruna golfklubb Jimmy Holmgren 

B-2022-
281 

Skyltlov/ljusanordning- 
Skola 
Slutbesked, beviljas 

BOLAGET 11:1 Quality Living i Västerås AB  Jasmine Idris 

B-2023-
11 

Skyltlov/ljusannordning- 
Bostadsmodul 
Bygglov, beviljas 

BOLAGET 11:2 Frostfastigheter AB  Jimmy Holmgren 

MoB-
2019-173 

Bygglov nybyggnad 
flerbostadshus, 
affärsbyggnad, 
komplementbyggnad mm 
Interimistiskt slutbesked, 
beviljas 

LINBANAN 1 LKAB Kristina Malmelöv 

B-2020-
318 

Bygglov nybyggnad 
transformatorstation 
Slutbesked, beviljas 

JUKKASJÄRVI 
BANDEL 100:1 

Vattenfall Eldistribution AB Kristina Malmelöv 

B-2021-
345 

Tidsbegränsat bygglov 
nybyggnad baracker 
Slutbesked, beviljas 

KURRAVAARA 
2:26 

Carl Olof Ordéus Jimmy Holmgren 

B-2021-
573 

Bygglov nybyggnad- 
garage och förråd 
Slutbesked, beviljas 

SVAPPAVAARA 
28:17 

Bror Stefan Martin Savonen Kristina Malmelöv 

T-2023-
39 

Öppningstillstånd av 
schakt i gatumark 

 BDX Jörgen Uusijärvi 

T-2023-
40 

Öppningstillstånd av 
schakt i gatumark 
ST_20230207_729 
Öppningstillstånd av 
schakt i gatumark 
ST_20230207_729 

  Jörgen Uusijärvi 

T-2023-
38 

Ansökan om 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd – 
Beviljas 

  Lena Thoresdotter-
Stoor 

T-2023-
37 

Ansökan om 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd – 
Beviljas 

  Lena Thoresdotter-
Stoor 

B-2022-
682 

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

GÄDDAN 1 Adam Fouad Jasmine Idris 

T-2023-
42 

Ansökan om undantag 
från bestämmelserna i 
trafikförordningen om 
största tillåtna vikt, 
bredd och längd. 
Ansökan om undantag 
från bestämmelserna i 
trafikförordningen om 
största tillåtna vikt, 
bredd och längd. 

 SPECLOG Bröderna Pudas 
Specialtransporter  

Jörgen Uusijärvi 

MoB-
2018-363 

Bygglov nybyggnad 
fritidshus  
Slutbesked, beviljas 

PAKSUNIEMI 
S:12 

Lennart Niemi Mats Abrahamsson 

MoB-
2018-257 

Bygglov nybyggnad 
fritidshus  
Slutbesked, beviljas 

KURRAVAARA 
6:41 

Rasmus Näslund Jasmine Idris 

M-2022-
1049 

Klagomål på pumpning 
av avloppsvatten 
Beslut om föreläggande 

LAXFORSEN 2:31 Elias Törelid Camilla Furvall 
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B-2022-
620 

Anmälan om 
ändring/installation av 
eldstad/rökkanal- 
nyinstallation av eldstad i 
friggebod Slutbesked, 
beviljas 

TUOLLUVAARA 
1:24 

LARS BJÖRNSTRÖM Jimmy Holmgren 

B-2021-
683 

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

TJÄRNEN 7 Åsa Josefin Nutti Jimmy Holmgren 

B-2020-
627 

Bygglov nybyggnad 
antennfundament 
Slutbesked, beviljas 

SEVOJOKI 1:2 ESA Satellite Station  Jimmy Holmgren 

MoB-
2018-163 

Bygglov nybyggnad 
nätstation 
Slutbesked, beviljas 

SVAPPAVAARA 
11:16 

Vattenfall Eldistibution AB Jimmy Holmgren 

B-2022-
629 

Anmälan om installation 
av eldstad/rökkanal- En- 
eller tvåbostadshus 
Slutbesked, beviljas 

BRUSET 20 Rolf Anders Hakkaus Jimmy Holmgren 

B-2021-
170 

Bygglov nybyggnad 
teknikbyggnad 
Slutbesked, beviljas 

JUKKASJÄRVI 
BANDEL 100:1 

Trafikverket Jasmine Idris 

B-2023-
46 

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

LAXFORSEN 5:65 Dan Kristian Andersson Mats Abrahamsson 

B-2021-
255 

Bygglov nybyggnad 
teknikbyggnad, kiosk 
0151 
Slutbesked, beviljas 

KIRUNA 100:1 Trafikverket Jasmine Idris 

B-2021-
263 

Bygglov nybyggnad 
teknikbyggnad, kiosk 
0303 
Slutbesked, beviljas 

SVAPPAVAARA 
100:1 

Trafikverket Jasmine Idris 

B-2021-
264 

Bygglov nybyggnad 
teknikbyggnad, kiosk 
0382 
Slutbesked, beviljas 

SVAPPAVAARA 
17:1 

Trafikverket  Jasmine Idris 

B-2021-
532 

Bygglov nybyggnad- 
Teknikbyggnad för 
Trafikverket, kiosk 0361 
Slutbesked, beviljas 

SVAPPAVAARA 
100:1 

Trafikverket Jasmine Idris 

B-2021-
533 

Bygglov nybyggnad- 
Teknikbyggnad för 
Trafikverket Kiosk 0331 
Slutbesked, beviljas 

SVAPPAVAARA 
100:1 

Trafikverket  Jasmine Idris 

T-2022-
517 

Felaktigt uppställt 
fordon, Hermelinsgatan 
Bortforslingsorder 

 Niclas Lundmark Trafik 

T-2022-
498 

Felaktigt uppställt fordon 
Glaciärvägen 2-10 
Bortforslingsorder 

 Katja Irina Mannela Trafik 

M-2022-
1276 

Beslut om årlig 
kontrollavgift 

LINBANAN 1 Kiruna Vildmarkshörnan AB Johan Mämmi 

B-2022-
684 

Marklov Marklov, 
beviljas 

VITTANGI 5:26 Svenska Rymdbolaget Esrange 
Space Center  

Jimmy Holmgren 

MoB-
2018-257 

Bygglov nybyggnad 
fritidshus  
Slutbesked, beviljas 

KURRAVAARA 
6:41 

Rasmus Näslund Jasmine Idris 

B-2023-
16 

Tidsbegränsat bygglov 
nybyggnad- tillfällig 
bodetablering Bygglov, 
beviljas 

JORDSCHAKTAR
EN 15 

LUOSSAVAARA-
KIIRUNAVAARA AB 

Jasmine Idris 
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M-2023-
125 

Beslut om årlig 
kontrollavgift 
Beslut om årlig 
kontrollavgift 

 Smash Burger AB Johan Mämmi 

T-2023-
43 

Ansökan om 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 
Parkeringstillstånd – 
Beviljas 

  Lena Thoresdotter-
Stoor 

T-2023-
41 

Ansökan om undantag 
från bestämmelserna i 
trafikförordningen om 
största tillåtna bredd. 

 Br Pudas Specialtransporter   Jörgen Uusijärvi 

T-2023-
45 

Beslut om bortforsling av 
fordon 
Beslut om skrotning av 
fordon 

  Jörgen Uusijärvi 

B-2022-
683 

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

STENKROSSEN 
10 

Ewy Ros-Mari Stålnacke 
Eriksson 

Kristina Malmelöv 

T-2023-
46 

Öppningstillstånd av 
schakt i gatumark 
Öppningstillstånd av 
schakt i gatumark 

 Kirunabostäder AB Jörgen Uusijärvi 

B-2021-
104 

Anmälan om attefall 
tillbyggnad 
Slutbesked, beviljas 

BIGARRÅN 5 TONY FUNCK Kristina Malmelöv 

T-2023-9 Uppmaning om 
fordonsflytt 
Beslut om bortforsling av 
fordon 

 Ida Andersson Lundberg Jörgen Uusijärvi 

T-2022-
255 

Felaktigt uppställt fordon 
Järnvägsstationen  
Skrotningsskrivelse 

 Petrovic Ljubinko Jörgen Uusijärvi 

T-2022-
172 

Felaktigt uppställt fordon 
på Järnvägsstationen  
Skrotningsskrivelse 

 Petrovic Ljubinko Trafik 

T-2022-
245 

Felaktigt uppställt fordon 
Coop Svappavaara 
Skrotningsskrivelse 

 Leni Dimitri Allan Lindström Jörgen Uusijärvi 

B-2021-
339 

Anmälan om ej 
bygglovspliktig åtgärd 
nybyggnad 
komplementbyggnad 
Slutbesked, beviljas 

GULDET 2 Elin Sofie Fjellborg Jasmine Idris 

B-2021-
347 

Anmälan om attefall 
nybyggnad 
komplementbyggnad 
Slutbesked, beviljas 

TIMMERMANNE
N 14 

Kjell Ivar Törmä Jasmine Idris 

B-2021-
346 

Rivning garage/förråd 
Slutbesked, beviljas 

TIMMERMANNE
N 14 

Kjell Ivar Törmä Jimmy Holmgren 

B-2023-
40 

Bygglov nybyggnad- 
nätstation Bygglov, 
beviljas 

KUOKSU 1:6 Vattenfall Services Nordic AB Mats Abrahamsson 

B-2021-
322 

Anmälan om ej 
bygglovspliktig åtgärd 
nybyggnad 
komplementbyggnad 
Slutbesked, beviljas 

PIRTTIVUOPIO 
1:9 

Mattias Fjällborg Jimmy Holmgren 

B-2021-
767 

Bygglov nybyggnad 
fritidshus samt rivning av 
huvudbyggnad 
Startbesked, beviljas 

KURRAVAARA 
7:34 

Mats Gunder Burman Kristina Malmelöv 

B-2021-
332 

Bygglov fasadändring 
enbostadshus 
Slutbesked, beviljas 

SNORRE 5 Lars Daniel Andreas Mämmi Kristina Malmelöv 
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B-2021-
576 

Bygglov nybyggnad- 
Carport och förråd 
Slutbesked, beviljas 

VITTANGI 36:13 Henrik Sydstrand Kristina Malmelöv 

B-2021-
98 

Bygglov nybyggnad 
teknikbyggnad 
Slutbesked, beviljas 

ÖVRE 
NORRMALM 3:2 

Vattenfall Eldistribution AB Jasmine Idris 

B-2021-
99 

Bygglov nybyggnad 
nätstation 
Slutbesked, beviljas 

JÄGARSKOLAN 
8:3 

Vattenfall Eldistribution AB  Jasmine Idris 

B-2021-
103 

Bygglov nybyggnad 
nätstation 
Slutbesked, beviljas 

LOMBOLO 12:1 Vattenfall Eldistribution AB Jasmine Idris 

B-2021-
469 

Bygglov nybyggnad- 
Nätstation NS02912 
Slutbesked, beviljas 

KIRUNA 1:1 Vattenfall Eldistribution AB Jasmine Idris 

B-2021-
248 

Bygglov nybyggnad 
teknikbyggnad, kiosk 
0001 
Slutbesked, beviljas 

JUKKASJÄRVI 
BANDEL 100:1 

Trafikverket Jasmine Idris 

B-2021-
250 

Bygglov nybyggnad 
teknikbyggnad, kiosk 
0031 
Slutbesked, beviljas 

KIRUNA 100:1 Trafikverket (Julia Strömberg) Jasmine Idris 

B-2021-
251 

Bygglov nybyggnad 
teknikbyggnad, kiosk 
0051 
Slutbesked, beviljas 

KIRUNA 100:1 Staten Trafikverket (Julia 
Strömberg) 

Jasmine Idris 

B-2023-
57 

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

JUKKASJÄRVI 
16:51 

Roger Heikki Jimmy Holmgren 

B-2022-
679 

Strandskyddsdispens 
nybyggnad- Tälthall 
Beslut om avgift 
strandskyddsdispens 

SVAPPAVAARA 
14:3 

Luossavaara-Kiirunavaara AB  Jasmine Idris 

B-2023-
40 

Bygglov nybyggnad- 
nätstation 
Startbesked, beviljas 

KUOKSU 1:6 Vattenfall Services Nordic AB Mats Abrahamsson 

T-2023-
51 

Öppningstillstånd av 
schakt i gatumark 
gatumark 

 Vattenfall Services Nordic AB Jörgen Uusijärvi 

B-2022-
669 

Säsongslov, Avskrivning 
av ärende 

RIKSGRÄNSEN 
1:6 

Igloo Escape AB  Kristina Malmelöv 

B-2021-6 Bygglov tillbyggnad 
enbostadshus 
Interimistiskt slutbesked, 
beviljas 

BIGARRÅN 5 TONY FUNCK Jimmy Holmgren 

T-2023-
52 

Öppningstillstånd av 
schakt i gatumark – 
Beviljas 

 Saferoad Sverige AB  Jörgen Uusijärvi 

M-2022-
1071 

Anmälan om misstänkt 
matförgiftning 
Beslut om avgift för 
uppföljande kontroll 

LINBANAN 1 Kebab House Johan Mämmi 

B-2022-
482 

Bygglov nybyggnad- 
förråd 
Bygglov, beviljas 

KURRAVAARA 
2:158 

Thomas Sven-Erik Jatko Jimmy Holmgren 

M-2023-
64 

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

JUKKASJÄRVI 
3:15 

Ture Ranestål Camilla Furvall 

B-2022-
147 

Bygglov nybyggnad- 
Nätstation 
Slutbesked, beviljas 

KRIGAREN 3 Vattenfall Eldistribution AB Mats Abrahamsson 
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B-2022-
125 

Bygglov nybyggnad- 
Transformatorstation 
Slutbesked, beviljas 

SOPPERO 53:1 Vattenfall Eldistribution AB Jasmine Idris 

B-2022-
540 

Anmälan om 
ändring/installation av 
eldstad/rökkanal- 
nyinstallation av kamin 
och rökkanalSlutbesked, 
beviljas 

SÖRBACKA 5 Kjell  Stålnacke Jasmine Idris 

T-2022-
310 

Felaktigt uppställt fordon 
Glaciärvägen 2-10 
Bortforslingsorder 

 Leni Dimitri Allan Lindström Jörgen Uusijärvi 

T-2023-
12 

Felaktigt uppställt fordon 
Ormen Långe 
Svappavaara 
Bortforslingsorder 

 Sonny Johan Mikael 
Konradsen 

Jörgen Uusijärvi 

T-2022-
500 

Felaktigt uppställt fordon 
på Ormen långe 
Svappavaara 
Bortforslingsorder 

 Lars Tobias Rudström Jörgen Uusijärvi 

M-2023-
140 

Begäran om fastställande 
av 
undersökningsprogram 
för vattenförsörjningen i 
Katterjåkk/Riksgränsen 
Beslut om fastställande 
av 
undersökningsprogram 
dricksvatten  

JUKKASJÄRVI 
KRONOÖVERLO
PPSMARK 1:1 

KATTERJOKK / 
RIKSGRÄNSEN 
VATTENVERK 

Emelie Yahia 

T-2023-
54 

Bortforslingsorder   Jörgen Uusijärvi 

T-2023-
54 

Bortforslingsorder  Sören Lars-Göran Alfredsson Jörgen Uusijärvi 

B-2021-
524 

Bygglov nybyggnad- 
industribyggnad 
Slutbesked, beviljas 

GRUNDEN 1 LKAB  Kristina Malmelöv 

T-2022-
95 

Felaktigt uppställt fordon 
Björkplan 1-6  
Skrotningsskrivelse 

 Jan Olof Löfström Jörgen Uusijärvi 

B-2023-
74 

Anmälan om ej 
bygglovspliktig åtgärd 
nybyggnad- 
komplementbyggnad 
förråd 
Föreläggande om 
komplettering 

GÄDDAN 7 Ulrica Thea Emmot Mc Cabe Jimmy Holmgren 

B-2023-
78 

Rivningslov rivning- 
Garage Rivningslov 
rivning 

LAXFORSEN 5:50 Ulf Niklas Lind Kristina Malmelöv 

B-2022-
440 

Bygglov tillbyggnad- 
träningslokal 
Slutbesked, beviljas 

RIKSGRÄNSEN 
1:155 

Aktiebolaget Polarexpressen  Jasmine Idris 

T-2023-
62 

Felaktigt uppställt fordon 
personalparkering LKAB 
Bortforslingsorder 

 Securitas Jörgen Uusijärvi 

B-2022-
519 

Bygglov nybyggnad- 
Fritidshus 
Startbesked, beviljas 

SOPPERO 92:4 Johan Anders Hallberg Jasmine Idris 

B-2021-
458 

Bygglov nybyggnad 
garage Slutbesked, 
beviljas 

KURRAVAARA 
2:167 

Paula Elodie Dietrich Kristina Malmelöv 

MoB-
2019-
408 

Bygglov tillbyggnad 
hotell Slutbesked, 
beviljas 

LÄRAREN 1 Hotel Arctic Eden AB Mats Abrahamsson 

M-2022-
68 

Beslut om godkännande 
av ansökan om tillstånd 
för enskilt avlopp med 

JUKKASJÄRVI 
S:45 

Kjell Spolander Camilla Furvall 
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ansluten vattentoalett, 
inklusive BDT-vatten 

M-2022-
742 

Beslut om godkännade av 
anmälan om installation 
av värmepump 

JUKKASJÄRVI 
14:117 

Lena Maria Katarina 
Uddenberg 

Camilla Furvall 

M-2022-
832 

Beslut om godkännade av 
anmälan om installation 
av värmepump 

JUKKASJÄRVI 
16:40 

Daniel Nils-Erik Enqvist Camilla Furvall 

 
Beviljade ansökningar för att sota själv, MoB-nämnden 2023-02-02 
2022-12-28 Stoor, Christer  Bäcken 2  Virvelvägen 13 
2023-01-02 Stor, Christer  Kurravaara 7:67  Rautasälvsvägen 40  
2023-01-02 Svalqvist, Marianne Masugnsbyn 14:4 Nurmasuando 
 

2023-02-13 Thylin, Markus Kiruna Jukkasjärvi 4:122 Fotvägen 1 T  
2023-02-13 Dagfjäll, Laila Laxforsen 2:67 Färjevägen 25 T  
2023-02-13 Aidanpää, Jörgen Laxforsen 5:32 Sörvägen 6 H   
2023-02-13 Eliasson, Joel Björnbäret 6 Movägen 11 Ö   
2023-02-13 Olofsson, Peo Puoltsa 1:2 Puoltsa 1116 H     

ve  
2023-02-13 Olofsson, Peo Puoltsa 1:2 Puoltsa 1116 H     
2023-02-13 Olofsson, Peo Puoltsa 1:2 Puoltsa 1116 B    

H  
2023-02-13 Johansson, Bengt Jukkasjärvi 15:9 Nybyggarvägen 28 B   
 
 
 
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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§ 36   G-2023-26 
 
 
Attestlista 2023 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att fastställa attestreglementet 
 
att den börjar gälla from idag 2023-03-02 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Miljöchef Helena Söderlund föredrar ärendet. 
 
Hantering av ärendet 
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§ 36 forts. 
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§ 36 forts. 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att fastställa attestreglementet 
 
att den börjar gälla from idag 2023-03-02 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande. 
________ 
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