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Miljö- och byggnämnden tillika 
räddnings- och trafiknämnd    

 Sida 
1(3) 

 
 
Tid 
 

2022-06-14, kl. 08:15 

Plats 
 

Kommunstyrelsens sessionssal 

 
 
Ärenden Bil nr Dnr § nr 

1. Information Räddningstjänst  
 

 G-2022-20 § 124 

2. KYRKAN 12, Miljörapport 2021 Krematoriet  
 

 M-2022-465 § 125 

3. LOMBOLO 12:1, Miljörapport 2021, 
Avvattning av muddermassor, SGU  
 

 M-2022-11 § 126 

4. Miljörapport 2021, Kiruna 
avloppsreningsverk  
 

 M-2022-357 § 127 

5. SVAPPAVAARA 12:6, Miljörapport 2021, 
Swerock  
 

 M-2022-320 § 128 

6. KIRUNA 1:1, Miljörapport 2021, Hopukka 
bergtäkt  
 

 M-2022-326 § 129 

7. Information Miljöärenden  
 

 G-2022-19 § 130 

8. KURRAVAARA 3:37, Strandskyddsdispens 
nybyggnad- Komplementbyggnad  
 

 B-2022-256 § 131 

9. JUKKASJÄRVI 10:9, Förhandsbesked 
nybyggnad- Fritidshus  
 

 B-2022-326 
UTGÅR! 

 

10. JUKKASJÄRVI 20:28, Förhandsbesked 
nybyggnad- enbostadshus & garage  
 

 B-2022-238 
UTGÅR! 
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 Sida 
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11. TUOLLUVAARA 1:1, Bygglov nybyggnad- 
Flerbostadshus, komplementbyggnader 
samt parkeringsplatser Kv 69  
 

 B-2022-168 § 132 

12. BALJAN 1, Tidsbegränsat bygglov 
nybyggnad- Entreprenörsboende   
 

 B-2022-187 § 133 

13. ALLMÄNNINGSSKOGEN S:1, 
Strandskyddsdispens nybyggnad- 
Övernattningsstuga  
 

 B-2022-266 § 134 

14. JUKKASJÄRVI 20:25, Strandskyddsdispens 
nybyggnad- Nätstation   
 

 B-2022-246 § 135 

15. HAJEN 1, Bygglov ombyggnad av balkonger   
 

 B-2021-276 § 136 

16. Lokal trafikföreskrift Lerduvestigen, 
Flyttleden och Krutstigen  
 

 T2022-158 § 137 

17. Lokala trafikföreskrifter NKC  
 

 T-2022-70 
UTGÅR! 

 

18. Lokal trafikföreskrift Stadshuset  
 

 T-2022-200 § 138 

19. Granskning av intern styrning och kontroll  
 

 G-2022-27 § 139 

20. Verksamhetsrapport  
 

 G-2022-2 § 140 

21. Delgivningar  
 

 G-2022-10 § 141 

22. Delegationsbeslut  
 

 G-2022-11 
 
 

§ 142 
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23. SÄKRINGEN  2, tidsbegränsat bygglov 
nybyggnad korttidsboende 
 

 B-2022-312  § 143 

24. The Finnish Association of Fire Officers 
 

 G-2022-50   § 144 

 
Sten Nylén 
Miljö- och byggnämndens 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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§ 124   G-2022-20 
 
 
Information Räddningstjänst 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Thomas Winnberg, räddningschef, informerar i ärendet. 
 
Hantering av ärendet 
 

• Samarbete Gällivare m.fl 
Gällivare kommun har sagt upp avtalet gällande räddningschef. Avtalet gäller till och 
med augusti (2022) månaden ut. 
Luleå, Boden/Jokkmokk, Skellefteå, Umeåregionens brandförsvar har svarat ja till 
utredning om fördjupat samarbete. Första mötet sker 2022-06-20. 

• Barents Rescue 2022, Övning Giron 2022 
Det blir en svensk övning/utbildningsvecka i Kiruna under vecka 37 2022. 

Syfte och mål att stärka civil beredskap i en ny struktur, anpassad till en förändrad 
regional hot- och riskbild. Målsättningen är att genom kunskaps- och 
förmågehöjande aktiviteter, identifiera åtgärder för att utveckla förmågan till ledning, 
samverkan och kommunikation  

• Övningsplats Kiruna 
Fortsatt arbete kring avtal mellan MSB och Kiruna kommun kring personal för 
inventering/planering av övningar 
Arbetet kring överenskommelse mellan MSB, LKAB och Kiruna kommun kring 
övningsobjekt m.m. 

• IVPA/Transporter i terrängen 
Ett första möte med Regionen är klart. Vi står långt ifrån varandra kring IVPA och 
första hjälpen 

• Räddningstjänsten/ Handlingsprogram/ LSO 
Sista dag för yttranden är den 13 juni, Inkommit 4 stycken yttranden. 
Polisen och Region Nord som inte har några synpunkter. 
MSB och Umeåregionens brandförsvar har vissa synpunkter på utformningen. 
Vi ser över dessa synpunkter och reviderar vid behov i Handlingsprogrammet.  
Nämnden får åter handlingsprogrammet till nästa sammanträde 2022-09-15 

• Projekt ArcResc 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Sten Nylén (SJVP) 
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande. 
________ 
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§ 125  M-2022-465 
 
 
KYRKAN 12 - Miljörapport 2021 Krematoriet 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att godkänna Kiruna Pastorat, org. nr; 252003-1564, anläggnings nr; 2584-140, 

Kyrkogatan 8, 981 22 Kiruna miljörapport för år 2021, avseende Kiruna krematorium 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kiruna Pastorat har lämnat miljörapport för år 2021 avseende Kiruna krematorium som togs i drift 
1933. 
 
Hantering av ärendet 
 
Länsstyrelsen har 2010-04-09 meddelats tillstånd för kremering, med villkor. 
Ändringar av vissa villkor har beslutats 2011-12-15 av länsstyrelsen, dessa villkorsändringar 
innebär att krematoriet senast 2011-12-31 skulle ha installerat reningsutrustning för rening av 
rökgaser. 
Reningsutrustningen ska kontinuerligt mäta och registrera temperatur samt halterna av 
kolmonoxid, koldioxid och syre, dessutom ska minst 200 gram aktivt kol beläggas på partikelfiltret 
vid varje kremering för att avskilja kvicksilver. 
Länsstyrelsen har 2012-12-21 beslutat att dessa villkorsändringar istället ska börja gälla 2013-01-
03. 
Miljörapporten är utförlig med omfattande beskrivning av verksamheten och beräkningar av 
utsläpp. Antalet kremeringar under året har varit 273 st. Utsläppen till luft av kvicksilver har 
beräknas till 0,027 kg, andra utsläpp har beräknats till ca 0,36 kg partiklar, ca 260 kg kväveoxider 
och ca 12 kg svaveldioxid från eldningsolja 
 
Inga villkorsöverträdelser finns rapporterade. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att miljö- och byggnämnden godkänner Kiruna Pastorat, org. nr; 252003-1564, 

anläggnings nr; 2584-140, Kyrkogatan 8, 981 22 Kiruna miljörapport för år 2021, 
avseende Kiruna krematorium 

 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Sten Nylén (SJVP) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande. 
________ 
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§ 126  M-2022-11 
 
 
LOMBOLO 12:1 - Miljörapport 2021, Avvattning av muddermassor, SGU 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att godkänna miljörapporten för SGU slamavvattning 2021 
 
Beskrivning av ärendet 
 
SGU har bedrivit en testavvattning av slam vid Ala Lombolo. Verksamheten har avslutats och ingen 
avvattning har skett 2021. 
 
Hantering av ärendet 
 
Ingen verksamhet har bedrivits under 2021. Rapporten innehåller nödvändiga uppgifter. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att miljö- och byggnämnden beslutar om att godkänna miljörapporten för SGU 

slamavvattning 2021 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Sten Nylén (SJVP) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande. 
________ 
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§ 127  M-2022-357 
 
 
Miljörapport 2021, Kiruna avloppsreningsverk 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att godkänna miljörapporten för Kiruna avloppsreningsverk 2021 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Tekniska Verken i Kiruna AB har lämnat miljörapport för Kiruna avloppsreningsverk 2021. 
 
Hantering av ärendet 
 
Villkoren har i stort innehållits, BOD har överskridits månad 2 på grund av problem med 
biobädden, sannolikt orsakad av någon form av kemiskt utsläpp till spillvattennätet. 
I maj månad överskreds månadsmedelvärdet för P-tot. Utsläppsmängderna av BOD, COD, P-tot 
och nitratkväve är något lägre än föregående år men totalkvävet är något högre. Metallhalterna i 
slammet är relativt höga, bly och kadmium sticker iväg. En förklaring kan vara rivningar av gamla 
rör i kiruna med anledning av stadsflytten. Äldre gjutjärnsavlopp i byggnader är ofta fogade med 
bly. 
 
Rapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att miljö- och byggnämnden beslutar om att godkänna miljörapporten för Kiruna 

avloppsreningsverk 2021 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Sten Nylén (SJVP) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande. 
________ 
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§ 128  M-2022-320 
 
 
SVAPPAVAARA 12:6, Ragnsells jordbehandling, miljörapport 2021 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att godkänna miljörapporten för Ragnsells jordbehandling 2021 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Ragn-Sells har lämnat miljörapport för jordbehandlingsanläggningen i Sandladan utanför 
Svappavaara. Ladan har rivits, och verksamheten har utökats enligt tidigare tillstånd. 
 
Hantering av ärendet 
 
Alla villkor har innehållits. Klagomål på oljespill inkom under sommaren 2021, men visade sig bero 
på saltning för dammbindning. 
 
Alla villkor har innehållits. Rapporten innehåller all nödvändig information. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att miljö- och byggnämnden beslutar om att godkänna miljörapporten för Ragnsells 

jordbehandling 2021 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Sten Nylén (SJVP) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande. 
________ 
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§ 129  M-2022-326 
 
 
KIRUNA 1:1 - Miljörapport 2021, Hopukka bergtäkt 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att godkänna miljörapporten för Hopukka bergtäkt 2021 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Swerock har lämnat miljörapport för kvartsittäkten vid Hopukka. 
 
Hantering av ärendet 
 
Ingen produktion har bedrivits under året. 
 
Inga klagomål har inkommit. Rapporten innehåller nödvändig information. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att miljö- och byggnämnden beslutar om att godkänna miljörapporten för Hopukka 

bergtäkt 2021. 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Sten Nylén (SJVP) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande. 
________ 
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§ 130   G-2022-19 
 
Information Miljöärenden 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Helena Söderlund, miljöchef, informerar i ärendet. 
 
Hantering av ärendet 
 
Miljöbrott 
Tidigare under våren rapporterades om två åtalsanmälningar. En av dessa, Kuusakoski, har 
resulterat i en företagsbot. Även Kiruna kraft AB, som anmälts för överskridande av villkor genom 
för höga utsläpp till vatten, har fått en företagsbot. 
 
Radon 
Media har rapporterat om radon på Bolags- och Hjalmar Lundbohmsskolan. Detta är ett pågående 
tillsynsärende. Myndigheten har och får löpande information från fastighetsägaren LKAB. 
Åtgärder planeras på Hjalmar Lundbohmsskolan under sommaren och Bolagsskolan ska avvecklas 
så snart det går. 
 
ABP 
SVT har gjort en rad inslag om döda renar i dikena längs vägarna i Norrbotten. För att klargöra 
rättsläget så är miljö- och byggnämnden tillsynsmyndighet för väghållningen och 
kontrollmyndighet för hanteringen av animaliska biprodukter. Det planeras en längre resa under 
veckan och inspektörerna har fått i uppdrag att kartlägga problemet. Inga klagomål har inkommit. 
 
Tillsynsläget 
Livsmedelskontrollen rullar på. Miljötillsynen går in i ett intensivt skede under barmarkssäsongen 
där den mesta av tillsynen behöver planeras in. Fortsatt högt tryck på anmälningsärendena. 
Konsulten som togs in för en månad sedan har betat av ett stort antal mängdärenden och håller nu 
på med att gå igenom miljöregistret. På hälsoskyddsidan pågår ett projekt med kontroll av städning 
på förskolor och skolor. I sommar planeras det för det sista området för LOVA-projektet, i 
Poikkijärvi. 
 
Personalläget 
Emil Vinsa är på plats sen i måndags och Johan Mämmi kom in under förra veckan så nu är 
bemanningen säkrad. Rekryteringen av vikarie för Sofie som ska vara mammaledig är på 
sluttampen och kontrakt kommer skrivas under veckan.  
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Sten Nylén (SJVP) 
 
att lägga informationen med beaktande till handlingarna 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande. 
________ 
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§ 131  B-2022-256 
 
 
KURRAVAARA 3:37 - Strandskyddsdispens nybyggnad- Komplementbyggnad 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att medge dispens från strandskyddsbestämmelser i 7 kapitlet 15 § miljöbalken 

(1998:808), MB, med stöd av 7 kapitlet 18b § MB, för nybyggnad av 

komplementbyggnad på fastigheten Kurravaara 3:37 

att dispensen omfattar endast den yta som åtgärderna upptar 

att avgiften för dispensen är 7 104 kronor 

För dispensen gäller följande villkor: 

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

• Dispensen från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte 

påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag dispensen vunnit laga kraft 

Handlingar som ligger till grund för beslutet 
 

1. Förvaltningens yttrande B-2022-256-5 
2. Ansökan B-2022-256-1 inkommen 2022-04-27 

3. Fullmakt B-2022-256-1 inkommen 2022-04-27 

4. Motivering B-2022-256-1 inkommen 2022-04-27 

5. Fasadritning B-2022-256-1 inkommen 2022-04-27 

6. Sektionsritning B-2022-256-1 inkommen 2022-04-27 

7. Planritning B-2022-256-1 inkommen 2022-04-27 

8. Situationsplan B-2022-256-1 inkommen 2022-04-27 

9. Utpekat LIS-område  

10. Information om övriga byggnader på fastigheten 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ansökan från Kiruna Guidetur, genom Lars Stålnacke, om strandskyddsdispens för 
nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Kurravaara 3:37. Åtgärden är en  
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§ 131 forts. 
 
komplementbyggnad för att täcka behovet av personalboende för verksamheten. 
Komplementbyggnaden planer att uppföras med en bruttoarea om 35,1 kvadratmeter samt med en 
nockhöjd om 3,9 meter. Komplementbyggnadens placering är om 85 meter från strandkant som 
närmast vid medelvatten, se bilaga situationsplan. 
 
Hantering av ärendet 
 
Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken. Strandskyddet gäller generellt vid 
havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområden intill 100 m från strandlinjen 
vid normalt medelvattenstånd, 7 kap. 14 § miljöbalken. Inom ett strandskyddsområde får inte 
exempelvis nya byggnader uppföras, 7 kap. 15 § miljöbalken. Om det finns särskilda skäl och om 
dispens är förenlig med strandskyddets syften kan strandskyddsdispens medges, 7 kap. 18 b-c 
och26 §§ miljöbalken. I 7 kap. 18 f och 18 h §§ miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för 
allmänheten, tomtplatsavgränsning och tidsbegränsning av dispensen. Beslut om 
strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken förenas med villkor. 
 

Beslutsmotivering 

 

Miljö- och byggnämndens bedömning är att planerad åtgärd inte kommer medföra försumbar 

olägenhet för miljön. Vidare är bedömningen att planerad åtgärd inte försämrar den 

allemansrättsliga tillgången till strandområdet på så sätt att en större avhållande effekt för 

allmänheten uppstår, då åtgärden är av mindre slag. 

I denna ansökan åberopas dispensskäl 7:18 c §, om upphävande eller dispens från strandskyddet 

inom ett område som 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften, 2. genom väg, järnväg, bebyggelse eller annan exploatering är väl avskilt 

från området närmast strandlinjen samt 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 

utvidgningen inte kan genomföras utanför området. 

I aktuellt ärende åberopas dispensskälen med motiveringen att de tilltänkta åtgärderna placeras 

inom mark som redan är ianspråktagen, då detta är en komplementbyggnad som placeras längre 

från det strandskyddade området än den redan i ianspråktagna samt exploaterade fastigheten 

Kurravaara 3:19. Vidare så är fastigheten Kurravaara 3:37 genom väg avskilt från området närmast 

strandlinjen. Slutligen behövs denna åtgärd för att Kiruna Guidetur så ska kunna utvidga deras 

verksamhet för att så hushålla deras personal med ett personalboende. Dispensskäl punkt 1,  punkt 

2 samt punkt 4 bedöms således som uppfyllda. 

Åtgärden uppförs även på utpekat LIS-område. Området är i översiktsplanen utpekat som LIS-

område, se bilaga utpekat LIS-område. Processen för framtagandet av LIS-områden är väl 

dokumenterat i skrivelsen Underlag för Landsbygdsutveckling i strandnära läge, samt i Del 1 kap 11 

av översiktsplanen. Tydlig beskrivning av syfte för varje område finns i del 2 av översiktsplanen.  

På sidan 65–67 finns att läsa om område YF5 Kirkkoväärtijärvi som innefattar de fastigheter som  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-06-14 11 av 45 
 

  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 131 forts. 

detta ärende gäller. Syftet med LIS-området är turism, Fritidshus och friluftsliv.  Länsstyrelsen har 

i sitt yttrande angående området skrivit följande: 

”Flygbilder över det föreslagna LIS-området visar att även vattenområdet (flera grunda vikar) 

verkar ha höga naturvärden och både land och vattenområdet bör därför naturvärdesinventeras  

innan området pekas ut som LIS-område. Kommunen har i planen uppgett att bebyggelse vid 

grunda vikar har undvikits pga. höga naturvärden och eventuell negativ påverkan av mänsklig 

aktivitet. Samma resonemang bör gälla avseende utpekanden av LIS-områden i direkt anslutning 

till grunda vikar.”I översiktsplanen del 1 skriver kommunen att en levande landsbygd med god 

näringslivs- och samhällsutveckling är nödvändig för kommunens överlevnad. Och i det antagna 

näringslivsprogrammet från 2016 pekar man ut besöksnäring och turism som ”särskilt möjliga att 

utveckla”. Åtgärden som ansökan gäller går i linje med både syftet med LIS-området och 

näringslivsprogrammet. Det är tydligt att kommunen i sin plan menar att det området som Kiruna 

Guideturers fastigheter ligger på är ett utpekat LIS-område med syfte att utveckla turism och 

besöksnäring. 

Vad gäller länsstyrelsens yttrande gällande grunda vikar med höga naturvärden så är det tydligt på 

flygbilder och situationsplan att inga sådana grunda vikar berörs av åtgärden. På nordvästra delen 

av fastigheten 3:37 finns en grund vik belägen med våtmark i strandlinjen. Avståndet från 

komplementbyggnad till viken är över 100 meter och således inte inom strandskyddat område från 

den strandlinjen. 

Enligt 7 kap. 18b Miljöbalken (1998:808) får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från 

byggnadsförbudet strandskydd, om det finns särskilda skäl. Enligt 7 kap. 26 § MB får 

strandskyddsdispens endast ges om det är förenligt med strandskyddets syfte, vilket anges i 7 kap. 

13 § MB. Livsvillkoren för djur- och växtliv på land och vatten bedöms inte påverkas på ett 

oacceptabelt sätt av planerad nybyggnad. Lokaliseringen får därför anses som lämplig. Med 

hänvisning till ovan anförda, samt till de handlingar som legat till grund för bedömningarna, anser 

miljö- och byggnämnden att strandskyddets syften inte långsiktigt påverkas negativt och att det 

finns särskilda skäl för att bevilja dispens från strandskyddsreglerna enligt ansökan. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att medge dispens från strandskyddsbestämmelser i 7 kap. 15 § miljöbalken (1998:808), 

MB, med stöd av 7 kap. 18b § MB, för nybyggnad av komplementbyggnad på 

fastigheten Kurravaara 3:37 

att dispensen omfattar endast den yta som åtgärderna upptar 

att avgiften för dispensen är 7104 kronor 
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För dispensen gäller följande villkor: 

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

• Dispensen från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte 

påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag dispensen vunnit laga kraft 

 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Sten Nylén (SJVP) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande. 
________ 
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§ 132  B-2022-168 
 
 
TUOLLUVAARA 1:1 - Bygglov nybyggnad- Flerbostadshus, komplementbyggnader 
samt parkeringsplatser Kv 69 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen 

att kostnaden för bygglovet är 222 180 kronor, annonsering 225 kronor samt 301 392 för 
planavgift totalt 523 797 kronor 

att som kontrollansvarig godta Roland Isaksson som är certifierad kontrollansvarig med 
behörighet K enligt 10 kap. 9 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 

Handlingar som ligger till grund för beslutet 
 

1. Förvaltningens yttrande 
2. Ansökan   inkommen 2022-03-28 
3. Markplanering   inkommen 2022-03-28 
4. Planritning Hus 3, entré  inkommen 2022-03-28 
5. Planritning Hus 3, 11–14  inkommen 2022-03-28 
6. Planritning Hus 3, 15  inkommen 2022-03-28 
7. Takplan Hus 3   inkommen 2022-03-28 
8. Planritning Hus 4, entré  inkommen 2022-03-28 
9. Planritning Hus 4, 11–14  inkommen 2022-03-28 
10. Planritning Hus 4, 15  inkommen 2022-03-28 
11. Takplan Hus 4   inkommen 2022-03-28 
12. Plan-, fasad, och sektionsritning bastu inkommen 2022-03-28 
13. Fasadillustrationer   inkommen 2022-03-28 
14. Situationsplan Nybyggnadskarta  inkommen 2022-03-28 
15. Fasadritning, Hus 3 Väster & Norr inkommen 2022-03-28 
16. Fasadritning, Hus 3 Öster & Söder  inkommen 2022-03-28 
17. Fasadritning, Hus 4 Väster & Norr inkommen 2022-03-28 
18. Fasadritning, Hus 4 Öster & Söder inkommen 2022-03-28 
19. Sektionsritning AA-DD   inkommen 2022-03-28 
20. Sektionsritning EE-GG   inkommen 2022-03-28 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ansökan från Luossavaara-Kirunavaara AB, om bygglov för nybyggnation av 
flerbostadshus samt parkeringsplatser på fastigheten Tuolluvaara 1:1, kvarter 69. Ansökt åtgärd 
utgör två flerbostadshus med fem våningsplan, komplementbyggnad samt en tillhörande 
parkering. Tilltänkt åtgärd har 98 lägenheter, 109 parkeringsplatser varav 5 är 
handikapparkeringsplatser. Flerbostadshusen utgör en bruttoarea på 11 200. Av 
planbestämmelserna framgår bland annat att det aktuella området får bebyggas för  
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bostadsändamål. Åtgärden är planenlig 

Hantering av ärendet 

Ansökt åtgärd utgör två flerbostadshus med fem våningsplan, bastu samt en tillhörande parkering. 
Den aktuella fastigheten omfattas av detaljplan 2584-P2020/12. Det aktuella området får bebyggas 
för bostadsändamål. De sökta åtgärderna är planenliga. 

Beslutsmotivering 
 
Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det 
byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med detaljplanen. 
Sökt åtgärd överensstämmer i sin helhet med gällande detaljplan och således kan bygglov beviljas 
med stöd av 9. Kap 30 § Plan- och bygglagen. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen 

att kostnaden för bygglovet är 222 180 kronor, annonsering 225 kronor samt 301 392 för 
planavgift totalt 523 797 kronor 

att som kontrollansvarig godta Roland Isaksson som är certifierad kontrollansvarig med 
behörighet K enligt 10 kap. 9 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Sten Nylén (SJVP) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande. 
________ 
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§ 133  B-2022-187 
 
 
BALJAN 1 - Tidsbegränsat bygglov nybyggnad- Entreprenörsboende 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av entreprenörsboende på fastighet Baljan 1 

nekas med stöd av 9 kapitlet 33 § PBL 

Handlingar som ligger till grund för beslutet 
 

1. Förvaltningens yttrande B-2022-187-8 
2. Ansökan B-2022-187-1   inkommen 2022-06-08 

3. Plan-, fasad och sektionsritning B-2022-187-1  inkommen 2022-06-08 

4. Situationsplan B-2022-187-1   inkommen 2022-06-08 

5. Skrivelse B-2022-187-4   inkommen 2022-04-13 

Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ansökan från Fastighetsmästaren i Kiruna 2 AB, för tidsbegränsat bygglov för 
uppförandet av entreprenörsboenden på fastigheten Baljan 1. Fastigheten som den sökta 
byggnaden planeras uppföras på är inom detaljplanelagt område, 25-P88/16. Enligt detaljplan är 
fastigheten prickad mark. Prickmark reglerar att marken inte får bebyggas. Skäl för att bevilja 
tidsbegränsat bygglov för entreprenörsboende med stöd av detaljplanebestämmelser bedöms 
därför inte finnas. 
 
Hantering av ärendet 
 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av entreprenörsboenden på fastighet Baljan 1. 

Åtgärden avser uppställning av sex bostadsmoduler, 5x94,7 kvm samt 1x 80,5 kvm. Dessa sex 

bostadsmoduler innehåller 22 nytillkomna lägenheter. Fasaden planeras att uppföras i ljusgrönt 

trä med vita knutar samt med ett svart plåttak. Åtgärden planeras att kopplas till kommunalt 

vatten och avlopp. Bostadsmoduler färdiga med fast inredning flyttas i sin helhet från Södertälje 

där de stått uppställda och fungerande i flera år. Vidare planeras även hårdgjorda ytor, nya 

parkeringsplatser, teknikhus med tvättstuga samt gräsytor mellan modulerna att uppföras. 

Sökande har inkommit med skrivelse där de motiverar placeringen av de tilltänkta 

bostadsmodulerna samt vidare förklarar att de behöver uppföra dessa bostadsmoduler för att så 

hjälpa till med Kirunas prekära bostadssituation. Sökande har inte inkommit med yttrande efter 

kommunicering om förslag till beslut. 

Fastigheten som den sökta byggnaden planeras uppföras på är inom detaljplanelagt område, 25-

P88/16. Enligt detaljplan är fastigheten i sin helhet prickad mark. Prickmark reglerar att marken  
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inte får bebyggas. Skäl för att bevilja tidsbegränsat bygglov för entreprenörsboende med stöd av 

detaljplanebestämmelser bedöms därför inte finnas. 

 

Beslutsmotivering 

 

Fastigheten som den sökta byggnaden planeras uppföras på är inom detaljplanelagt område, 25-

P88/16. Enligt detaljplan är fastigheten prickad mark. Prickmark reglerar att marken inte får 

bebyggas. Skäl för att bevilja tidsbegränsat bygglov för entreprenörsboende med stöd av 

detaljplanebestämmelser bedöms därför inte finnas. 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av entreprenörsboende på fastighet Baljan 1 

nekas med stöd av 9 kap. 33 § PBL 

 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Sten Nylén (SJVP) med bifall av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns m.fl. yrkande. 
________ 
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§ 134  B-2022-266 
 
 
ALLMÄNNINGSSKOGEN S:1 - Strandskyddsdispens nybyggnad- Övernattningsstuga 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att medge dispens från strandskyddsbestämmelser i 7 kapitlet 15 § miljöbalken 

(1998:808), MB, med stöd av 7 kapitlet 18b § MB, för nybyggnad av övernattningsstuga 

på fastigheten Allmänningsskogen S:1 

att dispensen omfattar endast den yta som åtgärderna upptar 

att avgiften för dispensen är 7 104 kronor 

För dispensen gäller följande villkor: 

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

• Dispensen från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte 

påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag dispensen vunnit laga kraft 

Handlingar som ligger till grund för beslutet 
 

1. Förvaltningens yttrande B-2022-266-4 
2. Ansökan B-2022-266-1 inkommen 2022-05-03 

3. Fullmakt B-2022-266-1 inkommen 2022-05-03 

4. Situationsplan 1 B-2022-266-1 inkommen 2022-05-03 

5. Situationsplan 2 B-2022-266-1 inkommen 2022-05-03 

6. Flygfoto B-2022-266-1 inkommen 2022-05-03 

7. Situationsplan 3 B-2022-266-1 inkommen 2022-05-03 

8. Översiktskarta B-2022-266-1 inkommen 2022-05-03 

9. Plan-, fasad och sektionsritning inkommen 2022-05-03 

Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ansökan från ICEHOTEL AB, om strandskyddsdispens för nybyggnad av 

övernattningsstuga på fastigheten Allmänningsskogen S:1. Åtgärden är en övernattningsstuga på 

ICEHOTEL:s egna vildmarkscamp längs Torneälven i Luspenområdet. Åtgärden planeras att 

uppföras i linje med övriga byggnader för att så bilda en sammanhållen bebyggelse. Vidare tar  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-06-14 18 av 45 
 

  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 134 forts. 

placeringen i beaktan gästupplevelser så som älvutsikt. Åtgärden går inte att uppföra utanför 

strandskyddat område på grund av markens beskaffenhet. Övernattningsstugan är ungefär 25 kvm 

med en nockhöjd om 3,8 meter. Övernattningsstugan kommer hamna ca 10 meter från strandkant 

som närmast vid medelvatten. 

Hantering av ärendet 
 
Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken. Strandskyddet gäller generellt vid 
havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområden intill 100 m från strandlinjen 
vid normalt medelvattenstånd, 7 kap. 14 § miljöbalken. Inom ett strandskyddsområde får inte 
exempelvis nya byggnader uppföras, 7 kap. 15 § miljöbalken. Om det finns särskilda skäl och om 
dispens är förenlig med strandskyddets syften kan strandskyddsdispens medges, 7 kap. 18 b-c och 
26 §§ miljöbalken. I 7 kap. 18 f och 18 h §§ miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för 
allmänheten, tomtplatsavgränsning och tidsbegränsning av dispensen. Beslut om 
strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken förenas med villkor. 
 
Beslutsmotivering 

Miljö- och byggnämndens bedömning är att planerad åtgärd inte kommer medföra försumbar 

olägenhet för miljön. Vidare är bedömningen att planerad åtgärd inte försämrar den 

allemansrättsliga tillgången till strandområdet på så sätt att en avhållande effekt för allmänheten 

uppstår, då åtgärden är av mindre slag. 

I denna ansökan åberopas dispensskäl 7:18 c §, om upphävande eller dispens från strandskyddet 

inom ett område som 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften samt 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen 

inte kan genomföras utanför området. I aktuellt ärende åberopas dispensskälen med motiveringen 

att de tilltänkta åtgärderna placeras inom mark som redan är ianspråktagen, då detta är en till 

övernattningsstuga som placeras i närhet till andra övernattningsstugor. Vidare så behövs denna 

åtgärd för att ICEHOTEL AB så ska kunna utvidga deras vildmarkscamp för att så hushålla deras 

gäster. Dispensskäl punkt 1,  samt punkt 4 bedöms således som uppfyllda. 

Enligt 7 kap. 18b Miljöbalken (1998:808) får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från 

byggnadsförbudet strandskydd, om det finns särskilda skäl. Enligt 7 kap. 26 § MB får 

strandskyddsdispens endast ges om det är förenligt med strandskyddets syfte, vilket anges i 7 kap. 

13 § MB. Livsvillkoren för djur- och växtliv på land och vatten bedöms inte påverkas på ett 

oacceptabelt sätt av planerad tillbyggnad. Lokaliseringen får därför anses som lämplig. Med 

hänvisning till ovan anförda, samt till de handlingar som legat till grund för bedömningarna, anser 

miljö- och byggnämnden att strandskyddets syften inte långsiktigt påverkas negativt och att det 

finns särskilda skäl för att bevilja dispens från strandskyddsreglerna enligt ansökan. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
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att medge dispens från strandskyddsbestämmelser i 7 kap. 15 § miljöbalken (1998:808), 

MB, med stöd av 7 kap. 18b § MB, för nybyggnad av övernattningsstuga på fastigheten 

Allmänningsskogen S:1 

att dispensen omfattar endast den yta som åtgärderna upptar 

att avgiften för dispensen är 7104 kronor 

För dispensen gäller följande villkor: 

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

• Dispensen från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte 

påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag dispensen vunnit laga kraft 

 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Sten Nylén (SJVP) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande. 
________ 
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§ 135  B-2022-246 
 
 
JUKKASJÄRVI 20:25 - Strandskyddsdispens nybyggnad- Nätstation  
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att  medge dispens från strandskyddsbestämmelser i 7 kapitlet 15 § miljöbalken 

(1998:808), MB, med stöd av 7 kapitlet 18b § MB, för nybyggnad av nätstation på 

fastigheten Jukkasjärvi 20:25 samt schakt för ny markkabel på fastigheten Jukkasjärvi 

20:25 samt Jukkasjärvi 20:11 

att dispensen omfattar endast den yta som åtgärderna upptar.  

att avgiften för dispensen är 7104 kronor 

För dispensen gäller följande villkor: 

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

• Dispensen från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte 

påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag dispensen vunnit laga kraft 

Handlingar som ligger till grund för beslutet 

1. Förvaltningens yttrande B-2022-246-4 

2. Ansökan B-2022-246-1 inkommen 2022-04-26 

3. Fullmakt B-2022-246-1 inkommen 2022-04-26 

4. Situationsplan B-2022-246-1 inkommen 2022-04-26 

5. Översiktskarta B-2022-246-1 inkommen 2022-04-26 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger ansökan från Vattenfall Eldistribution AB, om strandskyddsdispens för nybyggnad av 

nätstation på fastigheten Jukkasjärvi 20:25. Åtgärden är en befintlig nätstation som byts ut mot en 

likadan på samma plats samt schakt för att så försörja fastighet Jukkasjärvi 20:47 med ström. 

Åtgärden kommer inte påverka allmänhetens möjlighet till att vistas i området. Naturmiljön 

påverkas minimalt då nätstationen uppförs på plats där tidigare nätstations stått tidigare. 

Schaktning uppförs vid vägkant. Schaktningen kommer hamna ca 50 meter från strandkant som 

närmast vid medelvatten. 
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Hantering av ärendet 

Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken. Strandskyddet gäller generellt vid 

havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområden intill 100 m från strandlinjen 

vid normalt medelvattenstånd, 7 kap. 14 § miljöbalken. Inom ett strandskyddsområde får inte 

exempelvis nya byggnader uppföras, 7 kap. 15 § miljöbalken. Om det finns särskilda skäl och om 

dispens är förenlig med strandskyddets syften kan strandskyddsdispens medges, 7 kap. 18 b-c 

och26 §§ miljöbalken. I 7 kap. 18 f och 18 h §§ miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för 

allmänheten, tomtplatsavgränsning och tidsbegränsning av dispensen. Beslut om 

strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken förenas med villkor. 

Beslutsmotivering 

 

Miljö- och byggnämndens bedömning är att planerad åtgärd inte kommer medföra försumbar 

olägenhet för miljön. Vidare är bedömningen att planerad åtgärd inte försämrar den 

allemansrättsliga tillgången till strandområdet på så sätt att en avhållande effekt för allmänheten 

uppstår. 

I denna ansökan åberopas dispensskäl 7:18 c §, om upphävande eller dispens från strandskyddet 

inom ett område som 1 redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften, 2 att området är genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 

exploatering väl avskilt från området närmast strandlinjen samt 5 behöver tas i anspråk för att 

tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 

I aktuellt ärende åberopas dispensskälen med motiveringen att de tilltänkta åtgärderna placeras 

inom mark som redan är ianspråktagen, då det är en schaktning inom ett område där det uppförts 

väg samt byggnader närmare strandlinjen än vad schaktningen samt de övriga åtgärderna kommer 

placeras. Vidare så avskiljer en mindre väg den tilltänkta schaktningen samt nätstationen. Denna 

schaktning bör genomföras för att möjliggöra anläggningen av markkabel. Slutligen är denna 

åtgärd nödvändig för att så försörja fastigheten Jukkasjärvi 20:47 med ström. Dispensskäl punkt 1, 

punkt 2 samt punkt 5 bedöms således som uppfyllda. 

Enligt 7 kap. 18b Miljöbalken (1998:808) får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från 

byggnadsförbudet strandskydd, om det finns särskilda skäl. Enligt 7 kap. 26 § MB får 

strandskyddsdispens endast ges om det är förenligt med strandskyddets syfte, vilket anges i 7 kap. 

13 § MB. 
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§ 135 forts. 

Livsvillkoren för djur- och växtliv på land och vatten bedöms inte påverkas på ett oacceptabelt sätt 

av planerad tillbyggnad. Lokaliseringen får därför anses som lämplig. Med hänvisning till ovan 

anförda, samt till de handlingar som legat till grund för bedömningarna, anser miljö- och 

byggnämnden att strandskyddets syften inte långsiktigt påverkas negativt och att det finns 

särskilda skäl för att bevilja dispens från strandskyddsreglerna enligt ansökan. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att medge dispens från strandskyddsbestämmelser i 7 kap. 15 § miljöbalken (1998:808), 

MB, med stöd av 7 kap. 18b § MB, för nybyggnad av nätstation på fastigheten 

Jukkasjärvi 20:25 samt schakt för ny markkabel på fastigheten Jukkasjärvi 20:25 samt 

Jukkasjärvi 20:11 

att dispensen omfattar endast den yta som åtgärderna upptar.  

att avgiften för dispensen är 7 104 kronor 

För dispensen gäller följande villkor: 

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

• Dispensen från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte 

påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag dispensen vunnit laga kraft 

 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Sten Nylén (SJVP) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande. 
________ 
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§ 136  B-2021-276 
 
 
HAJEN 1 - Bygglov ombyggnad av balkonger  
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att påföra en sanktionsavgift enligt PBF § 9:10 
 
att sänka ner sanktionsavgiften till hälften av 11 900 kronor, till 5 950 kronor 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Byggherren sökte bygglov för rivning av befintliga balkonger och montering av nya inglasade 
balkonger, Byggherren startade ombyggnationerna utan startbesked. 
 
Beslutsmotivering 
 
Byggherren har startat rivning och ombyggnationer av balkonger utan startbesked. Enligt PBF § 
9:10. En byggnads yttre utseende, balkong skall byggherren påföras en sanktionsavgift på 11 900 
kronor. Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att påföra en sanktionsavgift enligt PBF § 9:10 
på 11 900 kronor 
 
Miljö och byggnämndens arbetsutskott föreslår miljö och byggnämnden besluta 
 
att påföra en sanktionsavgift enligt PBF § 9:10 
 
att sänka ner sanktionsavgiften till hälften av 11 900 kronor, till 5 950 kronor 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Sten Nylén (SJVP) 
 
att arbetsutskottets förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande  
________ 
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§ 137 T-2022-158 
 
 
Lokal trafikföreskrift Lerduvestigen, Flyttleden och Krutstigen 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att anta lokal trafikföreskrift om tillfälligt förbud t.o.m. 2025-08-31 mot parkering på 

Lerduvestigen, Flyttleden och Krutstigen med stöd av 10 kapitlet 1 § andra stycket 16 
och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) 

Barnperspektivet har tagits i beaktande. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ett förslag om förbud mot parkering på Lerduvestigen m.fl. Orsaken till detta behov är 
att lokalbussen behöver köra på dessa gator eftersom Hagelstigens vändplan är avstängd på grund 
av byggnation av NKC (Nya Kiruna Centrum). Bussen får inte plats att svänga om det står bilar på 
gatorna. 
 
Hantering av ärendet 
 
Lokalbussen går i vanliga fall från Lerduvestigen och vänder på vändplan på Hagelstigen. På grund 
av stadsflytten är vändplanen avstängd. Lokalbussen behöver därför köra på Lerduvestigen, 
Flyttleden och Krutstigen. Gatorna är inte demissionerade för att lokalbussens svängradie. Genom 
att förbjuda parkering får lokalbussen plats att svänga i kurvorna. 
Bussen går på gatorna mellan 05:05 och 23:07 på vardagar. 
Yttrande: Ärendet har remitterats till Polisen. Polisen har ingen erinran.  
 
Beslutsmotivering 
 
Om inte föreskrifterna antas kan inte lokalbussen inte hämta upp passagerare.  
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att anta lokal trafikföreskrift om förbud mot parkering 
på Lerduvestigen, Flyttleden och Krutstigen med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första 
stycket trafikförordningen (1998:1276) 
 
Miljö och byggnämndens arbetsutskott föreslår miljö och byggnämnden besluta 
 
att anta lokal trafikföreskrift om tillfälligt förbud t.o.m. 2025-08-31 mot parkering på 

Lerduvestigen, Flyttleden och Krutstigen med stöd av 10 kapitlet 1 § andra stycket 16 
och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) 
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§ 137 forts. 

Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Sten Nylén (SJVP) 
 
att arbetsutskottets förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande  
________ 
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§ 138  T-2022-200 
 
 
Lokal trafikföreskrift Stadshuset 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att anta lokal trafikföreskrift om ändamålsplats lastning och lossning utanför stadshuset 

med stöd av 10 kapitlet 1 § andra stycket 7 och 3 § första stycket trafikförordningen 
(1998:1276) 

 
Barnperspektivet har tagits i beaktande. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Kiruna kommuns fritids- och serviceavdelning önskar en ändamålsplats för lastning och lossning 
intill ingång för varuintag. I nuläget parkerar bilar så det är svårt för post och paketleveranser att 
komma intill varuintaget. 
 
Hantering av ärendet 
 
Yttrande: Ärendet har remitterats till Polisen. Polisen har ingen erinran. 
 
Beslutsmotivering  
 
För att förenkla för post och paketleveranser behövs det förbud mot parkering intill varuintaget.  
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att miljö- och byggnämnden antar lokal trafikföreskrift om ändamålsplats lastning och 

lossning utanför stadshuset med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 7 och 3 § första 
stycket trafikförordningen (1998:1276) 

 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Sten Nylén (SJVP) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande  
________ 
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§ 139  G-2022-27 
 
 
Granskning av intern styrning och kontroll 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att anta kommunledningens förslag till beslut angående revisorernas rekommendationer 
 
att lägga revisionens rapport, Grundläggande granskning år 2021, med godkännande till 

handlingarna 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår  

att förbättringsåtgärder och tidplan i tabell 1 godkänns och kommunlednings-förvaltningen får 
i uppdrag att samordna det kommunövergripande arbetet 

att nämnderna senast 2022-05-31 delger kommunstyrelsen sina planerade åtgärder med 
anledning av revisionsrapporten 

att nämnderna senast 2022-05-31 utser en representant vardera till ett internkontrollnätverk 
för att säkerställa ett kommungemensamt arbetssätt och bolagen inbjuds att delta i 
nätverket 

att nämnderna senast 2022-10-31 delger kommunstyrelsen sina interna rutiner för intern 
kontroll 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-28, § 64 att ge kommunledningsförvaltningen 
i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder i enlighet med revisionsgranskningen av intern 
styrning och kontroll. I granskningen identifierar revisorerna tre förbättringsområden som berör 
styrelsen och/eller flera nämnder: 

• tillgång till relevanta dokument (reglemente, riktlinjer, policys) avseende dokumentation av 
intern kontroll och riskanalys 

• återrapportering till nämnd och delgivning till kommunstyrelse samt  

• aktiva beslut om åtgärder med anledning av avvikelser från beslutad plan 

Utifrån den genomförda granskningen bedömer revisorerna att kommunstyrelsen och berörda 
nämnder inte helt säkerställt en tillräcklig intern styrning och kontroll. 
Kommunledningsförvaltningen har identifierat samma förbättringsområden i de 
kommunövergripande, samlade uppföljningarna för de senaste verksamhetsåren. 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med förvaltningsledningarna i nämnderna gått 
igenom revisionsrapporten. Med utgångspunkt i revisorernas granskning och de senaste årens 
kommunövergripande, samlade uppföljningar föreslås ett kommunövergripande 
förbättringsarbete enligt tabell 1 vilket beaktar revisorernas samtliga synpunkter. 
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§ 139 forts. 

Bakgrund 

Kommunen har ett reglemente för intern kontroll som senast reviderades av kommunfullmäktige 
2012-02-20, § 6. Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-11, § 136 att ge dåvarande 
kommunkontoret i uppdrag att revidera Reglemente för intern kontroll. Arbetet är försenat. 

Kommunledningsförvaltningen har genomfört kommunövergripande, samlad uppföljning av den 
interna kontrollen under de tre senaste verksamhetsåren som stöd för kommunövergripande 
utvecklingsarbete. 

 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden 
 
att anta kommunledningens förslag till beslut angående revisorernas rekommendationer 
 
att lägga revisionens rapport, Grundläggande granskning år 2021, med godkännande till 

handlingarna 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Sten Nylén (SJVP) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande  
________ 
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§ 140  G-2022-2 
 
 
Verksamhetsrapport 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att lägga verksamhetsrapporten med godkännande till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 
 
Förvaltningschef Antero Ijäs föredrar ärendet. 

Hantering av ärendet 

Miljö och byggförvaltningens verksamhetsrapport för 2022-05-19 innehåller uppföljningsrapporter 
av: 

Ekonomi 

Verksamhetsplan 

Interkontrollplan med riskbedömning 

Organisation 

Rekrytering  

Handläggningstider 

Förvaltningens handlingsplan 

Övriga aktuella ärenden 

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

handlingarna 

 
 
Yrkanden och beslutsgång 

Yrkanden i nämnden 

av Sten Nylén (SJVP) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande. 
________ 
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§ 141   G-2022-10 
 
 
Delgivningar 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att delgivningarna läggs med godkännande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2022-06-06 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken beskriver att 
följande delgivningar presenteras till nämnden. 
 
Hantering av ärendet 
 

Diarienummer Ärendemening/Rubrik Fastighet Beslutsutfall 
M-2022-223 Anmälan om misstänkt 

miljöbrott 
Underrättelse från 
Åklagarmyndigheten 

INDUSTRIN 9:11 Underrättelse inkommen 
2022-05-13 gällande 
anmälan om misstänkt 
miljöbrott på fastigheten 
INDUSTRIN 9:11.  
Åklagarens dnr: AM-40429-
22 Vårt dnr: M-2022-223-1 
Åklagarmyndigheten 
beslutar att: Det finns inte 
längre anledning att 
fullfölja förundersökningen. 
På det 
undersökningsmaterial som 
nu föreligger går det inte 
att bevisa att den eller de 
som varit misstänkta har 
gjort sig skyldiga till brott. 
Ytterligare utredning kan 
inte antas förändra 
bevisläget på ett avgörande 
sätt.  

M-2021-1236 Remiss angående 
ansökan om tillstånd till 
avfallsverksamhet på 
fastigheten Källaren 9, 
Kiruna kommun 
Beslut från Länsstyrelsen 
i Norrbottens Län 

KÄLLAREN 9 Beslut från Länsstyrelsen 
inkommen 2022-05-17 
gällande Stena Recycling 
AB:s ansökan om tillstånd 
till avfallsverksamhet på 
fastigheten Källaren 9, 
Kiruna kommun  
Dnr: 551-11378-2021 
Länsstyrelsen beslutar att: 
Beslut 
Miljöprövningsdelegationen 
inom Länsstyrelsen i 
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Norrbottens län lämnar 
med stöd av 9 kap. 
miljöbalken (MB), Stena 
Recycling AB  
(bolaget), med 
organisationsnummer 
556132-1752, tillstånd till 
uppförande och drift av 
anläggning för insamling 
och hantering av farligt och 
icke-farligt avfall på 
fastigheten Källaren 9 i 
Kiruna kommun. Tillståndet 
omfattar verksamhet enligt 
nedan:  
A. Lagring av högst 10 000 
ton icke farligt avfall vid ett 
och samma tillfälle. 
B. Lagring av högst 450 ton 
farligt avfall vid ett och 
samma tillfälle. 
C. Lagring av högst 5 ton 
elektronik vid ett och 
samma tillfälle. 
D. Lagring av högst 50 bilar 
och andra fordon vid ett 
och samma tillfälle. 
E. Tömning, demontering 
eller på annat sätt 
yrkesmässig återvinning 
högst 300 bilar eller andra 
fordon per kalenderår. 
F. Sortering och mekanisk 
bearbetning av högst 10 
000 ton icke-farligt avfall 
per år. 
G. Sortering, demontering 
och behandling innan 
ytterligare behandling av 
elavfall inklusive vitvaror.  
Lagring får endast ske som 
en del av att samla in 
avfallet. 
Miljöprövningsdelegationen 
godkänner 
miljökonsekvens-
beskrivningen. 

B-2022-71 Strandskyddsdispens 
tillbyggnad- Gäststuga 
Beslut från Länsstyrelsen 
i Norrbottens Län 

PUOLTSA 1:79 526-5842-2022 
Länsstyrelsen beslutar att: 
godkänna Kiruna kommuns 
beslut den 13 april 2022 i 
ärende B-2022-71 om 
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strandskyddsdispens för 
tillbyggnad av fritidshus på 
fastigheten Puoltsa 1:79  
Exp. 2022-05-19 till 
sökande via e-post 

B-2020-779 Strandskyddsdispens 
nybyggnad Fritidshus 
samt garage 
Beslut från Länsstyrelsen 
i Norrbottens Län 

PAKSUNIEMI 2:19 526-5997-2022 
Länsstyrelsen beslutar att: 
godkänna Kiruna kommuns 
beslut den 13 april 2022 i 
ärende B-2022-779 om 
strandskyddsdispens för 
nybyggnad av fritidshus, 
garage samt till- och 
utfartsväg på fastigheten 
Paksuniemi 2:19, Kiruna 
kommun. Kommunens 
beslut inkom till 
Länsstyrelsen den 26 april 
2022. 
Exp. 2022-05-19 till 
sökande via e-post 

M-2022-597 Tillstånd till transport av 
farligt och icke-farligt 
avfall 
Beslut från Länsstyrelsen 
i Norrbottens Län 

 Beslut inkommen 2022-05-
19 gällande tillstånd till 
transport av farligt och 
icke-farligt avfall.  
Dnr: 562-6190-2022 
Länsstyrelsen beslutar 
att:Ge Iivaris Åkeri AB 
tillstånd till yrkesmässig 
vägtransport av farligt avfall 
och icke-farligt avfall, enligt 
5 kap. 1 § 
avfallsförordningen 
(2020:614). 
Tillståndet omfattar 
flaktransport av alla slag av 
farligt avfall och gäller i den 
delen till den 19 maj 2027. 
Tillståndet omfattar även 
flaktransport av alla slag av 
icke-farligt avfall och gäller i 
den delen tills vidare. 
Iivaris Åkeri 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 ekonomiska 
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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. 

M-2021-687 Remiss angående 
anmälan om 
vattenverksamhet på 
fastigheterna Kiruna 
Lombolo 12:1 m.fl. 

LOMBOLO 12:1 Dom inkommen 2022-04-23 
gällande LKAB:s anmälan 
om vattenverksamhet på 
fastigheten LOMBOLO 12:1 
m.fl. i Kiruna Kommun 
Dnr: Mål nr: M 96-22 
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Dom från Umeå Tingsrätt 
Mark- och 
Miljödomstolen 

Mark- och miljödomstolen 
beslutar att: Undanröjer 
Länsstyrelsens i 
Norrbottens län beslut den 
20 december 2021 i ärende 
nr 535-6512-2021 och 
återförvisar målet till 
länsstyrelsen 
för fortsatt handläggning 

M-2020-721 Inspektion av 
livsmedelsverksamhet 
Dom från 
Förvaltningsrätten i Luleå 

ABISKO 1:2 Dom inkommen 2022-05-27 
gällande Miljö- och 
byggnämnden i Kiruna 
Kommuns ansökan av 
utdömande av vite.  
Dnr: Mål nr: 487-22  
Förvaltningsrätten i Luleå 
beslutar att: Bifalla Miljö- 
och byggnämnden i Kiruna 
Kommuns ansökan på så 
sätt att Svenska 
Turistföreningen STF 
Aktiebolag åläggs att betala 
5 000 kr i vite, 

M-2022-628 Bekräftelse av anmälan 
om transport av farligt 
avfall 
Bekräftelse av anmälan 
om transport av farligt 
avfall 

BUSSEN 1 Bekräftelse från 
Länsstyrelsen i Norrbottens 
Län inkommen 2022-05-30 
gällande Skarta AB:s 
anmälan om transport av 
farligt avfall.  
Dnr: 566-6516-2022  
Anmälan är giltig till den 30 
maj 2027.  
Anmälan gäller för 
transport av farligt avfall för 
som mest 100 kg eller 100 
liter per kalenderår. 

B-2021-280 Förhandsbesked 
nybyggnad Fritidshus 
Information från 
Länsstyrelsen i 
Norrbottens Län 

JUKKASJÄRVI 
KRONOÖVERLOPPSMARK 
1:1 

Information inkommande 
2022-05-31 angående 
överklagande om 
Länsstyrelsens beslut i 
ärende avseende 
förhandsbesked för 
nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten JUKKASJÄRVI 
KRONOÖVERLOPPSMARK 
1:1.403-7504-2022 
Dnr: B-2021-280 
Överklagandet har kommit 
in i rätt tid och överlämnas 
tillsammans med 
handlingarna i ärendet. 
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B-2021-551 Förhandsbesked för två 
tomter, nybyggnad 2st 
enbostadshus 
Beslut från Umeå 
Tingsrätt, Mark- och 
miljödomstolen 

TUOLLUVAARA 1:7 Mål nr: P 675-22 
Mark- och 
miljödomstolen avslår 
överklagandet 

B-2022-60 Tidsbegränsat- eller 
säsongslov 
Överklagan 

PUOLTSA 1:85 Överklagan inkommen 
2022-06-01 från sökande 
gällande Miljö- och 
byggnämndens beslut 
gällande tidsbegränsat 
bygglov nybyggnad av 
tälthall på fastigheten 
PUOLTSA 1:85 

M-2022-218 Anmälan om misstänkt 
miljöbrott 
Beslut från 
Åklagarmyndigheten 

HJULET 5 Beslut från 
Åklagarmyndigheten 
inkommen 2022-06-02 
gällande anmälan mot 
Kuusakoski om misstänkt 
miljöbrott på fastigheten 
HJULET 5.  
Dnr: AM-40417-22  
Åklagarmyndigheten 
beslutar att: På grund av 
angivet brott begånget i 
utövningen av bolagets 
näringsverksamhet åläggs 
Kuusakoski Sveige 
Aktiebolag att betala 
företagsbot med 
tjugofemtusen (25 000) 
kronor. Brottet har begåtts 
av en person som haft ett 
skärskilt ansvar för tillsyn 
eller kontroll i 
verksamheten. 

 

Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Sten Nylén (SJVP) 
 
att delgivningarna läggs med godkännande till handlingarna 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande. 
________ 
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§ 142  G-2022-11 
 
 
Delegationsbeslut 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att delegationsbesluten läggs med godkännande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2022-06-06 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver de  
delegationsbeslut, som är tagna enligt delegationsordning. 
 
Hantering av ärendet 
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Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden 
 
av Sten Nylén (SJVP) 
 
att delegationsbesluten läggs med godkännande till handlingarna 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande. 
 
________ 
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§ 143    B-2022-312 

SÄKRINGEN 2, Tidsbegränsad bygglov nybyggnad korttidsboende 

 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att bevilja tidsbegränsad bygglov, till och med 2032-06-01, för korttidsboende 

(entreprenadboende) enligt Plan och bygglagen (2010:900) 9 kap. § 31 b och § 33 

att Fastställa bygglovsavgiften till 51 391,20 kronor 

att ett tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
Patrik Tuoremaa, som är certifierad kontrollansvarig med behörighet K enligt 10 kap. 
9 § PBL (SFS 2010:900) 

Handlingar som ligger till grund för beslutet 

1. Förvaltningens yttrande 

2. Ansökan    inkommen 2022-05-17 

3. Situationsplan    inkommen 2022-05-17 

4. Planritning    inkommen 2022-05-17 

5. Sektionsritning    inkommen 2022-05-17 

6. Beskrivning av bakgrund    inkommen 2021-05-17 

7. Reviderat situationsplan    inkommen 2022-05-17 

8. Yttrande från Isolatorn 4    inkommen 2022-06-09 

9. Yttrande från Säkringen 4    inkommen 2022-06-09 

10. Yttrande från Omkopplaren 9   inkommen 2022-06-09 

11. Yttrande från Räddningstjänsten  inkommen 2022-06-01 

Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger ansökan som avser korttidsboende i två plan 250 kvm BYA. Ärendet är remitterat till 
Räddningstjänsten och grannar, ingen har något att erinra mot sökt åtgärd. Området omfattas av 
detaljplan 25-P 78/77, planen avser småindustri. 
 
Hantering av ärendet 
 
Den första inlämnade situationsplanen visade en placering på prickad mark. En reviderad 
situationsplan inlämnades med byggnadens placering utanför prickad mark. 
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§ 143 forts. 
 
Beslutsmotivering 
 
Området omfattas av en äldre detaljplan. Sökt åtgärd är en mindre avvikelse mot planen, 
avvikelsen kan accepteras då det inte finns någon erinran mot förslaget. Ärendet är remitterat till 
grannar och räddningstjänsten. Ingen erinran mot förslaget har inkommit Mot bakgrund av det så 
förslås ett beviljande av tidsbegränsat bygglov för korttidsboende. 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att bevilja tidsbegränsad bygglov, till och med 2032-06-01, för korttidsboende 

(entreprenadboende) enligt Plan och bygglagen (2010:900) 9 kap. § 31 b och § 33 

att  Fastställa bygglovsavgiften till 51 391,20 kronor 

att ett tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
Patrik Tuoremaa, som är certifierad kontrollansvarig med behörighet K enligt 10 kap. 
9 § PBL (SFS 2010:900) 

 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Sten Nylén (SJVP) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande. 
________ 
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§ 144  G-2022-50 
 
 
The Finnish Association of Fire Officers 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att Räddningstjänsten ska medverka i The Finnish Association of Fire Offiers 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Thomas Winnberg, räddningschef föredrar ärendet 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i nämnden. 
 
av Sten Nylén (SJVP) 
 
att Räddningstjänsten ska medverka i The Finnish Association of Fire Offiers 

 
Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande. 
________ 
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