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      Miljö- och byggnämnden tillika 1 (2)
      räddnings- och trafiknämnd

Tid: 2017-05-04, 08.15

Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, stadshuset, Kiruna

Ärenden Bil nr Dnr § nr

1 Mötets öppnande

2 Upprop

3 Val av justerare

4 Godkännande av dagordningen § 84

5 Delgivningar 5 § 85

6 Anmälan av delegationsbeslut 6 2016.G00x § 86

7 Budgetredovisning § 87

8 Trafiktaxa 2018 8 T 2017-398 § 88

9 Miljörapport Industrin 9:11 9 M 2017-0143 § 89

10 Miljörapport Hjulet 5 10 M 2016-0215 § 90

11 Miljörapport Kiruna 1:310 11 M 2017-0217 § 91

12 Miljörapport Kiruna 1:1 Hopukka 12 M 2017-0182 §92

13 Miljörapport Svappavaara 14:3 13 M 2017-0183 § 93

14 Miljörapport Stenbrottet 2:1 Nunasvaara 14 M 2017-0185 § 94

15 Miljörapport Masugnsbyn 2:3 15 M 2017-0187 § 95

16 Miljörapport Svappvaara 27:1 16 M 2017-0204 § 96

17 Miljörapport Vittangi 30:8 17 M 2017-0205 § 97

18 Miljörapport Vittangi 35:44 18 M 2017-0208 § 98

19 Årsrapport Vittangi värmeverk Ringblomman 1 19 M 2017-0216 § 99

20 Kurravaara 3:2 20 B 2017-000082 § 100
Förhandsbesked nybyggnad fritidshus 

21 Plogen 2 21 B 2017-000094 § 101
Tidsbegränsat bygglov tältgarage / Förråd

22 Jukkasjärvi 2:51 § 102
Bygglov nybyggnad gästboende 22 B 2016-000396

23 Rallaren 1 23 B 2017-000123 § 103
Tidsbegränsat bygglov sopkärlsställning med tak



      Miljö- och byggnämnden tillika 1 (2)
      räddnings- och trafiknämnd

Tid: 2017-05-04, 08.15

Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, stadshuset, Kiruna

Ärenden Bil nr Dnr § nr
24 Internkontrollplan 24 § 104

25 Förvaltningschefen informerar 25 § 105

Per-Gustav Idivuoma 
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 bevistar kurser, konferenser och 
dylikt

26 Vattenskyddsområden § 106

27 Brev från Soppero byars samfällighetsförening § 107
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§ 84 
 
 
Godkännande av dagordningen 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att lägga till punkt 26 ”Vattenskyddsområden”, 
 
att lägga till punkt 27 ”Brev från Soppero byars samfällighet”, 
 
att godkänna dagordningen  
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Ulf Isaksson (SJVP) 
 
att lägga till vattenskyddsområde som punkt 26 
 
av Mats Holmström (C) 
 
att lägga till brev från Soppero byars samfällighet som punkt 27 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att godkänna dagordningen 
 
Nämnden beslutar i enlighet med lagda yrkanden  
________ 
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§ 85 
 
 
Delgivningar 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2017-03-15 från miljökontoret vilken beskriver delgivningar av miljöärenden enligt 
nedan. 
 
Trafik 
Trafikverkets svar på ärende Dnr: 2017‐275 angående förlängning av gång och cykelbana ut med E45 
från vårdcentralen till bron över Toren älv, Vittangi. 
Trafikverkets svar: Trafikverket kan tyvärr i detta läge inte säga när det blir aktuellt med åtgärden. 
 
Miljö 

a) Tekniska Verken i Kiruna AB har anmält att de avsett att lagra icke-farligt avfall i form av 
förorenad torv. Vid ett möte med Tekniska Verken i Kiruna AB framkom det att mellanlagring 
inte längre var aktuellt, dnr 2017.0101. Beslut: att på delegation besluta om att anmälan inte 
föranleder till någon åtgärd. 

 
b) Miljö- och energidepartementet har skickat en remiss om ändring av direktivet 2011/65/EG om 

begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, dnr 
2017.0117. Yttrande: att miljökontoret inte har några synpunkter på förslaget. 

 
c) Tekniska verken har anmält användning av avfall för anläggningsändamål, avseende 

schaktmassor från sänkning av järnvägsbanken invid TGA. De uppmätta totalhalterna av 
förorenande ämnen är i stort sett i nivå med naturvårdsverkets riktvärde för KM (känslig 
markanvändning), utom några delområden som uppvisat oljeföroreningar. Eftersom proverna 
är uttagna punktvis och med hänsyn till den historiska användningen, gör Tekniska Verkens 
konsulter bedömningen att massorna bör hanteras som lätt förorenade. Med hänsyn till 
massornas karaktär och de låga föroreningshalterna i proven kan de nyttjas som 
anläggningsmaterial i huvudledning västra. Dnr.2017.0145. Beslut: att på delegation godkänna 
anmälan med försiktighetsmåtten att underrätta Miljökontoret om andra föroreningar upptäcks 
samt att material från delområden angivna som TK01 och JVG0604 inte ska nyttjas i projektet. 

 
d) Tekniska verken i Kiruna AB har anmält användning av avfall för anläggningsändamål avseende 

torv från Östra industriområdet, sanering av etapp 2 Linbanan 1:1 samt industrin 9:8. Massorna 
avses att användas för matjordstillverkning till de s.k. Gröna Fingrarna i Nya Kiruna. Massorna 
anges som rena, men ursprung delvis från saneringsområden finns en risk för medföljande 
föroreningar. Eventuella föroreningshalter och medföljande risker kan bedömas som låga och i 
sammanhanget är det lämpligt att nyttja torven som en resurs istället för att skicka den för 
destruktion, vilket anmälaren anger som nollalternativ. Området bedöms också lämpligt för 
ändamålet. Dnr.2017.0156. Beslut: Att på delegation godkänna anmälan om användning av torv 
för anläggningsändamål, avseende matjordstillverkning för Gröna Fingrarna. 
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§ 85 forts. 
 
 

e) Vid inspektion på Gammelgården 2017-03-23 noterades att dörren till varuintaget inte var tät 
vilket innebär att skadedjur kan ta sig in i lokalen. Vid besöket noterades även att temperaturen 
inte har övervakats eller dokumenterats vid nedkylning och upphettning. Dnr. 2017.0128 
Beslut: Att förelägga Lapland Resorts AB att täta ytterdörren samt att inkomma med 
dokumentation som visar att nedkylning och upphettning sker på lämpligt sätt. Åtgärderna ska 
vara vidtagna senast 2017-04-21 

 
f) Vid kontrollbesök 2017-03-23 på Restaurang Lapplandia noterades det att den inre dörren och 

mellandörren i varuintaget var otäta. Detta innebär en risk för att skadedjur tar sig in i lokalen. 
Dnr.2017.0179 Beslut: Att förelägga Lapland Resorts AB att täta ytterdörren. Åtgärden ska vara 
vidtagen senast 2017-04-21 

 
g) Vid inspektion av gatuköket på guest house den 7 mars noterades det att i gatuköket wokades 

mat bl.a. rå kyckling och renskav samt suovas. Detta tillagades i förväg för att sedan kylas ned 
och serveras en annan dag. I den anmälan som lämnades in till miljökontoret skulle ingen 
hantering av rå kyckling eller andra råa köttprodukter hanteras/tillagas. Det skulle heller inte 
förekomma någon nedkylning av tillagad varm mat. Beslut: Att på delegation besluta om förbud 
mot nedkylning av varm mat då förutsättningar för detta saknas 
 

Bygg 
Länsstyrelsens beslut daterad 2017-03-30 gällande Miljö- och byggnämndens beslut om beviljad 
strandskyddsdispens på fastigheten JUKKASJÄRVI 1:8. Dnr: 2017-26. Länsstyrelsens beslut: Att inte 
överpröva beviljad strandskyddsdispens. 
 
Mark- och miljödomstolen dom daterad 2017-04-03 avseende Länsstyrelsens beslut daterad 2016-09-
07 angående strandskyddsdispens på fastighetens JUKKASJÄRVI KRONOÖVERLOPPSMARK 1:1. 
Dnr: Mob L 2010-000265. Mark- och miljödomstolens beslut: Mark- och miljödomstolen avslår 
överklagandet. 
 
Överklagan från Tommy Jonsson daterad 2017-03-06 gällande beslut om byggsanktionsavgift på ett 
enbostadshus som påbörjats utan startbesked på fastigheten Puoltsa 1:55. Dnr: 2016587. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande 
________ 
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§ 86    2017.G00x 
 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att anmälda delegationsbeslut läggs med godkännande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2017-04-24 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver att 
delegationsbeslut tagna enligt delegationsordning beslutad MoB 2015-04-17 § 48, 2008-03-06 § 50 
punkt 5b, 2008-03-06 § 50 punkt 2, 2008-03-06 § 50 punkt 4c, 2008-03-06 § 50 punkt 1 samt KS 
2016-05-16 punkt 3.9 anmäls till miljö- och byggnämnden. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att anmälda delegationsbeslut läggs med godkännande till handlingarna 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande 
________ 
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§ 87 
 
 
Budgetredovisning 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att lägga budgetredovisningen med godkännande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Controller Jonas Uddenberg informerar enligt följande 
 

- Budgetuppföljning januari – april 2017 
- Förvaltningen har god ekonomi 
- Totalt 2,9 mnkr överskott 
- Förklaring till överskott är periodiseringar samt att räddningstjänstens budget fluktuerar 

beroende på antalet utryckningar 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att lägga budgetredovisningen med godkännande till handlingarna 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande 
________ 
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§ 88    T 2017-398 
 
 
Trafiktaxa 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att godkänna förslag till Trafiktaxor enligt nedan och att det överlämnas till 

kommunfullmäktige för antagande 
 
5.1 Avgift för dispens från lokala trafikföreskrifter 

Åtgärd	 Avgift	

Dispens	från	lokala	trafikföreskrifter	 200	kr/ansökan/fordon	

 
att  trafiktaxan börjar gälla från och med 2018-01-01 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Idag tas ingen avgift ut för denna typ av dispens i Kiruna kommun. Ansökan kommer in från sökande 
via telefon, besök eller via e-post. Många sökanden har dispens sedan tidigare men det har skett en 
ökning under 2016. Antalet ansökningar för att få dispens från lokal trafikföreskrift låg år 2015 på ca 
160 st och ökade under år 2016 till ca 200 st. Anledningen till detta bedöms bero på att 
parkeringsbevakningen i Kiruna har stramats upp och fler entreprenörer och privatpersoner söker en 
möjlighet att parkera på plats där det enligt lokala trafikföreskrifter inte är tillåtet att parkera.   
 
Trafikenheten arbetar med riktlinjer/villkor som skall gälla för att en dispens skall beviljas samt en 
ansökningsblankett som skall fyllas i av sökande. På detta sätt är förhoppningen att det blir tydligare 
för den sökande om vilka villkor som gäller och att det blir tydligt att kommunen i första hand vill att 
parkering skall ske i enlighet med antagna lokala trafikföreskrifter.  
Undantag från avgift skall gälla för dem som av hälsoskäl (exempelvis brutet ben eller liknade) söker en 
dispens från lokala trafikföreskrifter. Denna typ av ansökan skall hanteras och bedömas på samma sätt 
som parkeringstillstånd för rörelsehindrad och får beviljas upp till 6 månader. Om behovet bedöms 
som längre än 6 månader uppfyller sökande kraven för parkeringstillstånd för rörelsehindrad. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
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§ 89    M 2017-0143 
 
 
Miljörapport Industrin 9:11 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att godkänna Stena Miljö ABs, anläggnings nr; 2584-9220, org. nr; 556176-8515, 

Kurravaaravägen 4, 989 12 Kiruna, miljörapport för år 2016. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2017-04-19 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilket beskriver att Stena 
Recycling AB har inkommit med en miljörapport för år 2016. Länsstyrelsen i Norrbotten har 2007-10-
23 beslutat om tillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring och hantering av avfall och farligt avfall för 
Stena miljö. Detta tillstånd har efter beslut 2010-09-02 av Länsstyrelsen i Norrbotten övertagits av 
Stena Recycling AB. Länsstyrelsen i Stockholm har 2014-12-05 beslutat om auktorisation för skrotning 
av bilar. Räddningstjänsten i Kiruna kommun har 2015-02-23 beslutat om tillstånd för hantering av 
brandfarlig vara. MSB har 2015-11-02 beslutat om tillstånd för lagring av maximalt 1000 PU-enheter 
och destruktion av PU. Kiruna kommun har 2016-01-05 beslutat om tillstånd för hantering av 
verksamhetsavfall från bygg- och rivningsarbeten. 
 
Miljörapporten innehåller en grunddel med uppgifter om verksamhetsutövaren, en textdel som 
beskriver verksamheten samt en villkorsdel. I villkorsdelen presenteras alla de villkor som finns i 
tillståndet för verksamheten. Dessa redovisas med kommentarer till varje enskilt villkor. 
Inga överträdelser av villkor finns redovisade. Det finns inte heller inträffat några driftsstörningar, 
avbrott eller olyckor på anläggningen. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår  
 
att  miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna Stena Miljö AB, anläggnings nr; 2584-

9220, org. nr; 556176-8515, Kurravaaravägen 4, 989 12 Kiruna, miljörapport för år 2016. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
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§ 90    M 2016-0215 
 
 
Miljörapport Hjulet 5 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att godkänna Kuusakoski i Sverige ABs, Kuusakoski Kirunaanläggningen, org. nr; 556569-

2414, Lastvägen 39, anläggningsnr; 2584-128, 981 38 Kiruna, miljörapport för år 2016. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2017-04-24 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilket beskriver att Kuusakoski i 
Sverige AB har inkommit med en miljörapport för 2016. Länsstyrelsen i Norrbotten har 2007-07-11 
beslutat om tillstånd för hela verksamheten enligt 9 kap. miljöbalken. Länsstyrelsen i Västerbotten har 
2012-11-23 beslutat om auktorisation för bilskrotningsverksamhet, Kiruna har endast tillstånd som 
mottagningsanläggning. Kiruna kommun har 2014-04-09 beslutat om tillstånd för hantering och 
mellanlagring av icke farligt bygg- och rivningsavfall. 
 
Miljörapporten innehåller en grunddel med uppgifter om verksamhetsutövaren, en textdel som 
beskriver verksamheten samt en villkorsdel. I villkorsdelen presenteras de villkor som finns i tillståndet 
för verksamheten. Samtliga villkoren redovisas med kommentarer till varje enskilt villkor, inga 
överträdelser finns rapporterade. Verksamheten har under 2016 hanterat 5551 ton skrot, av det 
sorterades 4811 ton. Farligt avfall som mellanlagrats under året är blybatterier och som mest har det 
funnits 20 ton i lager, tillståndet säger 50 ton. Transformatorer som innehåller isolerolja som mest har 
det funnits 10 ton i lager, tillståndet medger 200 ton. Skrotbilar har det som mest funnits 15 bilar i 
lager samtidigt, tillståndet tillåter 50 st. 
 
Miljökontoret bedömer att miljörapporten kan godkännas. Verksamheten har bedrivits i enlighet med 
föreskrivna villkor, vilket beskrivs överskådligt och bra i miljörapporten. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår  
 
att  miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna Kuusakoski i Sverige AB, Kuusakoski 

Kirunaanläggningen, org. nr; 556569-2414, Lastvägen 39, anläggningsnr; 2584-128, 981 
38 Kiruna, miljörapport för år 2016. 

 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
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§ 91    M 2017-0217 
 
 
Miljörapport Kiruna 1:310 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att godkänna Swedavia AB, org. nr; 556797-0818, anläggningsnummer; 2584-7101, 

anläggningsnamn; Kiruna flygplats 601 16 Kiruna, miljörapport för år 2016. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2017-04-20 från miljökontoret vilket beskriver att Swedavia har lämnat 
miljörapport för år 2016 för Kiruna flygplats. I rapporten finns även verksamheten för grustäkt på 
Piekkustieva, fastighet Kiruna 1:1 med. Under året har 2314 landningar redovisats med 260 500 
passagerare. Flygplatsen har tillstånd för 15 970 flygrörelser totalt varav 3 400 reguljära inrikestrafik 
och 2 200 i militär trafik. Utsläppen till luft från flygtrafiken har bl. a. uppgått till CO2 2050, CO 11,8, 
NOx 8,3, HC 1,5 och SO2 0,8 ton. Utsläppen till luft från egna verksamheten som fordon, brandövning, 
uppvärmning osv. uppgår till CO2 216 ton, NOx 1919 kg, HC 254 kg och SO2 3 kg. Varm sand används 
normalt för halkbekämpning, under året har 924 ton använts, när det inte fungerar tillfredsställande 
för flygsäkerhet används Urea, ingen urea har använts på flygplatsen under de senaste åren.  
 
Glykol sprutas på planen på en avisningsplatta där överskott samlas upp i dränerings-tank för vidare 
transport till Luleå Airport och återvinning. Avisningsplattan har på grund av problem med 
handhavande och konstruktion inte uppnått kravet för upparbetning på minst 15 % glykolhalt i 
uppsamlat vatten, halterna har hållit sig runt 10-12 %. Under året har 84 m3 utspädd glykol uppsamlats, 
vilket beräknats till 53 %. Villkoret är 80 % räknat som medelvärde över säsongen. Glykolen som 
används monopropylenglykol är biologiskt nedbrytbart och dess miljöpåverkan är i huvudsak 
syreförbrukande. Kontroll av dagvatten sker i 9 punkter, under 2014 har prover tagits vid 3 tillfällen. 
Resultaten visar värden av syreförbrukande ämnen. På brandövningsplatsen används uteslutande 
flytande gasol som bränsle och enbart vatten har använts som släckmedel vid årets brandövningar. 
 
Miljökontoret bedömer att miljörapporten kan godkännas. Verksamheten har bedrivits i enlighet med 
villkoren, vilket översiktligt och bra beskrivs i rapporten. Tillstånd och villkor bedöms ha innehållits 
förutom villkoret för uppsamling av glykol som används för att avisa flygplanen, 53 %  
mot villkorets 80 %. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår  
 
att  miljö- och byggnämnden godkänner Swedavia AB, org. nr; 556797-0818, 

anläggningsnummer; 2584-7101, anläggningsnamn; Kiruna flygplats 601 16 Kiruna, 
miljörapport för år 2016. 

 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
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§ 92    M 2017-0182 
 
 
Miljörapport Kiruna 1:1 Hopukka 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att godkänna av Swerock inlämnad miljörapport för Hopukka kvartsittäkt 2016. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2017-04-12  från miljö- och byggnadsförvaltningen vilket beskriver att Swerock har 
lämnat miljörapport 2016 för bergtäkten på Hopukka. Miljörapporteringen omfattas av sekretess 
avseende produktionsuppgifter på begäran av verksamhetsutövaren. Fullständiga produktionssiffror 
finns tillgängliga via portalen SMP. Årets tillsynsbesök har inte medfört några anmärkningar. Ingen 
produktion har skett 
under 2016. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att miljö- och byggnämnden godkänner av Swerock inlämnad miljörapport för Hopukka 

kvartsittäkt 2016. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
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§ 93    M 2017-0183 
 
 
Miljörapport Svappavaara 14:3 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att godkänna av Swerock inlämnad miljörapport för grustäkten på fastigheten  

Svappavaara 14:3 2016. 
 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2017-04-12 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilket beskriver att Swerock har 
lämnat miljörapport för grustäkt på fastigheten Svappavaara 14:3 2016. Tillsynsbesök under året har 
inte föranlett någon anmärkning. Utbrutna mängder för året omfattas av sekretessbegäran på grund av 
konkurrensskäl men är dock väl inom tillståndsgiven mängd. Alla uppgifter finns tillgängliga för 
tillsynsmyndigheten via Länsstyrelsen Miljörapporteringsportal SMP. 
 
Miljörapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att  miljö- och byggnämnden godkänner av Swerock inlämnad miljörapport för grustäkten på 

fastigheten Svappavaara 14:3 2016. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
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§ 94    M 2017-0185 
 
 
Miljörapport Stenbrottet 2:1 Nunasvaara 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att godkänna av Talga mining lämnad miljörapport för provbrytningen av grafit vid 

Nunasvaara 2016 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2017-04-18 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilket beskriver att Talga Mining 
har lämnat miljörapport för provbrytningen av grafit vid Nunasvaara 2016. Under året har brutits cirka 
1 865 m3 grafitmalm. Totalt brytningstillstånd var 2 000m3, totalt utbrutet är cirka 2 070 m3. Siffrorna 
är ungefärliga och en del utbrutet material har återförts dagbrottet. Brytningen har skett genom kling- 
och wiresågning. En anledning till detta är att blocken som ska användas behöver vara så sprickfria 
som möjligt. Efter avslutad verksamhet har området efterbehandlats via återföring av gråberg och 
täckning av morän samt harvning. 
 
Mätningar har utförts inom egenkontrollprogrammet avseende damm, vatten och avfall. 
Dammätningar i 12 punkter har utförts juli-oktober och i huvudsak har låga nivåer uppmätts. I två 
punkter i anslutning till brytningsområdet, i sydöstlig riktning, kunde tydliga spår av svart damm som 
antas härröra från grafitbrytningen påvisas. 
 
Bolaget bedömer att den totala mängden är under tillståndsgiven volym. Eftersom siffrorna är 
ungefärliga föranleder inte mängdrapporten någon åtgärd i dagsläget. Övriga villkor har innehållits. 
Tillsynsbesök planeras att genomföras våren 2017. Utsläpp till luft via damning och utsläpp till vatten 
har kontrollerats. Alla villkor har innehållits. Vid besök 2016 har inga avvikelser antecknats.  
Rapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår  
 
att miljö- och byggnämnden godkänner av Talga mining lämnad miljörapport 

för provbrytningen av grafit vid Nunasvaara 2016. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
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§ 95    M 2017-0187 
 
 
Miljörapport Masugnsbyn 2:3 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att godkänna miljörapporten 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2017-04-12 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilket beskriver att LKAB har 
lämnat miljörapport för dolomittäkten på fastigheten masugnsbyn 2:3 2016. 153597 ton dolomit har 
brutits. Vibrationsvillkoren vid den årliga mätningen har inte överskridits, men vid kontinuerlig 
mätning har tre överskridanden skett. Åtgärder vidtas för att försöka minimera vibrationerna. 
Anledningen tros vara uppsprucket berg med hålrum vid de aktuella salvorna. Miljökontoret har 
underrättats. Viss förhöjning av kvävehalten kan ses i Rautajoki beroende på kväverester från 
sprängmedel. Påverkan medför dock inte någon försämring av vattenkvaliteten. 
Miljörapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att miljö- och byggnämnden godkänner rapporten. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
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§ 96    M 2017-0204 
 
 
Miljörapport Svappavaara 27:1 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att godkänna miljörapporten 
 
Beskrivning av ärendet 
 
LKAB har lämnat miljörapport för moräntäkten på svappavaara 27:1 2016. Utlastning har skett i täkten 
under 2016, men på grund av bristande rutiner har bolaget inte några mängduppgifter på uttaget. Detta 
ska enligt kommunikation med miljökontoret uppmätas under barmarkssäsongen och tas med i 
redovisningen. Årets redovisade uttag blir därför 0 ton tills vidare. 
 
Miljörapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter. Mängdrapportering för uttaget 2016 får ske när 
barmarksperioden inträtt så att uppmätning kan utföras på ett betryggande sätt. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att miljö- och byggnämnden godkänner rapporten. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
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§ 97    M 2017-0205 
 
 
Miljörapport Vittangi 30:8 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att godkänna av Svevia AB inlämnad miljörapport för bergtäkten Vittangi 30:8 2016. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2017-04-13 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilket beskriver att Svevia AB 
har lämnat miljörapport för bergtäkten Vittangi 30:8 2016. Produktionsuppgifterna är markerade med 
sekretess av konkurrensskäl på begäran av verksamhetsutövaren. Fullständiga uppgifter finns i 
Miljörapporteringsportalen SMP. 
 
Miljörapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter. Tillsynsbesök under 2016 har inte föranlett några 
anmärkningar. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att miljö- och byggnämnden godkänner av Svevia AB inlämnad miljörapport för bergtäkten 

Vittangi 30:8 2016. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
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§ 98    M 2017-0208 
 
 
Miljörapport Vittangi 35:44 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att godkänna av Svevia inlämnad miljörapport för bergtäkten Vittangi 35:44 2016. 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2017-04-13 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilket beskriver att Svevia AB 
har lämnat miljörapport för bergtäkten på Vittangi 35:44 2016. Produktionsuppgifterna omfattas av 
sekretess av konkurrensskäl på verksamhetsutövarens begäran. Fullständiga uppgifter finns i 
miljörapporteringsportalen SMP. 
 
Alla villkor i tillståndet har uppfyllts. Vid tillsynsbesök 2016 har en skada på staketet noterats. God 
ordning i övrigt råder i området. Miljörapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att miljö- och byggnämnden godkänner av Svevia inlämnad miljörapport för bergtäkten 

Vittangi 35:44 2016. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
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§ 99    M 2017-0216 
 
 
Årsrapport Vittangi värmeverk Ringblomman 1 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att godkänna Kiruna Kraft AB:s årsrapport för verksamhetsåret 2016. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2017-04-18 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilket beskriver att värmeverket i 
Vittangi är en anmälningspliktig C-verksamhet som bedriver förbränning av främst flis. Olja och el 
används som spetslast vintertid. Verksamheten omfattas inte av tillståndsplikt och behöver därför inte 
lämna miljörapport. Att inkomma med årsrapport är således ett frivilligt åtagande. Under 2016 har 
totalt 7,9 GWh producerats vid Vittangi värmeverk och bränslet har till 81 % bestått av flis. Det finns 
inga krav på kontinuerlig mätning av luftutsläppen men däremot mäts stoft en gång per år. 
 
Verksamheten omfattas av ett försiktighetsmått som säger att stoftutsläppen inte får överstiga 
300 mg/Nm3 vid 13 % O2. Uppmätt värde för stoft har under 2016 varit 78,3 mg/Nm3 vid 13 % O2, 
vilket innebär att verksamheten håller sig inom ramen för sitt försiktighetsmått. 
 
Årsrapporten innehåller relevant information för att en bedömning av föregående år ska kunna göras. 
Verksamheten har hållit sig inom sina försiktighetsmått. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna Kiruna Kraft AB:s årsrapport för 

verksamhetsåret 2016. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
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§ 100    B 2017-000082 
 
 
Kurravaara 3:2, förhandsbesked nybyggnad fritidshus 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att förhandsbesked inte ges enligt 9 kap 17 § PBL. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2017-04-24 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilket beskriver att Ekonomisk 
Förening KurraGård har inkommit med ansökan avseende förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, 
garage samt gemensamhetsanläggning på fastigheten Kurravaara 3:2, koordinat (Sweref 99 TM) N: 
7545440, E: 724747. De tilltänkta åtgärderna avser två 100 kvm fritidshus på en våning utan inredd 
vind, två garage på 30 kvm samt en 2 kvm gemensamhetsanläggning i timmer. Det tilltänkta 
fritidshuset som är närmare älven ligger 170 m från strandlinjen. Gemensamhetsanläggningen ligger 
130 m från strandlinjen. Infarten till fritidshusen dras från Södra Vägen genom Kurravaara S 3. 
 
Ärendet har remitterats till Miljökontoret, Räddningstjänsten, Gabna Sameby samt Tekniska 
Verken i Kiruna AB. En kungörelse har gjorts i NSD och Norrbotten Kurriren samt på kommunens 
anslagstavla. Miljökontoret har ingen erinran men informerar att om enskilt avlopp ska anläggas krävs 
tillstånd. Räddningstjänsten informerar att brandskyddsdokumentation krävs vid byggnation och har 
ingen erinran. Tekniska Verken informerar att fastigheten ligger inom tilltänkt primär skyddszon för 
Kiruna stads kommunala ytvattentäkt. Förslag på skyddsområde och skyddsföreskrifter är framtagna 
och avses att fastställas. […] Uppförandet av rubricerade byggnader får inte riskera att förorena den 
kommunala vattentäkten. Enligt skyddsföreskrifter finns regleringar för maskinell schaktning, 
anläggande av avloppsanläggningar, hantering av petroleum, energianläggningar etc. Tekniska Verken 
informerar också att anslutning till kommunalt VA inte kan erbjudas. 
 
Yttrande med erinran har inkommit från Kurravaara bys samfällighetsförening. Samfälligheten äger 
mark på Kurravaara S 3 var den tilltänkta infarten dras. Ordföranden från Kurravaara bys 
samfällighetsförening skriver: ”Detta kan vi inte godkänna eftersom det finns en planering i föreningen 
att använda mark S 3 för bilparkering till hyresgäster för båtplatser”.  
 
Området ligger inom riksintresse för rennäring (Gabna sambys betesområde), naturvård och 
friluftsliv. Den tilltänkta åtgärden ligger inom sammanhållen bebyggelse. Gabna sameby har inte yttrat 
sig i ärendet. 
 
Fastigheten Kurravaara 3:2 omfattas av området B 58 i översiktsplanen för Kiruna Kommun (antagen 
2002) och styrs av dispositionsplanen för Kurravara (antagen 1981-12-14). En del av fastigheten 
omfattas av strandskydd (100 m från strandlinje). En kommunicering om avslag har skickats till 
sökande 2017-04-18. Skrivelse från Thomas Tallskog, Transaktum Oy Ab, inkom 2017-04-19. 2017-04-
21 skrev sökanden att Thomas Tallskogs skrivelse ska tolkas som ett yttrande likaväl som det [sökande] 
sänder in. 
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§ 100 forts.    B 2017-000082 
 
 
Enligt 8 kap. 9 § PBL ska en obebyggd tomt anordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- 
eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.tomten ska ordnas så att: 
 
1. Naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara, 
2.  betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer, 
3.  det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som 

medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon, 
4.  det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt med utrymme för 

parkering, lasting och lossning av fordon, 
5.  personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till 

byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och 
förhållande inte är orimligt, och 

6.  risken för olycksfall begränsas. 
 
Enligt skrivelsen inkommen 2017-02-09: 
”Infarten är planeras att dras i norra hörnet där vägsamfälligheten har ett servitut”. Situationsplanen 
inkommen 2017-02-09 redovisar infarten. Servitut för Kurravaara 3:2 finns på Kurravaara S 3 och 
avser den befintliga vägen med norrsyd riktning. Inget servitut för in-/utfart finns genom Kurravaara S 
3 med en öst-väst riktning. 
 
Kurravaara bys samfällighetsförening bedöms påverkas av den tilltänkta infarten. Infart från befintlig 
väg ska anordnas vid byggnation så att bostäderna samt gemensamhetsanläggningen är tillgängliga och 
bör dras på egen fastighet (Kurravaara 3:2). 
 
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus med tillhörande garage och gemensamhetsanläggning. Enligt 
yttrandet inkommen 2017-04-19 kommer fastigheten att utnyttjas för turism: 
”Vi har beslutat av vi skulle vilja bygga fritidsstugor i Kiruna, både för eget bruk men även för att kunna 
delta i turismekosystemet”. 
 
”Samarbetet med SkyArk AB innehåller även element kring att kunna samverka kring att utveckla 
hållbar fisketurism inom området […] En samverkan med andra parter såsom Kiruna Lappland, Kallax 
Flyg, Camp Ripan, Icehotel och Restaurang Spis eftersträvas”. 
 
”Kiruna som flygfiskedestination är unik på många sätt och att utveckla attraktiva och tydliga produkter 
som kan marknadsföras runt hela värden ger nya möjligheter. De första stegen att kunna sälja dessa är 
redan tagna, där SkyArk AB skulle vara producent och preleminära återförsäljardiskussioner i Finland 
far gjort med Fishmaster Oy och Southwest Fishing Tours. Fritidsstugorna som Transaktum ämnar 
bygga skall även kunna användas av fisketurister.” 
 
”Internationell försäljning av fiskeprodukter till flugfiskare internationellt leder även till att 
charterturism till området ökar” 
 
”Genom att utveckla fisketurismen utanför vintern, så kan det leda till bättre lönsamhet för lokala 
företagare, precis som nämns i översiktsplanen för Kiruna (2002).” 
  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      Sida 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 2017-05-04  21 (37) 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 100 forts.    B 2017-000082 
 
 
Privata bruk och turism innebär olika förutsättningar och påverkan på bl.a. miljön, infrastrukturen, 
grannfastigheterna. Fritidshus är undantagna från tillgänglighetskraven. Om fastigheten används för 
turism ska tillgänglighetskraven enligt Plan- och bygg lagen och Boverkets byggregler följas. För övrigt 
bör det i ansökan redovisas att 8 kap. 9 § PBL följs. 
 
Enligt översiktsplanen för Kiruna (antagen 2002) behövs VA-utredning vid ny bebyggelse. Ny 
bebyggelse i större omfattning ska föregås av detaljplan (PBL 5:1). De övriga rekommendationer är: 

 Hänsyn till de kulturvärden och naturvärden som redovisas i översiktsplanen för byn tas 
(dispositionsplanen antagen 1981-12-14). 

 Hänsyn tas till renflyttlederna. 
 Hänsyn tas till att byn ligger uppströms vattentäkten för Kiruna C. 
 Radonrisken i mark och vatten beaktas. 

 
Dispositionsplanen för Kurravaara (antagen 1981-12-14) reglerar markanvändningen. Enligt planen 
måste stor hänsyn tas till hanteringen av avloppsvatten vid val av område för bostadsbebyggelse.  
Alla bostadstomter bör hålla miniytan 2000 kvm. 
 
Fastigheten omfattas av riktlinjen 1: 

- Detaljplan upprättas innan ny bebyggelse får uppföras 
- Inom detaljplanområde får rymmas 10-15 tomter 
- Tillräckligt antal båtplatser måste anvisas 

 
Enligt planen får markägarna själva bekosta och ordna detaljplaner och fackmässiga planutredningar, 
om inte kommunen köper mark för bostadsbebyggelse, för aktuella områden innan dessa kan bebyggas. 
Båtplatser till nya områden bör planläggas. Kurravaara 3:2 är inte detaljplanelagt för tillfälle (maj 
2017). Det råder högt bebyggelsetryck i Kurravaara därför önskar miljö- och byggnadsförvaltningen att 
detaljplan upprättas för området. (PBL 4 kap. 2 § 3. a) 
 
Kurravaara 3:2 är en fastighet som är tänkt för bebyggelse den måste däremot planläggas innan bygglov 
kan sökas. Ett förhandsbesked kan sökas för ett område utanför detaljplan. En detaljplan ger 
byggrättsgaranti under sin genomförandetid. Därför behövs inget förhandsbesked inom detaljplanelagt 
område. 
 
I sitt yttrande från 2017-04-19 skriver Thomas Tallskog följande: 
”Ifall detaljplan för området uppgörs efter att vi har byggt de ansökta byggnaderna så är vi redo att följa 
planen för vidare utveckling av området samt stå för kostnader som har att göra för den tomt vi 
kommer att äga.” (Thomas Tallskogs företag planerar köpa en del av fastigheten Kurravaara 3:2 från 
Mats Grankulla, Ekonomisk förening KurraGård som är sökande) 
Yttrandet tyder på att vidare utveckling i form av nybebyggelse är tänkt för fastigheten Kurravaara 3:2 
utöver ansökan om förhandsbesked för två fritidshus med tillhörande garage och 
gemensamhetsanläggning. 
 
Den sammanlagda bedömningen är att ansökan inte uppfyller kraven i 9 kap. 17 § för ett positivt 
förhandsbesked. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus med tillhörande garage samt 
gemensamhetsanläggning bedöms inte kunna ges. Området ska planläggas innan bygglov kan sökas. 
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Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att  förhandsbesked inte ges enligt 9 kap 17 § PBL. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Mats Holmström (C) 
 
att bevilja förhandsbesked 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Ordförande Per-Gustav Idivuoma ställer Mats Holmströms yrkande och förvaltningens förslag under 
proposition och finner därvid att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
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Plogen 2 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att tidsbegränsat bygglov beviljas till och med 2027-04-18 med stöd av 9 kap. 33 § plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900), PBL 
 
att Håkan Ylvin med behörighetsnummer SC0849-12, certifierad kontrollansvarig med 

behörighetsklass K enligt 10 kap. 9 § PBL (2010:900), godtas som kontrollansvarig 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2017-04-18 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilket beskriver att 2017-02-06 
inkom BDX med ansökan avseende tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tältgarage/förråd på 
fastigheten Plogen 2. Det tilltänkta tältgaraget är 420 kvm, 6,5 m högt och placeras 1 m från 
fastighetsgränser mot norr och väst. Avvecklingsplanen inkommen 2017-02-16 anger följande: 
BDX (sökande) är i behov av extra garage- och förrådsplatser. Inga markarbeten kommer att vara 
nödvändiga. När tältgaraget/förrådet inte behöver om ca 10 år kommer förrådet att avvecklas. 
Förrådet kan då komma att flyttas alternativt säljas. Eventuella skador på marken återställs likt 
befintlig mark. Demontering och återställning beräknas att ta ca 6 timmar till en kostnad av ca 8000kr. 
 
Fastigheten ligger på industriområdet och omfattas av detaljplan 25-P82/67,  
Del av Industriområdet kv Plogen m fl. 
Planbestämmelser innebär bl.a. att: 

- Fastigheten får användas för småindustri 
- Prickmark får inte bebyggas 
- Den högsta tillåtna byggnadshöjden är 7,6 m 

 
Ärendet har remitterats till Kiruna Kommun Räddningstjänst, Kiruna Kommun Trafik, Tekniska 
Verken i Kiruna AB. Ärendet har skickats på grannehörande till fastighetsägare och taxerade till 
fastigheterna Plogen 3, Trucken 1, Trucken 5, Industri 9:7, Traktorn 11, Traktorn 4 och Traktorn 10. 
Ingen erinran har inkommit till bygglovskontoret. 
 
Tekniska Verken i Kiruna AB informerar att en kommunal fjärrvärmeledning är förlagd över 
fastigheten på det område som tältet ska placeras. Ledningen får inte komma till skada, byggas över 
eller på andra sätt förhindra nödvändigt underhåll. Tekniska Verken har ingen erinran men informerar 
att tältet måste kunna flyttas vid behov och aktsamhet skall iakttas när tältet fästes på marken. 
Fastighetsägaren bör begära utsättning av ledningen för att säkerställa att ledningarna inte skadas. För 
övrigt informerar Tekniska Verken att fastighetsägaren ansvarar för att delge information till 
entreprenörer för mark och anläggning, VVS etc samt om byggherren är annan än fastighetsägaren. 
 
Tidsbegränsat bygglov avseende modul för omklädningsrum har tidigare beviljats på fastigheten Plogen 
2 t.o.m. 2017-10-31 (beslutsnummer D 2013–000033). Modulerna har avvecklats och ärendet 
avslutats. 
 
Enligt 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, för en åtgärd som uppfyller någon eller några 
men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det 
och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Tiden kan på sökandes begäran förlängas med 
högst fem år i taget.  
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Den sökta åtgärden strider mot detaljplanens bestämmelser. Den tilltänkta placeringen innebär att 
13,3 % av byggnadsarean ligger på prickmark. Kända berörda sakägaren har blivit hörda och ingen 
erinran har inkommit. Åtgärden placeras 1 m från fastigheterna Plogen 3 och Industri 9:7. Ingen 
erinran har inkommit från Plogen 3 eller Kiruna Kommun Mark och Exploatering (Industri 9:7). 
Åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Åtgärden bedöms uppfylla de krav som ställs i 2 kap 
om allmänna och enskilda intressen och 8 kap om krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och 
allmänna platser i plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att  tidsbegränsat bygglov beviljas till och med 2027-04-18 med stöd av 9 kap. 33 § plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900), PBL 
 
att Håkan Ylvin med behörighetsnummer SC0849-12, certifierad kontrollansvarig med 

behörighetsklass K enligt 10 kap. 9 § PBL (2010:900), godtas som kontrollansvarig 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
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Jukkasjärvi 2:51, bygglov nybyggnad gästboende 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att bygglov inte kan beviljas med stöd av 9 kap. 30, 30 a, 31 b eller 31 c § enligt plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900), PBL. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2017-04-25 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilket beskriver att Jukkasjärvi 
Vildmarksturer har genom Mats Rullander inkommit med en bygglovsansökan avseende nybyggnad av 
gästboende på fastigheten Jukkasjärvi 2:51. Det tilltänkta gästboendet är en stuga på 50 kvm med en 
nockhöjd på 3457 mm. Byggnaden placeras 4 m från fastighetsgränser till fastigheten Jukkasjärvi 2:11. 
Byggnaden ska användas som gästboende med 6 bäddar avsedd för gäster för turistverksamhet. På 
fastigheten finns sedan tidigare en stuga på 45 kvm samt en bastu och en vedbod. Företaget Jukkasjärvi 
Vildmarksturer har haft gäster under de senaste 20 åren i befintliga stugan och campen på 
fastigheten. 
 
Enligt ansökan avses stugan att användas av sökandes gäster som ett modernare boende än det som 
redan står på fastigheten. Det finns plats för 6 gäster och i och med att denna byggnad ska ersätta den 
gamla blir det inte fler gäster i området, men däremot en högre standard på boendet. Fastigheten 
omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Fastigheten omfattas inte av något riksintresse. 
 
Kiruna kommuns översiktsplan (Skogslandet, GS), antagen 2002, anger att här utövas areella näringar 
jämsides med friluftsliv. Skogsbruk bedrivs aktivt. Renskötselområden, framför allt vinterbetesmarker, 
för flera samebyar. Stort område som är viktigt från rekreationssynpunkt. 
 
Området är också av värde för vildmarksturismen. Inte många hus finns inom detta väldiga område. 
Det är inte särskilt efterfrågat för nybebyggelse och med dagens efterfrågetryck finns inga särskilda skäl 
att vara restriktiv mot nybebyggelse. Enstaka fritidsbebyggelse tillåts med hänsyn tagen till 
strandskyddsbestämmelser, väglagen och andra bestämmelser. Hänsyn till rennäringen, naturvården, 
rörliga friluftslivet och skogsbruket måste också tas. Enstaka fritidshus bör kunna byggas inom detta 
område utan att orördheten går förlorad eller rennäringen störs. Om fritidshus i större omfattning än 
3-5 hus ska byggas bör exploateringen prövas i vanlig ordning genom detaljplaneläggning eller 
områdesbestämmelser. Fritidshusens storlek bör begränsas till 70 kvm. Även konsekvenser av vägar till 
och från fritidshuset beaktas. 
 
Översiktsplanen för Torne älvdal (KF 1981-12-14) anger att bebyggelse i mindre omfattning kan tillåtas 
i området men att byggnadslagstiftningens generella regler gäller. Endast bebyggelse av mindre 
omfattning kommer att tillåtas. 
 
Ärendet har remitterats till fastighetsägare till fastigheten Jukkasjärvi 2:11 samt Talma sameby.  
Talma sameby har inkommit med ett yttrande där de erinrar mot sökt åtgärd. I yttrandet anger Talma 
att en markupplåtelse i detta område skulle göra stor skada på renskötseln i området som är 
åretruntmarker för Tamla sameby. Bebyggelse såsom gästboende orsakar stor skada för Talma samebys 
renskötsel då det ökar aktiviteter som stör renens betesro.  
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Området är åretruntmarker men används mestadels under förvintern, vintern och våren. Området runt 
Väkkärärjärvi är viktigt betesland för Talma samebys renskötsel och är redan så exploaterat av 
hundspanns turistföretag, att ytterligare etablering av en stuga i detta område skulle medföra att 
renarna inte får någon betesro. Enligt uppgifter till Talma sameby är gästboendet redan uppfört. 
 
Bengt Lennart Rova, Jukkasjärvi 2:11, har erinrat mot sökt åtgärd. Enligt inkommen skrivelse anges att 
den byggnad som åtgärden avser redan är uppförd. Dessutom har sökande till aktuell åtgärd redan 
byggt mindre byggnader under september och oktober. Sökande har även ett flertal byggnader utanför 
vederbörandes tomt, på fastigheten Jukkasjärvi 2:11. Dessa byggnader ska enligt yttrandet ha uppförts 
olovligt och utan bygglov. 
 
Elsy Karlsson, Jukkasjärvi 2:11, har erinrat mot sökt åtgärd. Enligt inkommen skrivelse har ägaren till 
Jukkasjärvi 2:51 uppfört ett antal byggnader samt hundgårdar på fastigheten Jukkasjärvi 2:11 utan 
tillstånd från fastighetsägare. Byggnaden som åtgärden avser är redan uppförd och på situationsplanen 
som Elsy fått, finns inte alla byggnader på tomten med. Enligt yttrandet planterades på 80-talet ny 
tallskog på Jukkasjärvi 2:11. Denna utplantering av skog kommer att ta skada av ett ökat tryck av turism 
i området. Med tanke på att det bedrivs turistnäring bara 200-300 meter från den sökta åtgärden är 
detta inte bra för skogsmarken på Jukkasjärvi 2:11. 
 
Gullan Stjernström, Jukkasjärvi 2:11, har erinrat mot sökt åtgärd. Den inkomna skrivelsen är samma 
som Elsy Karlssons enligt ovan. 
 
Tomas Stjernström, Jukkasjärvi 2:11, har erinrat mot sökt åtgärd. Enligt inkommen skrivelse är 
byggnaden som åtgärden avser redan uppförd. Översiktskartan på Jukkasjärvi 2:51 stämmer inte med 
verkligheten då det finns betydligt fler byggnader på fastigheten. Enligt yttrandet finns misstanke att 
många av byggnaderna är placerade på Jukkasjärvi 2:11 utan fastighetsägares tillstånd. Tomas anger att 
Miljö- och byggnämnden ska mäta ut byggnaderna så att inga har byggts utanför Jukkasjärvi 2:51 innan 
ärendet kan gå vidare. 
 
Sökande har fått tillfälle att yttra sig över erinringarna som har inkommit i ärendet. Sökande har  
2017-02-10 inkommit med ett yttrande. Enligt yttrandes anges att sökande gjort en reviderad ansökan 
efter att Länsstyrelsen upphävt Kiruna kommuns beviljade bygglov av fritidshus. Denna nya ansökan 
avser inte fritidshus. Stugan kommer att användas av gäster som ett modernare boende än det som 
redan står på platsen. De har plats för 6 gäster i denna nya stuga och det var 6 platser i den gamla från 
50–60-talet. Kravet på högre kvalitet är orsaken till detta bygge. I och med detta blir det inte fler gäster 
i området, men däremot en högre standard på boende och med det bättre kvalitet på gästernas 
upplevelse. Väkkäräjärvi har på östra sidan använts för turistiska ändamål i 20-30 år av företagen 
Lapland Wilderness Adventure och Fjellborgs Sleddogs. Sökandes företag har haft gäster vid 
Väkkäräjärvi under de senaste 20 åren. Inte sså speciellt mycket plats utnyttjas av de tre 
turistföretagen. I yttrandet anges även att ny mark är uppköpt. Den sökta åtgärden blev uppförd 2 
veckor efter att erforderliga tillstånd från Kiruna kommun fåtts. 
 
Kommunicering om avslag har 2017-02-20 skickats till sökande där denne fått tillfälle att yttra sig samt 
inkomma med ändringar i ärendet. Sökande har 2017-03-13 inkommit med ett yttrande där han anger 
att ett möte skall hållas mellan honom och JVT samt MoB 2017-03-21 då han vill att detta ärende tas 
upp. 
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Sökande har 2017-04-20 inkommit med ett yttrande. Enligt yttrandet ersätter den nya stugan den 
gamla gäststugan då kravet på kvalitet idag är högre än förr. Antal gäster till Väkkäräområdet kommer 
således inte att utökas och åtgärden är fortfarande placerad 2 km utanför riksintresseområdet för 
rennäring. 
 
Sökande har 2017-04-24 inkommit med ett yttrande. Enligt yttrandet tillförs inte fler gäster. 
Svar på detta yttrande har gjorts över e-post 2017-04-25. 
 
Huruvida byggnaden redan är uppförd eller inte är inget som påverkar utgången av detta ärende. Detta 
behandlas tillsammans med inkomna synpunkter avseende befintliga byggnader och hundgårdar på 
fastigheten Jukkasjärvi 2:51 och Jukkasjärvi 2:11, enligt tillsynsärende MoB 2017-000019. 
 
Enligt 9 kap. 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. 
 
I 2 kap. 1 § PBL sägs att vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och 
enskilda intressen. Av 2 kap. 2 § PBL framgår att planläggning och prövningen av ärenden om lov eller 
förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de 
ändamål som områden är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde 
ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna 
om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas. 
 
Området för den sökta åtgärden ligger ca 2 km från område som omfattas av riksintresse för 
rennäringen enligt 3 kap. 5 § miljöbalken. Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen 
eller yrkesfisket eller för vattenbruk ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra näringarnas bedrivande. Enligt Talma sameby finns risk att den sökta åtgärden kan orsaka stor 
skada för renskötseln och medföra att renarna inte får någon betesro. Då den sökta åtgärden innebär 
att byggnadsverket används för turistverksamhet innefattande slädhundsturer inom område som ligger 
nära riksintresse för rennäring, bedöms åtgärden strida mot 2 kap. 2 § PBL. 
 
I 2 kap. 9 § PBL sägs att planläggning av mark- och vattenområden samt lokalisering, placering och 
utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag inte får ske så att den 
avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordning kan medföra en sådan 
påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och 
säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 
 
Då den sökta åtgärden innebär att byggnadsverket används för turistverksamhet i området 
innefattande slädhundsturer, kan detta medföra betydande olägenhet för rennäringen i området och 
skada riksintresset för rennäring som finns i närheten. Åtgärden bedöms således strida mot 2 kap. 9 § 
PBL. 
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Enligt 4 kap. 2 § 3 p PBL. ska kommunen med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes 
lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för ett nytt 
byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver bygglov eller är en annan 
byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a § PBL, och byggnadsverkets användning får betydande 
inverkan på omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. 
 
Den sökta åtgärdens användning skulle innebära betydande inverkan på omgivningen och beröra 
rennäringen att det genom detaljplan bör prövas huruvida förutsättningar att uppföra byggnaden på 
avsedd plats föreligger. Hur planterad skog kommer att påverkas av den sökta åtgärden är något man 
också bör pröva genom detaljplaneläggning. Åtgärden kräver således planläggning enligt 4 kap. 2 § 
PBL. 
 
Översiktsplanen är inte bindande men enligt 3 kap. 2 § PBL ska översiktsplanen ange inriktningen för 
den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- 
och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Den 
sökta åtgärden strider mot översiktsplanen i det avseende att det inte finns något stöd för bebyggelse i 
området för byggnader som avser turistverksamhet. Endast enstaka fritidshus kan tillåtas. 
 
Befintlig byggnad på fastigheten är enligt beviljat bygglov från 1978 ett fritidshus. Det har inte tidigare 
beviljats något bygglov för någon byggnad som är avsedd för turistverksamhet på fastigheten och inte 
heller har det sökts bygglov för ändrad användning av det befintliga fritidshuset. Den nya byggnaden 
kan således inte ersätta den befintliga gäststugan då denna byggnad inte har bygglov för detta. 
 
Vad sökande anfört i yttrandena föranleder inte någon annan bedömning. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att  bygglov inte kan beviljas med stöd av 9 kap. 30, 30 a, 31 b eller 31 c § enligt plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900), PBL. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Mats Holmström (C) 
 
att bygglov beviljas med motiveringen att byggnaden på fastigheten kan antas användas som 

fritidshus under stora delar av året 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
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Ordförande Per-Gustav Idivuoma ställer Mats Holmströms yrkande och förvaltningens förslag under 
proposition och finner därvid att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
 
Votering begärs av Mats Holmström (C) och genomförs genom öppen omröstning enligt följande 
voteringsordning 
 
De som röstar i enlighet med förvaltningens förslag röstar ja 
De som röstar i enlighet med Mats Holmströms yrkande röstar nej 
 
Voteringen utfaller med 6 ja-röster, 3 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista 
________ 
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§ 103    B 2017-000123 
 
 
Rallaren 1, tidsbegränsat bygglov sopkärlsställning med tak 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att tidsbegränsat bygglov till och med 2027-04-30 beviljas med stöd av 9 kap. 33 § plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900), PBL 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2017-04-19 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilket beskriver att Brf 
Järnvägen har 2017-03-02 genom Lennart Flygare ansökt om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 
sopkärlsställning med tak. Två enheter med en total byggnadsarea på 22,36 kvm byggs ihop och 
byggnadshöjd är 2,3 m. Det tidsbegränsade bygglovet ska gälla tom 2027-04-30. 
 
Sökande anger enligt avvecklingsplanen att byggnaden ligger inom LKABs deformationsområde och är 
planerad att säljas till LKAB 2028. Byggnaden kommer att avvecklas i och med samhällsomvandlingen. 
Byggnaden är fastgjuten med plintar i mark på befintlig asfalt och därmed krävs inget större 
markarbetet för att återställa marken. Rester från plintar rivs bort och asfalt återställs. 
Fastigheten omfattas av detaljplan KIS/R97. Bestämmelserna innebär bland annat att marken 
byggnaden placeras på inte får bebyggas och att mark ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar. 
 
Ärendet har remitterats till Tekniska Verken i Kiruna AB som inte har något att erinra. De informerar 
dock om att Soprummet ska följa det regelverk som beskrivs i ”Handbok för avfallsutrymmen Rapport 
2009” som Avfall Sverige tagit fram. Handboken tar bland annat upp transportväg för 
insamlingsfordon. Insamlingsfordonet måste ha vändmöjlighet, vändplan för normal sopbil ska ha en 
diameter av 18 meter med hinderfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om. Alternativt kan någon typ 
av vändplats möjliggöra en så kallad T-vändning. 
 
Ärendet har skickats på grannehörande till fastighetsägare till fastigheten Nedre norrmalm 2:1. Inget 
yttrande har inkommit. 
 
Enligt 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, för en åtgärd som uppfyller någon eller några 
men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det 
och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Tiden kan på sökandes begäran förlängas med 
högst fem år i taget. Den sökta åtgärden strider mot detaljplanens bestämmelser i det avseende att 
byggnaden placeras på mark som inte får bebyggas. Åtgärden avses att pågå under en begränsad 
tid. Åtgärden bedöms uppfylla de krav som ställs i 2 kap om allmänna och enskilda intressen och 8 kap 
om krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser i plan- och 
bygglagen (2010:900). En kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 
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§ 103 forts.    B 2017-000123 
 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att  tidsbegränsat bygglov till och med 2027-04-30 beviljas med stöd av 9 kap. 33 § plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900), PBL 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
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§ 104 
 
 
Internkontrollplan 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att anta förslaget till IT-säkerhetsplan enligt nedan 
 
IT-säkerhetsplan 

System Funktion Bedömda hot Konsekvens Åtgärd Ansvarig 

Personec Personal-
adminstration 

Personal- administration 
måste göras manuellt 

Ökad arbets-
belastning för 
handläggare 

Skydda 
och byt 
lösenord 

Konto-
havare 

Agresso Ekonomi-
hantering 

Ekonomihantering måste 
göras manuellt 

Ökad arbets-
belastning för 
handläggare 

Skydda 
och byt 
lösenord 

Konto-
havare 

Diabas Diarieföring Försvårad tillgång till 
allmän handling 

Ökad arbets-
belastning för 
handläggare 

Sämre 
rättssäkerhet 

Skydda 
och byt 
lösenord 

Konto-
havare 

Outlook Elektronisk 
post och 
kalender-
funktion 

Kommunikationen inom 
och utom koncernen 
försvåras 

Brister i 
kommunikation 
kring 
verksamheten 

Skydda 
och byt 
lösenord 

Konto-
havare 

Geosecma Geografiska 
informa- 
tionstjänster 

Karthantering måste göras 
manuellt 

Ökad 
arbetsbelastning 
för handläggare, 
längre 
handläggnings-
tider 

Skydda 
och byt 
lösenord 

Konto-
havare 

ByggR Bygglovshant
ering 

Bygglovs-hanteringen 
måste göras manuellt 

Ökad 
arbetsbelastning 
för handläggare, 
längre 
handläggnings-
tider 

Skydda 
och byt 
lösenord 

Upp- 
datera 
system 

Konto-
havare 

 

Avdelning
s-chef 
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§ 104 forts. 
 
 

System Funktion Bedömda hot Konsekvens Åtgärd Ansvarig 

Miljöreda Hantering av 
miljöärenden 

Hantering av 
miljöärenden 
måste göras 
manuellt 

Ökad 
arbetsbelastning för 
handläggare, längre 
handläggningstider 

Skydda 
och byt 
lösenord 

Upp-
datera 
system 

Konto- 
havare 

 

Avdelnings-
chef 

Daedalos Hantering av 
Räddningstjänst-
ärenden 

Hantering av 
räddnigstjänst- 
ärenden måste 
göras manuelt 

Ökad 
arbetsbelastning för 
handläggare, längre 
handläggnings-tider 

Skydda 
och byt 
lösenord 

Upp-
datera 
system 

Konto-
havare 

 

Avdelnings-
chef 

 
att anta tilläggen i internkontrollplanen enligt nedan 
 
Tillägg internkontrollplan 

 
Systemsäkerhet 
 

avdelning
ar 

förvalt-
ning 

kvartals 
rapport 

kvartalsvis Avd ch/ FC 

Arbetsmiljö avdel-
ningar 

förvalt-
ning 

kvartalsvis CEMR- arbete FC/ avd ch 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2017-03-24 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver att miljö- och 
byggnämnden har 170320 fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att utarbeta riktlinjer för IT- 
systemsäkerhet. Detta har gjorts genom ett tillägg i internkontrollplanen samt genom upprättande av 
en IT-systemsäkerhetsplan. Ett tillägg i internkontrollplanen har också gjorts avseende CEMR- arbete 
(jämställdhet i praktiken) som följs upp i kvartalsrapporterna. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att miljö- och byggnämnden antar förslaget till IT- säkerhetsplan samt 
 
att  antar tilläggen i internkontrollplanen 
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§ 104 forts. 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
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§ 105 
 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Förvaltningschef Anders Karlsson informerar enligt nedan 
 

- Sveriges kommuner och landsting NKI mätning 
- Förändringar i verksamhetsplanen 2017 

 
Bygglovschef Kristoffer Johansson informerar enligt nedan 
 

- Beslut från Länsstyrelsen gällande nämndens beslut om strandskyddsdispens 
- Information kring start- och slutbesked samt byggsanktionsavgifter 
- Coop Lappgatan efter fråga från Mats Holmström (C) 

 
Räddningschef Thomas Winnbäck informerar enligt nedan 
 

- Arbetet i byarna 
- Upprustning av brandvärn i Svappavara 
- Diskussioner kring samarbete med LKAB i Svappavaara 
- Garagebyggnad bredvid brandstationen i Svappavaara 
- Brandgarage i Riksgränsen 
- Samarbetet med fjällräddningen 

 
Miljöchef Anders Fjällborg informerar enligt nedan 
 

- Äskande om föreläggande om kommunalt V.A. från privatperson till Länsstyrelsen 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna 
________ 
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§ 106 
 
 
Vattenskyddsområden 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att informera nämnden om vad som gäller kring 

vattenskyddsområden. Exempelvis bjuda in expertis från Tekniska verken för genomgång 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Ulf Isaksson (SJVP) 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att informera nämnden om vad som gäller kring 

vattenskyddsområden. Exempelvis bjuda in expertis från Tekniska verken för genomgång 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Ulf Isakssons yrkande 
________ 
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§ 107 
 
 
Brev från Soppero byars samfällighetsförening 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att informera nämnden om vad som hänt i ärendet 
 
att bygglovschef Kristoffer Johansson vidarebefordrar den kommunicering som gjorts till 

samfällighetsföreningen vid ärendets handläggning till Mats Holmström 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Frågan väckt av Mats Holmström (C). 
Brev har inkommit till förvaltningen för cirka ett år sedan 
 
Bygglovschef Kristoffer Johansson berättar att tillsynsbesök är planerat. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Mats Holmström (C) 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att informera nämnden om vad som hänt i ärendet 
 
att bygglovschef Kristoffer Johansson vidarebefordrar den kommunicering som gjorts till 

samfällighetsföreningen vid ärendets handläggning till Mats Holmström 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Mats Holmströms yrkande 
________ 
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