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

Tid: 2017-09-14, 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 § 140

5 Delgivningar 5 § 141

6 Anmälan av delegationsbeslut 6 2016.G00x § 142

7 Budgetredovisning § 143

8 Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1 (Vassijaure) 8 B 2017-000283 § 144
Strandskyddsdispens nybyggnad båthus

9 Ny inert deponi vid Kiruna avfallsanläggning 9 M 2017-0275 § 145

10 Förslag till beslut om miljösanktionsavgift 10 M 2017-0489 § 146

11 Miljörapport 2016 LKAB - Svappavaara Mertainen 11 M 2017-0184 § 147

12 Miljörapport 2016 Kiruna 1:1 LKAB 12 M 2017-0214 § 148

13 Miljörapport 2016 LKAB - Svappavaara gruvberget 13 M 2017-0176 § 149

14 Miljörapport 2016 LKAB Svappavaara 14 M 2017-0209 § 150

15 Riktlinjer för fri sikt i korsningar och utfarter 15 T 2017-979 § 151

16 Sammanträdesdagar 2018 16 § 152

17 Kvartalsrapport 2 2017 17 § 153

18 Förvaltningschefen informerar 18 § 154
Utökning i miljö- och byggnadsförvaltningen
Överenskommelse OVK
Luossavaara 1:5
Verksamhetsplan 2017
Bilder av upprustad brandstation Karesuando

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

19 Extraärende: Vattenskyddsområde § 155
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§ 140 
 
 
Godkännande av dagordningen 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att godkänna dagordningen med tillägget 19 Vattenskyddsområden 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Ulf Isaksson (SJVP) 
 
att lägga till ”Vattenskyddsområden” som punkt 19 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att godkänna dagordningen 
 
Nämnden beslutar i enlighet med lagda yrkanden 
________ 
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§ 141 
 
 
Delgivningar 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2017-08-29 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver följande 
delgivningar 
 
Bygglovskontoret 

a) Överklagan från Icehotel AB, gällande beslut om sanktionsavgift på personalbodarsom bedöms 
tagits i bruk innan slutbesked utfärdats på fastigheten JUKKASJÄRVI4:38. Dnr: MoB 2017-56. 

 
b) Överklagan från Kurragård ekonomisk förening gällande avslag på förhandsbeskedför två 

fritidshus med tillhörande garage på fastigheten KURRAVAARA 3:2. Dnr: MoB 2017-82. 
 

c) Länsstyrelsens beslut daterad 2017-06-27 gällande Miljö- ochbyggnämndens beslut om beviljad 
strandskyddsdispens på fastighetenVITANGI 37:11 Dnr: MoB 2017-178  Länsstyrelsens beslut: 
Att inte överpröva beviljad strandskyddsdispens.  

 
d) Länsstyrelsens beslut daterad 2017-06-28 gällande Miljö- ochbyggnämndens beslut om beviljad 

bygglov för permanent Icehotel påfastigheten JUKKASJÄRVI 4:38, 59:1. Dnr: MoB 2016-37. 
Länsstyrelsens beslut: Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut.  

 
e) Länsstyrelsens beslut daterad 2017-07-20 gällande Miljö- ochbyggnämndens beslut om beviljad 

strandskyddsdispens på fastighetenJUKKASJÄRVI 22:1. Dnr: MoB 2017-97. Länsstyrelsens 
beslut: Länsstyrelsen beslutar att upphäva och återförvisa kommunalt beviljad 
strandskyddsdispens.  

 
f) Länsstyrelsens beslut daterad 2017-07-21 gällande Miljö- ochbyggnämndens beslut om beviljad 

strandskyddsdispens på fastigheten SVAPPAVAARA 21:5 Dnr: MoB 2017-88. Länsstyrelsens 
beslut: Länsstyrelsen beslutar att upphäva och återförvisa kommunalt beviljad 
strandskyddsdispens.  

 
g) Länsstyrelsens beslut daterad 2017-07-26 gällande Miljö- och byggnämndens beslut om beviljad 

strandskyddsdispens på fastigheten MASUGNSBYN 9:20 Dnr: MoB 2017-32. Länsstyrelsens 
beslut: Länsstyrelsen beslutar att upphäva och återförvisa kommunalt beviljad 
strandskyddsdispens.  
 

h) Underrättelse från Länsstyrelsen daterad 2017-08-14 avseendebygglov för nybyggnad av 
fritidshus på fastigheten Viikusjärvi 1:1. Dnr MoB 2017-317. Länsstyrelsens underrättelse: Den 
plats på vilken ni har blivit beviljat bygglov är belägen på fastigheten Viikusjärv 1:1 vilken ägs av 
stiftelsen Carolina Mannerstråles donationsfond. Denna stiftelse förvaltas av Länsstyrelsen i 
Norrbottens län. I egenskap av förvaltare av stiftelsen underrättar Länsstyrelsen er om att ni 
inte har något markupplåtelseavtal avseende den mark som ni avser att bebygga. All byggnation 
kommer att betraktas som ett markintrång och utförda byggnationer kommer att rivas på er 
bekostnad.  
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§ 141 forts. 
 
 
Miljökontoret 

a) Klagomål har inkommit gällande omfattande nedskräpning i skogsområdet mellanKiruna 
Avfallsanläggning och NKC. Vid inspektion framgår det med all önskvärdtydlighet att skräpet 
härrör från avfallsanläggningen. Nedskräpningen är omfattande iskogen intill anläggningen, 
utanför och innanför staketet. Enligt verksamhetenstillstånd, punkt 12, ska avstädning ske 
regelbundet, samt att rutiner för städning skafinnas i verksamhetens egenkontrollprogram. 
Punkt 13 innefattar att städning avskräp som härrör från verksamheten ska ske minst två gånger 
per år, samt ytterligareinsatser vid behov. Miljökontoret bedömer att behov föreligger. Dnr. 
2017.0452. Beslut: Att på delegation förelägga Kiruna Kraft ab att senast den 1 oktober 
2017avstäda skogsområdet mellan Kiruna Avfallsanläggning och skoterleden vidGolfbanan. 

 
b) Lördagen den 15/7 t.o.m. den 22/7 har TVAB nödpumpat vatten frånhuvudavloppsledningen i 

Vittangi till torne älv. Miljökontoret har informerats vidbörjan och avslut. Vi har den 24/7 fått ta 
del av de åtgärder som vidtogs så fort sommöjligt när vattnet sjunkit något. Ett brunnslock var 
trasigt och ledde till att vattentrycktes in i ledningen. Vattnet som pumpats ut har således varit 
mycket utspätt.Miljökontoret bedömer att TVAB inte kunnat agera annorlunda, och vidtar 
därföringa ytterligare åtgärder. Det är dock, som tidigare påtalats, av stor vikt att 
kommatillrätta med de åldrande och läckagebenägna ledningsnäten i kommunen, främst iöstra 
kommundelen där den största andelen ovidkommande vatten finns ochpåverkar driften, och i 
Kiruna där den största bräddningsvolymen sker. Denextraordinära händelsen visar ytterligare 
på vikten av detta. Ärendet föranleder ingenåtgärd. 

 
c) LKAB har överklagat Mark- och miljööverdomstolens beslut gällande prövning avökad 

pelletsproduktion i Kiruna till Högsta domstolen. Lägre instanser har beslutatatt hela 
verksamheten ska ingå i prövningen, LKAB vill ha ändringstillstånd i stället. Beslut: Högsta 
domstolen meddelar inte prövningstillstånd. 

 
d) Kommunstyrelsen har vid sammanträdet 2017-05-15 beslutat att ge miljö- och byggnämnden i 

uppdrag att ansöka om uppdraget att utöva tillsyn förvattenskyddsområde i Parakka hos 
Länsstyrelsen i Norrbottens län, dnr 2016.0062. 

 
e) Kommunstyrelsen har vid sammanträdet 2017-05-15 beslutat att ge miljö- och byggnämnden i 

uppdrag att ansöka om uppdraget att utöva tillsyn förvattenskyddsområde i Lannavaara hos 
Länsstyrelsen i Norrbottens län, dnr2016.0060.  

 
f) Kommunstyrelsen har vid sammanträdet 2017-05-15 beslutat att ge miljö- och byggnämnden i 

uppdrag att ansöka om uppdraget att utöva tillsyn förvattenskyddsområde i Suijavaara hos 
Länsstyrelsen i Norrbottens Län, dnr2016.0063.  

 
g) Kommunstyrelsen har vid sammanträdet 2017-05-15 beslutat att ge miljö- och byggnämnden i 

uppdrag att ansöka om uppdraget att utöva tillsyn förvattenskyddsområde i Nedre Soppero hos 
Länsstyrelsen i Norrbottens län, dnr2016.0061.  

 
 

h) Kommunstyrelsen har vid sammanträdet 2017-05-15 beslutat att ge miljö- och byggnämnden i 
uppdrag att ansöka om uppdraget att utöva tillsyn förvattenskyddsområde i Idivuoma hos 
Länsstyrelsen i Norrbottens län, dnr 2016.0059. 
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§ 141 forts. 
 
 

i) Tekniska Verken i Kiruna AB har begärt in miljökontorets synpunkter på förslag 
tillvattenskyddsföreskrift för Katterjåkk vattenskyddsområde, dnr 2017.0279. Yttrande: 
Miljökontoret har inget att erinra gällande föreslaget vattenskyddsområde och dess föreskrifter. 
Det noterades dock att det under punkten ”täktverksamheter och andra markarbeten” för både 
primär och sekundärskyddszon står att endast akuta reparationsåtgärder för att säkerställa 
allmänvatten-, avlopp eller elförsörjning ska få ske utan föregående tillstånd. Även de enskilda 
avloppsanläggningarna och gemensamhetsanläggningarna som inte ingår i den allmänna 
vatten- eller avloppsförsörjningen kan utgöra ett hot för vattentäkten om akuta reparationer 
inte kan ske skyndsamt. Ett alternativt kan vara att ordet ”allmän” tas bort från lydelsen.  

 
j) Tekniska Verken i Kiruna AB har begärt in miljökontorets synpunkter på förslag 

tillvattenskyddsföreskrift för Björkliden vattenskyddsområde, dnr 2012.0830. Yttrande: 
Miljökontoret noterade att det under punkten ”täktverksamheter ochandra markarbeten” för 
både primär och sekundär skyddszon står att endast akutareparationsåtgärder för att säkerställa 
allmän vatten-, avlopp eller elförsörjningska få ske utan föregående tillstånd. Även de enskilda 
avloppsanläggningarna och gemensamhetsanläggningarna som inte ingår i den allmänna 
vatten- eller avloppsförsörjningen kan utgöra ett hot för vattentäkten om akuta reparationer 
inte kan ske skyndsamt. Ett alternativt kan vara att ordet ”allmän” tas bort från lydelsen. Under 
punkten ”petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor” framgår det att drift av 
skidanläggning är undantaget från förbudet att lagra 1 500 liter och i övrigt hantera mer än 80 
liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor. Miljökontoret ställer sig frågan till 
detta undantag då syftet med föreskriften ska vara att säkerställa skyddet för vattentäkten. Om 
verksamheter ska kunna lagra mer än 1 500 liter petroleumprodukter eller andra brandfarliga 
vätskor bör det rimligen endast tillåtas inom sekundär skyddszon och inte inom den primära 
som i detta fall. Mest önskvärt vore om skidanläggningen kunde förflytta den 
petroleumhanteringen som överstiger 1 500 liter till utanför både den primära och den 
sekundära skyddszonen.  

 
k) Tekniska Verken i Kiruna AB har anmält att de avser att sanera mark i samband med dragning 

av huvudledning västra i nya Kiruna C. Området var lätt förorenat med koppar och kobolt ner 
till ca en meters djup, dnr 2017.0277. Beslut: Att på delegation godkänna anmälan om 
efterbehandling med följandeförsiktighetsmått: 
 
1. Området ska saneras till de platsspecifika riktvärdena som angetts i anmälan. 
2. Slutrapport över sanering ska lämnas in efter avslutad efterbehandling. 
3. Användning av projektets avfallsmassor för anläggningsändamål får endast skeutan anmälan 
eller tillstånd om det innebär mindre än ringa risk. 
4. Lagring av avfallsmassor får inte ske längre än tre år innan de återvinns ellerlängre än ett år 
innan de bortskaffas. 
5. Lagring av förorenade avfallsmassor ska ske på sådant sätt att risken för spridningav 
föroreningar minimeras. 
6. Anteckning ska föras över antal ton avfallsmassor som uppstår i projektet samtantal ton 
avfallsmassor som återvinns i anläggningsarbeten. 
7. När samtliga avfallsmassor är lämnade till godkänd mottagare eller återvunna i 
anläggningsarbete ska tillsynsmyndigheten informeras. Anteckningar enligt försiktighetsmått 6 
ska lämnas in i samband med detta. 
8. I övrigt ska verksamheten bedrivas i enlighet med anmälan. 
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§ 141 forts. 
 
 

l) Miljökontoret har tagit del av den slutliga rapporten över saneringen av huvudledning västra. 
Sanering har skett i enlighet med anmälan, dock överskrids koboltvärdet med0,2 mg/kg TS i en 
schaktbotten. Miljökontoret delar Rambölls syn om att ett överskridande på 0,2 mg/kg TS inte 
bör utgör ytterligare risker och krav om vidaresanering troligen inte är försvarbart ur 
rimlighetssynpunkt. Till saneringsrapporten har vågsedlar på borttransporterad jord bifogats. 
Totalt har ca 117 ton jordmassor klassade som icke-farligt avfall transporterats till Kiruna 
avfallsanläggning. Verksamhetsutövaren har följt godkännandet av efterbehandlingen och 
saneringsrapporten föranleder inga ytterligare åtgärder från miljökontorets sida, dnr 2017.0277.  

 
m) Vid revision på Fjällgården vård- och omsorgsboende 2017-06-08 noterades att faroanalys 

saknades för verksamheten. Kritiska kontrollpunkter var inte definierade och skriftliga rutiner 
för mathantering och egenkontroll saknades. Dnr. 2017.0419 Beslut: Att förelägga 
Socialnämnden att inkomma med faroanalys ochdokumentation senast 2017-08-31 

 
n) Vid revision av Socialnämndens livsmedelsverksamheter på Gläntan, Solbacken, Rosengården 

och Mysinges omsorgsboenden har noterats brister i verksamheternas system för HACCP. 
Miljö- och byggnämnden har därför förelagt Socialnämnden att inkomma med faroanalys och 
dokumentation för sagda verksamheter. Samma brister har noterats även på Fjällgårdens 
omsorgsboende men där har beslut om åtgärd ännu ej fattats. Den dokumentation som har 
inkommit bedöms, trots kompletteringar, inte leva upp till lagstiftningens krav. Myndighetens 
bedömning är att detta beror på att de som tagit fram dokumenten inte har adekvat utbildning i 
tillämpningen av HACCP-principerna. Vid tidigare kontrollbesök på Solbacken, Rosengården, 
Fjällgården och Videgårdens omsorgsboenden samt korttidshemmet Loet har inspektörerna 
också anmärkt på att de som hanterar livsmedel inte har fått utbildning i livsmedelshygien. 
Detta har i vissa fall varit återkommande anmärkningar som noterats vid minst två besök. 
Myndighetens bedömning är att merparten av personalen som hanterar livsmedel inte fått 
utbildning i livsmedelshygien. Dnr. 2017.0389 Beslut: Att förelägga Socialnämnden att 
inkomma med dokumentation över utförd och planerad utbildning i livsmedelshygien senast 
2017-09-30  
 

o) Ändringsanmälan om användning av avfall för anläggningsändamål, torv tillgolfbanan. Ändrad 
placering och redovisning av tidigare använt avfall. Beslut: Miljö- och byggnämnden beslutar att 
godkänna anmälan. Dnr 2016.0386 
 

p) Vid kontrollbesök 2017-05-30 på Camp Ripan noterades att varuintagsdörren inte var tät vilket 
innebär risk för att skadedjur kan ta sig in i lokalen. Vidare noterades att temperatur inte har 
övervakats eller dokumenterats vid nedkylning. Beslut: Att förelägga Camp Ripan AB att tillse 
att ytterdörren är tät samt inkomma till myndigheten med dokumentation över nedkylning 
senast 2017-06-30 Dnr2017.0348  
 

q) Slutrapport för markarbeten i nya Kiruna centrum, kvarter 2. De åtgärdsmål och villkor för 
förorenade massor och utsläppsvillkor för vatten som fastställts av tillsynsmyndigheten bedöms 
vara uppfyllda. Beslut: Att godkänna slutrapporten. Dnr 2016.0146 
 

r) Swerock AB planerar att starta verksamhet på fastigheten Jägarskolan 8:1 medsortering av 
massor från skjutbaneområdet. Massorna som ska behandlas genomsiktning är förna 
innehållandes bly.Beslut: Att godkänna anmälan för verksamheten. Dnr.2017.0410 
 

s) NCC AB avser att tvätta och måla gamla järnvägsbron över Kalixälven vid Kalixfors.Beslut: Att 
godkänna anmälan för verksamheten. Dnr. 2017.0380  
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§ 141 forts. 
 
 

t) Anmälan av avhjälpandeåtgärd för förorenat område. Vid schaktarbete för nytt 
fjärrvärmesystem har en cistern påträffats på fastigheten Orten 1. Cisternen var fylld med sand 
och rester från olja. LKAB avser att avlägsna cisternen och sanera området. Slutrapport ska 
skickas in till miljökontoret. Dnr. 2017.0433Beslut: Att godkänna anmälan om 
avhjälpandeåtgärder. 
 

u) Kiruna kommun anmäler mindre ändring avseende Kiruna avloppsreningsverk. Anläggande av 
nödbräddavlopp från pumpstationen Porfyren till Luossajärvi. Kommunen har i anmälan 
bifogat utredningar av påverkan på sjön Luossajärvi vid olika scenarier. Olika tänkbara 
försiktighetsmått presenteras och vilka som kommunen valt. Länsstyrelsen har fått möjlighet att 
yttra sig och inte haft några synpunkter. Dnr 2017.0315 Beslut: Att godkänna anmälan. 
 

v) Anmälan av ändring av avhjälpandeåtgärder. Ändring av mottagningsanläggning 
föruppschaktade massor från Dåva och Fortum till godkänd mottagningsanläggning. Dnr 
2017.0300 Beslut: Att anmälan inte föranleder någon ytterligare åtgärd. 
 

w) Anmälan om krossanläggning på Jägarskolan 8:1. NYAB Infra AB anmäler verksamhet med 
krossning. Verksamheten kommer att bedrivas 06.00 – 22.00 på vardagar. Dnr 2017.0379 
Beslut: Att godkänna anmälan. Bolaget får krossa max 5000 ton. 
 

x) LKAB har inkommit med en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. Inom ramen för 
en pågående hydrogeologisk verksamhet har bolaget för avsikt att installera ett mätöverfall vid 
sjön Syväjärvis utlopp i Svappavaara. Dnr 2017.0310 Yttrande: Miljö- och byggnämnden har 
ingenting att erinra. 
 

y) Tekniska verken i Kiruna AB har inkommit till länsstyrelsen med en anmälan om 
vattenverksamhet avseende utfyllnad på fastigheten Industrin 9:8. Dnr. 2017.0421  
Yttrande: Miljö- och byggnämnden har ingenting att erinra.  
 

z) Kiruna Motorklubb har ansökt till Polismyndigheten om att enligt ordningslagen få tillstånd för 
att anordna motocrosstävling 4-6/8. Dnr 2017.0486 Yttrande: Miljö- och byggnämnden har 
inget att erinra då sökande redan har godkännande enligt miljöbalken för att bedriva 
motorsport. 
 

å) Tusen Toner har ansökt till Polismyndigheten om att enligt ordningslagen få tillstånd för 
Kirunafestivalen 29/6-1/7. Dnr. 2017.0373 Yttrande: Miljö- och byggnämnden har ingenting att 
erinra.  
 

ä) Trafikverket har inkommit till länsstyrelsen med en anmälan om vattenverksamhet avseende 
byte av bro mot trumma under järnvägen vid Vassijaure. Dnr. 2017.0446 Yttrande: Miljö- och 
byggnämnden har ingenting att erinra.  
 

ö) Skrivelse har inkommit till Kiruna kommun där kommunen ges möjlighet att föreslå en expert 
till utredningen om effektivare kommunal räddningstjänst. Kiruna kommun föreslår 
räddningschef Thomas Winnberg i första hand och brandingenjören Hanna Sälgfors-Karlsson i 
andra hand. Dnr. 2017.0335  

  



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      Sida 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 2017-09-14  8 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

 
 
 
 
§ 141 forts. 
 
 

aa) Remiss angående förslag till ändring av dricksvattenföreskrifterna. Kiruna kommun har tagit 
del av förslaget och framför följande synpunkter. Kommunen ställer sig tveksam till förslaget 
om att det ska bli obligatorisk för alla verksamhetsutövare att genomföra en faroanalys. I 
kommunen har vi många väldigt små dricksvattenproducenter med få risker/faror. Därför 
känns det inte rimligt att begära att de ska genomföra en faroanalys. Men om vi ska kunna 
utnyttja dricksvattendirektivets möjlighet till flexibilitet så måste vi väl se till att det ska vara 
obligatoriskt med faroanalys. Det känns rätt att det är verksamhetsutövaren som ska hålla 
informationen om faroanalysen tillgänglig, och inte kontrollmyndigheten. I och med att 
faroanalyserna ska granskas och fastställas krävs mer resurser. Om ändringen träder i kraft är 
det viktigt att riskklassningsmodellen ändras så att dricksvattenanläggningar kan risklassas på 
annat sätt och därmed tilldelas mer kontrolltid. Det finns möjlighet i dagens modell att justera 
tiden men modellen borde ändras så att det automatiskt blir mer kontrolltid.  
 
Dagens system med att undersökningsprogrammen uppdateras efter behov när det sker 
ändringar anses som mer lämpligt än den föreslagna ändringen att de ska ses över var femte år. 
Det krävs mer resurser om undersökningsprogrammen ska behöva uppdateras vart femte år. 
Miljökontoret anser att det i föreskrifterna tydligare borde framgå vilka parametrar som ingår i 
normal respektive utvidgad undersökning. Samt att det framgår att alla parametrar som ingår i 
den normala även ingår i den utvidgade. För små dricksvattenproducenter blir kostnaderna för 
dricksvattenundersökningarna betungande i deras verksamhet. Möjligheten att minska 
undersökningsfrekvensen efter 2 år borde behållas istället för det föreslagna 3 år. Positivt att det 
ska gå att ta bort parametrar som inte behöver undersökas men där borde det också vara efter 2 
år. Positivt att det ska gå att ta bort eller minska provtagningsfrekvensen för parametrar som 
ingår i utvidgad undersökning. Bra att det tydliggörs med hur mycket lägre än gräns-
/parametervärdet resultatet ska vara för att minskning kan göras. Det finns ett behov av mer 
samsyn, samarbete och kompetens inom dricksvattenområdet hos kontrollmyndigheterna. 
Livsmedelsverket borde erbjuda utbildningar inom området HACCP för dricksvatten. Dnr. 
2017.0266 

 
Trafik 

a) Dnr 2017-795/794/793/791/790/789/787. Gällande uppskov – villkorad återställning av 
tidigare arbetsområden till Roland Gustavssons Grävmaskiner AB. Stadsbyggnadsförvaltningen 
upphäver tidigare beslut från 2017-07-06 gällande återställning av tidigare arbetsområden som 
bl.a. innefattar Luossavaara, Porfyren och Högalid väster om Föreningsgatan. Berörda 
schacktillstånd förlängs till och med 2017-08-02. 
 

b) Dnr: 2015-1138. Länsstyrelsens beslut daterad 2017-08-16 avseende överklagan av Miljö- och 
byggnämndensbeslut den 8 december 2016 § 205 om införande av förbud mot tunglastbil på 
Industrivägen mellan Forvägen och Lastvägen. Länsstyrelsens beslut: Länsstyrelsen upphäver 
det överklagade beslutet och visar ärendet åter för ny handläggning. 

 
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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§ 142     
 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att lägga de anmälda delegationsbesluten med godkännande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2017-08-28 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 lägga de anmälda delegationsbesluten med godkännande till handlingarna 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande 
________ 
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§ 143 
 
 
Budgetredovisning 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att lägga budgetredovisningen med godkännande till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Controller Jonas Uddenberg informerar enligt 
 

- Överskott cirka 2,3 mnkr 
- Cirka halva överskottet på bygglovskontoret beror på vakanser 
- Cirka halva överskottet på miljökontoret beror på vakanser 
- Budgetflytt på Räddningstjänsten har lett till ett mindre överskott än tidigare prognoser visat 
- Total prognos för 2017 för hela förvaltningen är i dagsläget cirka 1 mnkr 

 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL)  
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande 
________ 
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§ 144    B 2017-000283 
 
 
Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1 (Vassijaure), Strandskyddsdispens nybyggnad 
båthus  
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att inte medge undantag från bestämmelserna i miljöbalken (MB) 7 kap. 15 §, då inget av de 

särskilda skälen för dispens från strandskyddet i 7 kap. 18 c § MB föreligger 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2017-08-16 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver att 2017-05-12 
inkom en ansökan från Per-Erik Niva avseende strandskyddsdispens för nybyggnad av båthus på 
fastigheten Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1 i Vassijaure. Båthusets storlek uppges bli 28 
kvadratmeter och placeras i direkt närhet till strandlinjen med koordinater Ö1596579, N7594827 i 
RT90. 
 
För fastigheten Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1 i Vassijaure finns ingen detaljplan. Fastigheten 
omfattas av strandskydd 100 meter och ligger inom område av riksintresse för naturvård och friluftsliv. 
 
Beslutsmotivering 
Enligt 7 kap MB 13 § Miljöbalk (1998:808) (MB) gäller strandskyddet vid havet, insjöar och vattendrag. 
Enligt 7 kap. 15 § MB får inte nya byggnader uppföras inom strandskyddsområdet. Med 
strandskyddsområde menas land- och vattenområdet intill 100 m från strandlinjen vid normalt 
vattenstånd. Kommunen får i det enskilda fallet medge dispens från förbuden i 15 §, om det finns 
särskilda skäl. Enligt 7 kap. 18 c § MB finns sex dispensskäl som kan åberopas för att dispens från 
strandskyddsbestämmelserna ska medges. 
 
I det aktuella ärendet åberopas dispensskäl punkt 1 (området har redan tagits i anspråk på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften) och dispensskäl punkt 3 
(byggnaden/anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet).  
 
I förarbetena (prop. 2008/09:119 s, 105) framgår att ett område som har tagits i anspråk ofta utgörs av 
etablerade tomtplatser runt bostadshus, komplementbyggnader i nära anslutning till en huvudbyggnad 
eller en ersättningsbyggnad för samma ändamål som befintlig eller nyligen avlägsnad byggnad.  
I ärendet har det inte framkommit att båthuset är en sådan ersättningsbyggnad för vilken dispens 
skulle kunna ges med stöd av 7 kap. 18 c § punkten 1 miljöbalken. Därmed är punkten 1, området har 
redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, inte 
tillämplig. 
 
I det aktuella ärendet föreligger dispensskäl punkt 3, då båthus är en sådan anläggning som för sin 
funktion måste ligga vid vattnet enligt prop. 2008/09:119 s. 105. Enligt Naturvårdsverkets handbok 
2009:4 (s.50) räcker det inte vid en bedömning om det finns särskilda skäl för att konstatera att till 
exempel en brygga för sin funktion måste ligga vid vattnet. En prövning behövs för att se om behovet av 
bryggan kan tillgodoses utanför området, till exempel genom att det finns eller planeras en gemensam 
brygganläggning i närheten.  
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§ 144 forts.    B 2017-000283 
 
 
Området omfattas av riksintresse för friluftsliv och naturmiljö, vilket innebär att 
strandskyddsdispensen ska bedömas med särskild restriktivitet (MÖD 2002:68, MÖD 2006:33). 
Området ska skyddas mot åtgärder som kan medför påtaglig skada. Det rörliga friluftslivet intressen 
ska särskilt beaktas.  
 
Särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § MB bedöms därmed inte finnas för att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna.  
Det allmänna intresset av att bevara området orört väger i detta fall således tyngre än sökandes 
enskilda intresse av att få vidta den sökta åtgärden.  
 
Kommunicering om avslag har skickats till sökande 2017-07-07.  
Sökande har inkommit med yttrande. 
 
Ang. punkt 1. Båthus ensamt utgör aldrig hemfridszon. Området är inte i anspråk taget. Då byggnaden 
inte är en ersättningsbyggnad för en nyligen riven byggnad på samma plats är det ingen 
ersättningsbyggnad. 
 
Ang. 2. 7 kap. 18 c § Miljöbalken punkt 3.  
Den enskildes intresse av båthus ska väga avsevärt tyngre än områdets strandskyddsvärden, det vill 
säga dess långsiktiga betydelse för allmänhetens friluftsliv och den biologiska mångfalden, för att 
dispens ska medges. Naturvårdsverkets handbok 2009:4, Strandskydd – en vägledning för planering 
och prövning s.56 
 
Ang. 3. Ingen befintlig byggnad finns. Ny mark får ej tas i anspråk (utan skäl). 
 
Ang. 4. Då behovet av en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet kan tillgodoses 
utanför aktuellt område. Miljö- och byggnämnden anser att behovet kan tillgodoses utanför aktuellt 
område, då båthuset medför att djur- och växtliv samt friluftslivet tar stor skada då det är placerat inom 
ett område som omfattas av naturmiljö, kulturvård, rörligt friluftsliv. 
 
Ang. 5. 7 kap. 18 c § Miljöbalken punkt 6. 
Ett mycket angeläget intresse innebär mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika 
till sin karaktär. Möjligheten att nyttja detta skäl är litet, eftersom strandskyddet är att allmänt intresse 
som är så starkt att det i normalfallet har företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen. 
Naturvårdsverkets handbok 2009:4, Strandskydd – en vägledning för planering och prövning s. 58 
Stöld eller kriminalitet är ej ett skäl. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att  inte medge undantag från bestämmelserna i miljöbalken 7 kap. 15 § MB, då inget av de 

särskilda skälen för dispens från strandskyddet i 7 kap. 18 c § MB föreligger 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________  
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§ 145     M 2017-0275 
 
 
Ny inert deponi vid Kiruna avfallsanläggning 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att godkänna de handlingar som inkommit rörande den nya inerta deponin enligt villkor 9. 
 
att informera Kiruna Kraft om att täckning av deponiceller regleras i villkor 5 och 6 och att ett 

godkännande av deponeringsplanen inte innebär att nämnden även har godtagit 
bottenaska som täckmaterial enligt villkor 5 och 6. 

 
att informera Kiruna Kraft om att den nya inerta deponin inte får tas i anspråk förrän 

tillståndet har vunnit laga kraft i enlighet med vad miljöprövningsdelegationen vid 
Länsstyrelsen i Norrbottens län har angett i sitt beslut.  

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2017-08-22 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver att Kiruna Kraft 
AB har fått tillstånd till förlängd drift av Kiruna avfallsanläggning. I det nya tillståndet är det angivet i 
villkor 9 att Kiruna Kraft ska inkomma med en detaljerad beskrivning av bottenkonstruktionens 
utformning (geologisk barriär, dränering och lakvattenuppsamling), vattenavledande åtgärder samt en 
deponeringsplan senast sex månader innan den nya deponeringsytan anläggs. 
 
Kiruna Kraft AB har 2017-05-03 inkommit med handlingar enligt villkor 9.   
 
Miljökontoret bedömer att de handlingar som Kiruna Kraft AB har inkommit med uppfyller kravet i 
villkor 9. 
 
Deponeringsplanen omfattar dock samtliga deponier som finns vid Kiruna avfallsanläggning och inte 
endast de inerta deponierna. I deponeringsplanen framgår det att deponicellerna för icke-farligt avfall 
och farligt avfall täcks med bottenaska som mellantäckning dagligen för att förhindra spridning av 
föroreningar. 
 
Genom villkor 5 har Länsstyrelsen delegerat till Miljö- och byggnämnden att besluta om vilket material 
med låg genomsläpplighet som ska användas för mellantäckning i deponin för farligt avfall. I villkor 6 
har Länsstyrelsen delegerat till tillsynsmyndigheten att besluta om vilket material och vilken frekvens 
på mellantäckning som ska ske i deponin för icke-farligt avfall. 
 
I deponeringsplanen framgår inte bottenaskans genomsläpplighet och hur det bedöms som lämpligt att 
använda för mellantäckning av deponicellerna varför miljökontoret anser att de delegerade frågorna 
enligt villkor 5 och 6 ska beslutas om separat.  
 
Vad gäller igångsättningstid framgår det att den nya inerta deponin får tas i anspråk först när beslutet 
om tillstånd vunnit laga kraft. Bolaget har fått ett verkställighetsförordnande, detta gäller dock inte för 
den nya inerta deponin. Då beslutet om tillstånd överklagades har tillståndet inte vunnit laga kraft 
ännu.  
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§ 145 forts.    M 2017-0275 
 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att miljö- och byggnämnden beslutar om att godkänna de handlingar som inkommit rörande 

den nya inerta deponin enligt villkor 9. 
 
att miljö- och byggnämnden informerar Kiruna Kraft om att täckning av deponiceller regleras 

i villkor 5 och 6 och att ett godkännande av deponeringsplanen inte innebär att nämnden 
även har godtagit bottenaska som täckmaterial enligt villkor 5 och 6. 

 
att miljö- och byggnämnden informerar Kiruna Kraft om att den nya inerta deponin inte får 

tas i anspråk förrän tillståndet har vunnit laga kraft i enlighet med vad 
miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Norrbottens län har angett i sitt beslut.  

 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
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§ 146     M 2017-0489 
 
 
Förslag till beslut om miljösanktionsavgift 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att Kiruna Kraft AB med org.nr 556526-8371 ska betala miljösanktionsavgift på 25 000 kr 

enligt 12 kap. 1 § punkt 2 Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter samt 10 000 kr 
enligt 12 kap. 2 § punkt 2 Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

 
att avgiften ska med stöd av 30 kap. 5 § Miljöbalken (1998:808) betalas inom trettio dagar från 

att beslutet om miljösanktionsavgift har delgivits. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2017-08-18 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver att Kiruna Kraft 
AB har 2017-01-01 tagit Länsstyrelsens beslut om tillstånd daterat 2016-06-27 i anspråk. Enligt villkor 
19 ska ett reviderat förslag till kontrollprogram lämnas in till tillsynsmyndigheten senast tre månader 
efter att tillståndet tagits i anspråk.  
 
Kiruna Kraft AB har beretts tillfälle att yttra sig innan beslut fattats i enlighet med 17 § 
Förvaltningslagen (1986:223) samt 30 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808) och inte framfört något.  
 
I 4 § Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll går det att läsa att det ska finnas 
en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för 
verksamheten enligt Miljöbalken, föreskrifter som meddelats med stöd av balken samt domar och 
beslut rörande verksamhetens bedrivande och kontroll meddelande med stöd av Miljöbalken eller dess 
föreskrifter.  
 
5 § Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll framgår det att 
verksamhetsutövaren ska ha dokumenterade rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m 
för drift och kontroll hålls i gott skick, detta för att förebygga olägenheter för människors hälsa och 
miljö. 
 
Kiruna Kraft AB har 2016-06-27 fått tillstånd till fortsatt drift av Kiruna avfallsanläggning. Om 
ianspråktagande av tillståndet framgår det att den ekonomiska säkerheten måste godkännas först. 
Säkerheten godkändes av Länsstyrelsen i Norrbottens läns miljöprövningsdelegation 2016-12-05. 
Kiruna Kraft AB meddelade vid kvartalsmötet 2017-03-01 att nya tillståndet tagits i anspråk 2017-01-
01. 
 
Enligt villkor 19 i nya tillståndet ska bolaget inkomma med ett reviderat förslag till kontrollprogram till 
tillsynsmyndigheten senast tre månader från att tillståndet har tagits i anspråk. Detta innebar att 
bolaget senast 2017-03-31 skulle ha inkommit med ett reviderat förslag till kontrollprogram. 
 
Bolaget meddelades om detta vid kvartalsmötet 2017-03-01. Till kvartalsmötet 2017-06-02 hade 
fortfarande inget kontrollprogram lämnats in och miljökontoret lät meddela att detta kommer tas upp 
till Miljö- och byggnämnden.  
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§ 146 forts.    M 2017-0489 
 
 
Miljökontoret gör bedömningen att det egenkontrollprogram som finns enligt 4-5 §§ Förordning 
(1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll inte är tillämpningsbart på det nya tillståndet, detta 
eftersom att villkoren i tillståndet är nya, mängden avfall som får hanteras och deponeras skiljer sig åt 
från tidigare tillstånd och oljebehandlingsanläggningen har tillkommit. 
 
Med anledning av detta anser miljökontoret att verksamheten som har bedrivits mellan 2017-04-01 och 
2017-08-17 har skett utan fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret samt 
att verksamhet har bedrivits utan dokumenterade rutiner för fortlöpande kontroll av utrustning m.m 
för drift och kontroll. 
 
I 12 kap. 1 § punkt 2 Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter går det att läsa att vid 
överträdelse av 4 § Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll för en verksamhet 
som omfattas av tillståndsplikt B, ska en miljösanktionsavgift på 25 000 kr betalas. 
 
I 12 kap. 2 § punkt 2 Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter går det att läsa att vid 
överträdelse av 5 § Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll för en verksamhet 
som omfattas av tillståndsplikt B, ska en miljösanktionsavgift på 10 000 kr betalas.  
 
Miljösanktionsavgiften för båda överträdelserna blir således 35 000 kr. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att miljö- och byggnämnden beslutar om att Kiruna Kraft AB med org.nr 556526-8371 ska 

betala miljösanktionsavgift på 25 000 kr enligt 12 kap. 1 § punkt 2 Förordning (2012:259) 
om miljösanktionsavgifter samt 10 000 kr enligt 12 kap. 2 § punkt 2 Förordning (2012:259) 
om miljösanktionsavgifter. 

 
att avgiften ska med stöd av 30 kap. 5 § Miljöbalken (1998:808) betalas inom trettio dagar från 

att beslutet om miljösanktionsavgift har delgivits.  
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
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§ 147     M 2017-0184 
 
 
Miljörapport 2016 LKAB - Svappavaara Mertainen 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att avstå från att lämna synpunkter på rapporten 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2017-05-31 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver att LKAB har 
sedan 2013 tillstånd att anlägga och driva gruva vid Mertainen, bryta och bearbeta högst 15 Mton malm 
per år. 1,4 Mton har brutits 2016. Under 2016 har primärkross och finkross färdigställts. Någon 
produktion har ej påbörjats. 
 
Mätningar av nedfallande stoft har gjorts sedan oktober 2013. Under 2016 var det högst uppmätta 
värdet 203 g/100 m2 30 dygn, i den punkt som ligger närmast industriområdet. Riktvärdet för 
nedfallande stoft är 350 g/100 m2 och 30 dygn. 
 
Utökad kontroll genom provtagning av snö och sedimentfällor under barmark görs av LKAB 
tillsammans med Kungliga vetenskapsakademin. Mätningarna sker i tre korridorer, två av dem 
representerar renbetes- och naturvårdsområden där stofthalten kan komma att öka p.g.a. 
verksamheten i Mertainen. Provtagningen är tillfälligt avbruten då ingen verksamhet pågår. 
 
Reningsanläggningen för utgående vatten består av sedimentationsbassänger och oljeavskiljare. 
Provisoriska villkor finns för ammoniak 13 ug/l, koppar 10 ug/ och susp 15 mg/l som 
månadsmedelvärden. De provisoriska villkoren klaras med god marginal. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att miljö- och byggnämnden beslutar att avstå från att lämna synpunkter på rapporten. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
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§ 148     M 2017-0214 
 
 
Miljörapport 2016 Kiruna 1:1 LKAB 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att fortsätta nära bevakning av främst damm- och bullerpåverkan på boendemiljön i Kiruna. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2017-06-08 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver att LKAB har 
lämnat miljörapport 2016 för verksamheten i Kiirunavaara gruvan. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet 
för verksamheten. LKAB har tillstånd för en produktion av 30 Mton råmalm och 14,8 Mton pellets, 
under året har producerats 28,5 Mton råmalm och 13,8 Mton pellets.  
 
Verksamheten är omfattande och har ca 30 miljövillkor att följa, från uppförande av anläggningar till 
begränsningsvärden för utsläpp till luft och vatten. Verksamheten ska även uppfylla BAT-slutsatser 
(bästa möjliga teknik). För närvarande har omprövning av verksamheten inletts, hittills har tidigt 
samråd hunnit hållas.  
 
Verksamheten är omfattande vilket innebär att även miljörapporten blir omfattande. Rapporten är 
upplagd i tabellform där villkor och hur de uppfyllt står sida vid sida, villkorsuppföljningen hänvisar 
sedan bland annat till kontroller och mätningar som genomförts. Miljörapporten är inlagd i sin helhet 
på LKAB:s hemsida.  
 
Yttrandet begränsas till det som i huvudsak påverkat boendemiljön i Kiruna, damm och buller samt i 
viss mån utsläpp till vatten.  
 
För punktutsläpp av stoft finns rikt och gränsvärden de är på 20 mg/m3 ntg (normal torr gas) för äldre 
delar och 10 mg/m3 ntg för yngre samt gränsvärde 0,05 kg/ton pellets för KK2, KK3 och KK4. 
Utsläppen under året har varit 0,037 kg/ton pellets. 1 av 54 stoftreningsanläggningar har haft förhöjt 
punktutsläpp gentemot riktvärdet, efter åtgärder filterbyten uppfylldes riktvärdena. Gränsvärdet har 
hållits. Nedfallande stoft mäts med så kallade niloburkar, de uppmätta mängderna är ungefär lika som 
tidigare år. Någon tydlig trend kan ej ses, variationen mellan åren är tydliga. PM10 mäts vid 
Luossavaaraskolan, miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärde 50 ug/m3 har inte överskridits någon 
gång under året, ej heller miljömålet på 30 ug/m3.  
 
För utsläpp till vatten finns begränsningsvärden för suspenderade ämnen i bräddvattnet ut från 
dammarna 10 mg/l som riktvärde. Vid 2 tillfällen har riktvärdesgränsen inte klarats. För utgående 
kväve är villkoret 0,005 mg/l ammoniak. Begränsning av kväveformen ammoniak är vald för att det är 
giftigt för vattenlevande organismer. Under 2016 har begränsningsvärdet hållits. Beträffande 
sänkningen av Luossajärvi är prövotiden för utredning av förhållandena Ala Lombolo och Luossajoki 
bland annat vattenföringen förlängd av Mark- och Miljödomstolen.  
Bullervillkoren har efter färdigställande av dämpningsåtgärder klara riktvärdet även nattetid. 
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§ 148 forts.    M 2017-0214 
 
 
Utifrån ett lokalt perspektiv bevakas särskilt boendemiljön i Kiruna. Påverkan på boendemiljön från 
gruvdriften utgörs främst av damning och buller. Någon tydlig trend att mängden nedfallande stoft har 
minskat kan inte ses trots vidtagna åtgärder. Den diffusa damningen påverkas dock av ett flertal 
faktorer där väder och vind ingår med variationer mellan åren. Inga klagomål på damning har 
inkommit under året. Bullernivåerna har efter dämpningsåtgärden klarats även nattetid. 
Vissa förbättringar av damm och bullerpåverkan på boendemiljön bedöms dock ha skett, en fortsatt 
nära bevakning är behövs dock för förhållandena ska fortsätta att förbättras. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår  
 
att miljö- och byggnämnden beslutar att fortsätta nära bevakning av främst damm- och 

bullerpåverkan på boendemiljön i Kiruna. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
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§ 149     M 2017-0176 
 
 
Miljörapport 2016 LKAB - Svappavaara gruvberget 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att lägga rapporten till handlingarna utan att framföra synpunkter. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2017-05-31 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver att LKAB har 
tillstånd för en produktion av 2,5 Mton malm under 2015 (därefter 2,7Mton). 2016 bröts  
1 935 848 ton magnetit. 
 
Verksamheten har villkor för vibrationer, vertikala svängningen 5 mm/s högsta uppmätta värde 
1,8 mm/s. För luftstötsvågor är gränsen 1000 Pa frifältsvärde, högsta uppmätta värde 6 Pa.  
 
Grundvattennivåer kollas i grundvattenrör. Nivån har sänkts i alla hål. Nivån i Syväjärvi har ej 
påverkats. 
 
För utsläpp av stoft från krossning/sovring finns ett begränsningsvärde på 10 mg/m3 ntg. Högsta 
uppmätta värdet är 3,2 mg/m3 ntg, medel för året är 2,1 mg/m3 ntg. 
 
Begränsningen av stoftutsläppen i Svappavaara har varit fortsatt framgångsrika, utsläppen ligger under 
året långt under begränsningsvärdena. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att miljö och byggnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna utan att framföra 

synpunkter. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
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§ 150     M 2017-0209 
 
 
Miljörapport 2016 LKAB Svappavaara  
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att lägga miljörapporten till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger yttrande 2017-06-07 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver att LKAB har 
tillstånd från 2013-12-20 att driva malmförädlingsanläggning för en produktion av max 4,5 miljoner 
ton pellets per år. 2015-04-02 erhöll LKAB tillstånd för att ta ut max 15 miljoner ton järnmalm per år 
från Leveäniemigruvan. Tillstånden är beslutade av mark- och miljödomstolen, länsstyrelsen är 
tillsynsmyndighet. 
 
Produktionen i pelletsverket uppgick 2016 till 35981000 ton malm. I kulsinterverket har stoftvillkoret 
på 20 mg/m3 ntg inte klarats vid 2 av 7 anläggningar på grund av trasiga filter. I anrikningsverket har 
stoftvillkoret på 10 mg/m3 ntg årsmedelvärde klarats. För nedfallande stoft finns ett begränsningsvärde 
på 200 g/100 m2 per månad som årsmedelvärde, nedfallet 2016 var 122 g villkoret har därvid 
innehållits. 
 
Verksamheten uppfyller BAT-AEL protokollen. Ny rökgasrening är installerad kv 4 201, i oktober 2015 
är etapp 2 av rökgasreningen installerad. Enligt tillståndet ska rökgasrening som uppfyller BAT 
protokollen vara installerat april 2016. Utsläppen av fluorid, klorväten och svaveldioxid har kraftigt 
minskat 2016, övrt 90 % jämfört med tidigare år. 
 
Utsläpp i vatten sker genom bräddning från dammarna till Liukattijokisystemet, även visst läckage från 
dammvallarna sker. Förändringar i vattenkvalitet är märkbar ovan och nedanför utsläppspunkten. 
Främst av kväve, konduktivitet, sulfat och klorid. De provisoriska föreskrifterna innehålls dock. LKAB 
har enligt tillståndet en prövotid på 3 år avseende utsläpp till vatten, vilket ska visa om 
reningsanläggningar behöver installeras. Provpunkten SVA24 (vid E10) har ersatts av en punkt längre 
uppströms SVA86 för att eliminera eventuell påverkan från väg och järnväg. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att miljö- och byggnämnden lägger miljörapporten till handlingarna. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
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§ 151     T 2017-979 
 
 
Riktlinjer för fri sikt i korsningar och utfarter 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att anta de föreslagna riktlinjerna för fri sikt i korsningar och utfarter 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2017-08-09 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver att fri sikt i 
gatukorsningar är viktigt för att trafikanter ska hinna upptäcka varandra och undvika att krocka. Ofta 
är det små barn som drabbas vid olyckor eftersom de är korta och inte syns bakom en hög häck. Även 
dolda trafikskyltar och lampor kan orsaka olyckor eller att räddningstjänsten inte hittar rätt. 
Rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta av grenar som hänger ner eller tar plats på 
gångbanan. 
 
Fastighetsägare har enligt plan- och bygglagen 8 kap. 15 § skyldighet att hålla tomten i vårdat skick och 
sköta den så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för 
trafiken inte uppkommer. I dagsläget saknas kommunala riktlinjer för vilka krav kommunen ställer på 
fastighetsägare gällande fri sikt i korsningar och utfarter. Av den anledningen har 
stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag på riktlinjer för fri sikt. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att miljö- och byggnämnden antar föreslagna riktlinjer för fri sikt i korsningar och utfarter 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
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§ 152      
 
 
Sammanträdesdagar 2018 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att anta förslaget till sammanträdesdagar för miljö- och byggnämnden enligt nedan 
 

Presidieberedning 180116 180213 180403 180508 180605 180828 181009 181113 
Miljö- och 
byggnämnd 

180125 180301 180419 180524 180621 180913 181025 181129 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2017-08-10 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver att ett förslag 
till sammanträdeskalender för miljö- och byggnämnden (MBN) år 2018 har upprättats.  
 
Vid upprättandet har beaktats  

• sportlovet i mars  
• påsklovet i april 
• midsommarhelgen i juni 
• skolstart i augusti 
• första veckan på älgjakten i september 
• rennäringens situation i december 
• möjlighet att ge utökad tid för den politiska processen mellan beredning och 

nämndssammanträde 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att miljö- och byggnämnden antar förslaget till sammanträdesdagar för MBN 2018. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
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§ 153      
 
 
Kvartalsrapport 2 2017 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2017-08-21 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver att 
kvartalsrapport 2 för år 2017 har inkommit, sammanställts och diskuterats i MoB: s ledningsgrupp. 
Det följande har framkommit 
 
Ekonomi 
Det ekonomiska läget är gott med ett överskott på drygt 1, 7 miljoner kr för de första sex månaderna. 
Till skillnad mot förra året vid samma tid står Bygglovskontoret för det minsta överskottet något som 
kan förklaras med att vårt förebyggande arbete slagit väl ut och intäkterna av sanktionsavgifter 
minskat. Miljökontorets stora överskott beror på en ändring i arbetet med fakturering som medfört att 
man under perioden utfärdat ett antal fakturor som annars skulle ha utfärdats längre fram under året.  
Det stora överskottet beräknas därför jämna ut sig över tid. Räddningstjänstens positiva resultat beror 
till stor del på att det förebyggande arbetet man bedriver resulterar i färre olyckor och därmed också 
utryckningar med en ökad samhällsekonomisk vinst som följd. Även en vakans på tjänstesidan 
påverkar resultatet. 
 

Avdelning Utfall Budget Avvikelse 
Bygglovskontoret 978 231 1 098 020 197 89 
Miljökontoret 866 345 1 882 761 1 016 417 
Kontoret 619 333 601  340 -17 992 
MBN 236 785 214 708 -22077 
Räddningstjänsten 10 400 944 11 069 851 668 907 
Totalt 13 101 637 14 866 680 1 765 043 

 
Klagomål 
Under perioden har inga klagomål inkommit via ordinarie kanaler. 
 
Sjukskrivningar 
Sjukläget i förvaltningen är stort sett gott med undantaget att en medarbetare på Miljökontoret varit 
sjukskriven under en längre tid. En medarbetare på räddningstjänsten befinner sig i rehab- åtgärder. 
 
Kompetensutvecklingsbehov 
Inga särskilda behov utöver avdelningarnas ordinarie kompetensutveckling har anmälts. 
 
Vakanser 
På Bygglovskontoret finns två vakanta tjänster som byggnadsinspektör efter tillsättningen av ny 
bygglovschef. På Räddningstjänsten finns en för tillfället vakanthållen tjänst som insatschef. 
 
Insatser i samverkan med andra förvaltningar och myndigheter 
Ordinarie samverkan  
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§ 153 forts. 
 
 
CEMR 
Inget särskilt har rapporterats. 
 
Systemsäkerhet 
Inget särskilt har rapporterats. 
 
Bygglovskontoret 
Under andra kvartalet har 143 ansökningsärenden inkommit. Av dessa har 90 ansökningar beviljats. 
110 startbesked och 27 slutbesked har också givits. Av samtliga ärenden överskrider 7 st 10- 
veckorsregeln. Genomsnittlig handläggningstid för bygglov under kvartalet är 8 veckor. För anmälan är 
handläggningstiden i genomsnitt 3 veckor och för eldstad en vecka. I augusti 2017 är motsvarande tider 
10 veckor, 4 veckor och en vecka.  
 
Analys 
Antalet ansökningar är i paritet med samma period 2016 med skillnaden att färre rivningslov söks år 
2017, något som ger vid handen att antalet sökta bygglov är högre än samma period 2016. Ökade 
handläggningstider i augusti beror på semester och på personalomsättning. Bygglovskontoret har dock 
efter semesterperioden prioriterat arbetet med att behandla bygglovsansökningar.   
 
Miljökontoret 
Under perioden har 52 tillsyner planerats i centralorten och 55 har genomförts. Utanför centralorten 
har 32 tillsyner planerats varav alla utom två genomförts. I centralorten har 21 anmälningar inkommit. 
Dessa har lett till 5 tillsyner. Utanför centralorten har 2 anmälningar inkommit varav en lett till tillsyn. 
Ingen av de genomförda tillsynerna har lett till åtgärder från miljökontorets sida. 11 värme-
pumpsansökningar och 10 avloppsansökningar har inkommit under perioden. 
 
Analys 
Under kvartalet har mycket hälsoskyddstillsyn genomförts. Barmarkstillsynen utanför centralorten har 
också kommit igång. Jämfört med tidigare år har få värmepumps- och avloppsansökningar inkommit, 
något som eventuellt förklaras av att medborgarna inväntar en utredning om kommunala VA- områden 
i Kurravaara- Laxforsen. 
 
Räddningstjänsten 
Andra kvartalet 2017 har 58 utryckningar gjorts i centralorten och 17 på landsbygden. Totalt antal larm 
under perioden är med andra ord 75 varav 25 är larm enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO). 27 
automatlarm utan åtgärd, liksom 15 sjukvårdslarm och 8 övriga larm. En räddningsinsats har pågått i 
ca 2 dygn, branden på Kiruna ÅVC som startade den 20 juni. I samband med denna räddningsinsats 
användes räddningstjänstens resurser och personal från större delen av kommunen. 
Räddningspersonal och resurser från Gällivare, LKAB och Swedavia (Flygplatsen) samt en privat 
helikopter deltog i släckningsarbetet. Räddningsinsatsen genomfördes i samverkan med anläggningens 
ägare, TVAB, som genomförde själva släckningen av branden som utfördes genom att täcka över 
branden med moränmassor. 
Av planerade 26 tillsyner enligt LSO har 23 genomförts. Härvid har i 17 fall brister upptäckts. 2 tillsyner 
enligt Lagen om brandfarlig och explosiv vara (LBE) har planerats och 2 har genomförts. I ett fall har 
brister upptäckts. 
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§ 153 forts. 
 
 
Analys 
Värdena är normala jämfört med tidigare års statistik. Vi har ungefär en större händelse per år i Kiruna 
som kräver extra resurser som branden i återvinningsanläggningen. Vi kommer att i samband med 
denna brand drabbas av extra kostnader, i nuläget är det inte klart hur stora kostnaderna kommer att 
bli. 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår 
 
att miljö- och byggnämnden lägger informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att förvaltningens förslag bifalles 
 
Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
________ 
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§ 154 
 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att  
 
Beskrivning av ärendet 
 
Förvaltningschef Anders Karlsson informerar enligt 
 

- Information angående ordförandes delegationsbeslut 
- Länsarkitekten kommer på besök till miljö- och byggnämnden i november och håller utbildning 

med tema detaljplaner 
- Nationell politikerkonferens 
- Utökning av miljö- och byggnadsförvaltningen 
- Överenskommelse med OVK kontrollanter angående branschstandard 
- Bilder från upprustning av brandstation i Karesuando 
- Uppföljning av verksamhetsplan 2017 

 
Bygglovschef Sigrid Westling informerar enligt 
 

- Ritningar för byggnationerna på Luossavaara 1:5 
- Bygglov för Icehotels ishotell 2017-2018 

 
Räddningschef Thomas Winnberg informerar enligt 
 

- Deltidsproblematiken i byarna 
- Nya brandstationen i Kiruna byggs av NYAB och planeras stå klar hösten 2019 
- Räddningstjänstutredning 2017 där Thomas sitter med som expert 

 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Per-Gustav Idivuoma (SL) 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande 
________ 
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§ 155       
 
 
Vattenskyddsområde 
 
 
Miljö- och byggnämnden beslutar således 
 
att ge miljökontoret i uppdrag att bjuda in Tekniska Verken i Kiruna AB till nämnden för 

information angående de nya vattenskyddsområdena 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Fråga väckt av Ulf Isaksson (SJVP) som vill ha mer information om de nya vattenskyddsområdena som 
skall vara klara till 2020 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
av Ulf Isaksson (SJVP) 
 
att ge miljökontoret i uppdrag att bjuda in Tekniska Verken i Kiruna AB till nämnden för 

information angående de nya vattenskyddsområdena 
 
Nämnden beslutar i enlighet med Ulf Isakssons yrkande 
________ 
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