KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-23

Plats och tid;

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, Kiruna
2017-11-23, kl. 14:00–14:50

Beslutande;

Se särskild närvaroförteckning

Utses att justera;

Jan- Erik Nygren (S), Ulf Isaksson (SJVP)
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Övriga deltagande; Förvaltningschef Anders Karlsson
Miljöchef Anders Fjällborg
Bygglovschef Sigrid Westling
Räddningschef Thomas Winnberg
Biträdande bygglovschef Ida Tano
Koordinator Ann Linder
Controller Jonas Uddenberg

Sekreterare: ________________
Roger Norman

§ 170 - § 189

Ordförande:__________________________________________________________
Per-Gustav Idivuoma (SL)
§ 170 - § 189
Justerande:___________________________________________________________
Jan-Erik Nygren (S)
Ulf Isaksson (SJVP)
Bevis – justering av miljö- och byggnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag.
Sammanträdesdatum
Datum för justering
Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2017-11-23
2017-11-30 kl. 13:00
2017-11-30
2017-12-27

Förvaringsplats för protokollet:

Miljökontoret
____________________________
Roger Norman

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

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

2017-11-23, 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

4

M 2017-G009

§ 170

5

Delgivningar

5

M 2017-G010

§ 171

6

Anmälan av delegationsbeslut

6

M 2017-G008

§ 172

7

Budgetredovisning

M 2017-G011

§ 173

8

Överläggning med revisionen angånde den
årliga granskning av nämndens
ansvarsutövande

8

M 2017-G033

§ 174

9

Soppero byars samfällighetsförening

9

B 2013-000179

§ 175

10

Abisko 1:2
Tidsbegränsat bygglov för personalboende

10

B 2017-000389

§ 176

11

Kiruna 1:303
Nybyggnad av garage

11

B 2017-000320

§ 177

12

Vittangi 2:1
Strandskyddsdispens nybyggnad garage

12

B 2017-000485

§ 178

13

Värmen 2
Förslag till beslut om stödbrännare

13

M 2015-0658

§ 179

14

Kiruna avfallsanläggning
Förslag till beslut förenat med vite

14

M 2017-0501

§ 180

15

Hållbar energianvändning

15

M 2017-G034

§ 181

16

Revidering av internkontrollplan

16

M 2017-G018

§ 182

17

Redovisning verksamhetsplan 2017

17

M 2017-G003

§ 183

18

Verksamhetsplan 2018

18

M 2017-G035

§ 184

19
20

Överföring av investeringsmedel

19

M 2017-G036

§ 185

Förvaltningschefen informerar

20

M 2017-G012

§ 186

• Delegationsordning rev 2017-10-12
• Kvartalsrapport 3 2017
• Länsstyrelsens beslut angående överklagan för nybyggnad av räddningstjänstens garage
• Hjulet 2
• Tillsyn hösten 2017 - Status på uppdrag

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

21

Internbudget

§ 187

22

Idrottsvägen

§ 188

23

Delegationsbeslut

§ 189

NÄRVARO- OCH
VOTERINGSLISTA
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
2017-11-23 Kl 14:00-14:50
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ersättare
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§

§

§

§

§

§
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LEDAMÖTER
SL

Per Gustav Idivuoma

I

I

S

Kjell Wettainen

I

I

S

Eina Rehnström Eriksson

I

I

V

Lisbeth Isaksson

M

Lars-Johan Dalhägg

I

I

C

Göran Johansson

I

I

C

Mats Holmström

I

I

C

Andreas Wahlberg
I

I

SJVP Ulf Isaksson

ERSÄTTARE
S

Christer Strömhult

S

Tobias Lehto

S

Jan-Erik Nygren

I

FI

Lisa Ryhänen

I

SL

Lars-Jonas Kemi

C

Roger Siik

KIP Bruno Haapalahti
MP

Per Välitalo

KD

Isak Töyrä

KNEG Tommy Hjertberg, insynspolitiker
SD

Kari Ylivirta, insynspolitiker

R

I

I

I

R

I

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

§ 170

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-23
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M 2017-G009

Godkännande av dagordningen
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna dagordningen med tilläggen 21. Internbudget, 22. Idrottsvägen samt 23.
Delegationsordning

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Per-Gustav Idivuoma (SL)

att

godkänna dagordningen med tillägget Internbudget

av

Mats Holmström (C)

att

lägga till punkterna Idrottsvägen samt Delegationsordning

Nämnden beslutar i enlighet med lagda yrkanden
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

§ 171

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-23

Sida
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M 2017-G010

Delgivningar
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2017-11-16 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att följande
delgivningar presenteras till miljö- och byggnämnden
Bygglovskontoret
a) Länsstyrelsens beslut daterad 2017-09-05 gällande Miljö- och byggnämndens beslut om
beviljad strandskyddsdispens på fastigheten Svappavaara 21:5 Dnr: MoB 2017-88
Länsstyrelsens beslut: Att inte överpröva beviljad strandskyddsdispens.
b) Länsstyrelsens beslut daterad 2017-09-25 gällande Miljö- och byggnämndens beslut om beviljad
strandskyddsdispens på fastigheten Jukkasjärvi 22:1 Dnr MoB 2017-97
Länsstyrelsens beslut: Länsstyrelsen beslutar att upphäva och återförvisa kommunalt beviljad
strandskyddsdispens.
c) Länsstyrelsens beslut daterad 2017-09-18 gällande Miljö- och byggnadsnämndens beslut om
nybyggnad av fritidshus på fastigheten Vittangi 20:19 Dnr: MoB 2017-318
Länsstyrelsens beslut: Länsstyrelsen upphäver miljö- och byggnämndens beslut och återförvisar
ärendet till nämnden för ny handläggning.
d) Länsstyrelsens beslut daterad 2017-09-22 gällande Miljö- och byggnämndens beslut om
byggsanktionsavgift för tagande av byggnad i bruk utan slutbesked på fastigheten Jukkasjärvi
4:38 Dnr: MoB 2017-56
Länsstyrelsens beslut: Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut.
e) Länsstyrelsens beslut daterad 2017-05-04 gällande Miljö- och byggnämndens beslut om
förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus mm på fastigheten Kurravaara 3:2 Dnr: MoB 2017000082.
Länsstyrelsens beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet.
f) Länsstyrelsens beslut daterad 2017-10-02 gällande Miljö- och byggnämndens beslut om beviljad
strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Masugnsbyn 9:20 Dnr: MoB
2017-000032.
Länsstyrelsens beslut: Länsstyrelsen beslutar att inte överpröva Miljö- och Byggnämnden i
Kiruna kommuns beslut.
g) Länsstyrelsens beslut daterad 2016-12-08 gällande Miljö- och byggnadsnämndens beslut om
byggsanktionsavgift för tagande av byggnad i bruk utan slutbesked, Svappavaara 29:1 Dnr: MoB
2016-000320.
Länsstyrelsens beslut: Länsstyrelsen upphäver miljö- och byggnämndens beslut, att påföra
byggsanktionsavgift ska upphävas.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

§ 171 forts.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-23
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M 2017-G010

h) Länsstyrelsens beslut daterad 2017-03-15 gällande Miljö- och byggnadsnämndens beslut om
föreläggande att vidta åtgärder på fastigheten Omkopplaren 6. Dnr: MoB 2016-000575.
Länsstyrelsens beslut: Länsstyrelsen beslutar att bifalla överklagandet och upphäva nämndens
föreläggande.
i) Länsstyrelsens beslut daterat 2017-03-15 gällande Miljö- och byggnadsnämndens beslut om
föreläggande att vidta åtgärder på fastigheten Omkopplaren 5. Dnr: MoB 2016-000571.
Länsstyrelsens beslut: Länsstyrelsen beslutar att bifalla överklagandet och upphäva nämndens
föreläggande.
j) Länsstyrelsens beslut daterat 2017-05-29 gällande Miljö- och byggnadsnämndens beslut om
bygglov för tillbyggnad på fastigheten Kotten 7. Dnr: MoB 2017-000181.
Länsstyrelsens beslut: Länsstyrelsen beslutar att avslå överklagandet.
k) Länsstyrelsens beslut daterat 2017-04-20 gällande Miljö- och byggnadsnämndens beslut om
bygglov för nybyggnad av räddningstjänst samt garage för skolskjutsar på fastigheten Industrin
9:7. Dnr: MoB 2016-000530.
Länsstyrelsens beslut: Länsstyrelsen beslutar att avslår överklagandet
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Per-Gustav Idivuoma (SL)

att

lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuoma (SL) yrkande
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

§ 172

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-23
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M 2017.G008

Anmälan av delegationsbeslut
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

lägga de anmälda delegationsbesluten med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2017-11-16 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.
Dnr
2017000369
2017000390
2017000445
2017000402
2017000382
2017000165
2017000134

Ärende
BYGGLOV
Bygglov nybyggnad fritidshus
Bygglov nybyggnad nätstation
Bygglov nybyggnad garage
Bygglov tillbyggnad industribyggnad
Tidsbegränsat säsongslov Ice Hotel 2017-11-01->202211-01
Bygglov tillbyggnad Cafe
Bygglov nybyggnad flerbostadshus kontorsbyggnad
affärsbyggnad mm

2017Bygglov tillbyggnad fritidshus
000508
2017Bygglov ombyggnad samtfasadändring fritidshus med
000463 tre lägenheter
RIVNINGSLOV
2017Rivningslov rivning garage
000468
STARTBESKED
2017Bygglov nybyggnad transformatorstation
000276
2017Bygglov nybyggnad fritidshus
000369

Justerande sign

Del.nr Datum Delegat
201710-04
201710-09
201710-11
201710-17
201710-19

201711-01
201711-06

Birgitta
Karlgren
Cristina
Similä
Cristina
Similä
Sigrid
Vestling
PerGustav
Idivuoma
Sigrid
Vestling
PerGustav
Idivuoma
Cristina
Similä
Cristina
Similä

201710-18

Nadja
Rundqvist

201710-03
201710-04

Ida Tano

201710-25
201711-01

Birgitta
Karlgren

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-23

§ 172 forts.
Dnr
2017000381
2017000482
2017000491
2017000390
2017000445
2016000415
2017000483
2017000099
2017000401
2017000382
2017000508
2017000530
2017000540
2017000381
2016000674
2017000481
2017000436
2017000336
2017000171
2015000173
2016000344
2017000330

Justerande sign
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M 2017.G008
Ärende
Tidsbegränsat bygglov två st tältförråd
Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd
Anmälan inst el ändr av eldstad i enbostadshus
Bygglov nybyggnad nätstation
Bygglov nybyggnad garage
Rivning av Hjalmar Lundbohmsgården /
Huvudbyggnad, B1 och matkällare
Anmälan inst el ändr av eldstad och rökkanal i parhus
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning tandläkare
Anmälan nybyggnad komplementbyggnad samt
tillbyggnad tak
Tidsbegränsat säsongslov Ice Hotel 2017-11-01-> 202211-01
Bygglov tillbyggnad fritidshus
Anmälan installation eldstad
Anmälan installation eldstad fritidshus
Tidsbegränsat bygglov två st tältförråd
SLUTBESKED
Anmälan inst el ändr av eldstad i fritidhus
Anmälan installation eldstad
Anmälan inst el ändr av eldstad i fritidshus
Ej bygglovspliktig åtgärd inst el ändr av eldstad i
enbostadshus
Bygglov nybyggnad torrtoalett
Anmälan installation eldstad
Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd komplementbyggnad
Bygglov ommålning fasad

Del.nr Datum
201710-05
201710-05
201710-05
201710-10
201710-11
201710-13
201710-18
201710-23
201710-27
201710-30
201711-02
201711-02
201711-02
201710-04
201710-05
201710-05
201710-07
201710-18
201710-18
201710-24
201710-25
201710-26

Delegat
Birgitta
Karlgren
Birgitta
Karlgren
Ida Tano
Cristina
Similä
Cristina
Similä
Birgitta
Karlgren
Birgitta
Karlgren
Sigrid
Vestling
Sigrid
Vestling
Birgitta
Karlgren
Cristina
Similä
Cristina
Similä
Cristina
Similä
Birgitta
Karlgren
Ida Tano
Ida Tano
Cristina
Similä
Nadja
Rundqvist
Nadja
Rundqvist
Cristina
Similä
Cristina
Similä
Sigrid
Vestling

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-23

§ 172 forts.
Dnr
2017000185
2017000384
2015000403
2015000406
2017000369
2016000166
2016000468
2013000109
2016000162
2016000322
2014000501
2016000323
2016000324
2016000325
2016000326
2016000327
2016000328
2016000329
2016000330
2016000610
2016000240
2014000324

Justerande sign
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M 2017.G008
Ärende
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad
Bygglov tillbyggnad komplementbyggnad
Anmälan komplementbyggnad "Attefallshus " Fritidshus
Bygglov nybyggnad teknikbyggnad för vatten
distribution
Bygglov nybyggnad fritidshus
Bygglov nybyggnad garage
Anmälan komplementbyggnad " Attefallshus "
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
Anmälan tillbyggnad enbostadshus
Bygglov tillbyggnad fritidshus
Bygglov nybyggnad fritidshus och förråd
Bygglov nybyggnad teknikbyggnad
Bygglov nybyggnad nätstation
Bygglov nybyggnad teknikbyggnad
Bygglov nybyggnad teknikbyggnad
Bygglov nybyggnad nätstation
Bygganmälan nybyggnad teknikbyggnad
Bygglov nybyggnad nätstation
Bygglov nybyggnad teknikbyggnad
Bygglov nybyggnad container
Bygglov tillbyggnad enbostadshus
INTERIMISTISKT SLUTBESKED
Bygglov tillbyggnad enbostadshus och nybyggnad garage

Del.nr Datum
201710-26
201710-26
201710-26
201711-01
201711-01
201711-02
201711-02
201711-02
201711-03
201711-06
201711-06
201711-06
201711-06
201711-06
201711-06
201711-06
201711-06
201711-06
201711-06
201711-06
201711-06
201710-04

Delegat
Cristina
Similä
Cristina
Similä
Sigrid
Vestling
Ida Tano
Birgitta
Karlgren
Ida Tano
Ida Tano
Ida Tano
Sigrid
Vestling
Birgitta
Karlgren
Birgitta
Karlgren
Birgitta
Karlgren
Birgitta
Karlgren
Birgitta
Karlgren
Birgitta
Karlgren
Birgitta
Karlgren
Birgitta
Karlgren
Birgitta
Karlgren
Birgitta
Karlgren
Ida Tano
Sigrid
Vestling
Birgitta
Karlgren

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

§ 172 forts.
Dnr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-23
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M 2017.G008
Datum

Delegat

2017-1102
2017-1102

Cristina
Similä
Cristina
Similä

2017-1102

Cristina
Similä

20160473

MILJÖKONTORET
Beslut om att klagomål inte föranleder
till ytterligare åtgärd

201710-05

20170604

Beslut om tillfällig registrering av
livsmedelsverksamhet

201710-05

Veronika
Salomonsso
n
Helena
Söderlund

20170612

Beslut om registrering av
livsmedelsanläggning

201710-06

Helena
Söderlund

20170516

Tillsyn av enskilt avlopp

201710-10

20170536

Anmälan om installation av värmepump

201710-10

Mikael
Salomonsso
n
Urban
Jacobs

20170535

Anmälan om installation av värmepump

201710-10

Urban
Jacobs

20170564

Godkännande av anmälan om avhjälpandeåtgärder

201710-10

20170610

Beslut om registrering av livsmedelsanläggning

201710-10

Mikael
Salomonsso
n
Helena
Söderlund

20170494

Tillsyn av grustäkt

201710-10

20170616

Beslut om avgift för extra offentlig kontroll

201710-10

Mikael
Salomonsso
n
Sarah
Mikkelsen

20170537

Ansökan om dispens från sophämtning fritidshus

201710-11

Urban
Jacobs

20170627

Mottagen anmälan om grävarabeten inom jukkasjärvi
vattenskyddsområde

201710-16

Sarah
Mikkelsen

20170357

Yttrande över anmälan om kompostering

201710-16

Urban
Jacobs

20170577

Anmälan om installation av värmepump

201710-16

Urban
Jacobs

2017000273
201700029
3
201700029
4

Ärende
AVVISAD ANSÖKAN
Ej bygglovspliktig åtgärd tillbyggnad fritidshus samt
nybyggnad av två st komplementbyggnader
Rivningslov rivning
Bygglov parkering och stödmur

Justerande sign

Del.nr

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-23

§ 172 forts.
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Dnr
20170546

Ärende
Anmälan om installation av värmepump

20170605

Godkänner anmälan

201710-16

Mikael
Salomonsson

20170635

Tillsyn av kemiska produkter

201710-16

Göran
Sandman

20170571

Beslut om enskild avloppsanläggning

201710-16

Åke Jönsson

20170648

Beslut om kontrollavgift

201710-20

Sarah
Mikkelsen

20170640

Beslut om kontrollavgift

201710-20

Sarah
Mikkelsen

20170530

Beslut om taxa och kod

201710-24

Veronika
Salomonsson

20170534

Beslut om taxa och kod

201710-24

Veronika
Salomonsson

20170532

Beslut taxa och kod

201710-24

Veronika
Salomonsson

20170531

Beslut om taxa och kod

201710-24

Veronika
Salomonsson

20160277

Yttrande över slutrapport

201710-24

Åke Jönsson

20170581

Anmälan om installation av värmepump

201710-26

Urban
Jacobs

20170606

Godkänner ansökan

201710-26

Mikael
Salomonsson

20170655

Anmälan föranleder ingen åtgärd

201710-30

Mikael
Salomonsson

20170589

Anmälan om installation av värmepump

201710-30

Urban
Jacobs

20170669

Beslut om kontrollavgift

201710-30

Sarah
Mikkelsen

20170671

Tillsyn av avslutad provbrytning

201711-01

Mikael
Salomonsson

20170659

Godkänner hästhållning

201711-01

Åke Jönsson

20170633

Anmälan om ändring av avloppsanläggning

201711-01

Åke Jönsson

Justerande sign

Del.nr

Datum Delegat
2017Urban
10-16
Jacobs

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
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2017-11-23

Sida
10 av 49

M 2017.G008

Dnr
20170674

Ärende
Beslut om saluförbud

20170587

Datum
2017-1102

Delegat
Veronika
Salomonsson

Anmälan om kompostering

2017-1102

Urban Jacobs

20170516

Föreläggande om att åtgärda enskild
avloppsanläggning

2017-1102

Mikael
Salomonsson

20170667

Beslut om registrering av
livsmedelsanläggning

2017-1103

Veronika
Salomonsson

20170679

Beslut om kontrollavgift

2017-1103

Veronika
Salomonsson

20170676

Beslut om registrering av livsmedelsanläggning

2017-1103

Göran
Sandman

20170680

Beslut om kontrollavgift

2017-1103

Göran
Sandman

20170647

Beslut om registrering av livsmedelsanläggning

2017-1106

Sarah
Mikkelsen

20170681

Registrering av livsmedelsverksamhet

2017-1106

Sarah
Mikkelsen

20170683

Beslut om kontrollavgift

2017-1106

Sarah
Mikkelsen

20170433

Godkänner saneringsanmälan

2017-1107

Åke
Jönsson

20170123

Godkänner saneringsanmälan

2017-1107

Mikael
Salomonsson

20170682

Registrering av livsmedelsverksamhet

2017-1109

Göran
Sandman

20170684

Beslut om kontrollavgift

2017-1109

Göran
Sandman

20170344

Godkänner slutrapport

2017-1109

Mikael
Salomonsson

20170688

Tillsyn av kemiska produkter

2017-1109

Göran
Sandman

20170686

Beslut om tillfällig registrering av
livsmedelsverksamhet

2017-1113

Sarah
Mikkelsen

20170651

Beslut om enskild avloppsanläggning

2017-1114

Åke
Jönsson

Justerande sign

Del.nr

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

§ 172 forts.
Dnr

201700515

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-23

Sida
11 av 49

M 2017.G008
Ärende
TRAFIKINGENJÖR
ÖPPNINGSTILLSTÅND AV SCHAKT
Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Industrivägen
33 över gata till Forvägen 39.

Del.nr Datum Delegat

201704-21

Charlotta
Blind

201700853

Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Forvägen 15.

201706-29

Charlotta
Blind

201701146

Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Föraregatan 3131A.

201709-29

Charlotta
Blind

201701150

Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Malmvägen.

201709-29

Charlotta
Blind

201701151

Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Stenvägen

201709-29

Charlotta
Blind

201701152

Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Rampvägen Österleden

201709-29

Charlotta
Blind

201701154

Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Porfyrvägen 70
mot pumpstation.

201710-02

Charlotta
Blind

201701155

Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Linbanevägen.

201710-02

Charlotta
Blind

201701157

Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Fjällgatan.

201710-02

Charlotta
Blind

201701158

Öppningstillstånd av schakt i gatumark,
Österleden/Industrivägen vid Bilprovningen

201710-02

Charlotta
Blind

201701160

Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Industrivägen
27

201710-02

Charlotta
Blind

201701169

Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Forskarvägen 6

201710-03

Charlotta
Blind

201701186

Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Lastaregatan,
Brytaregatan, Borraregatan, ( Mellan Hermelinsgatan
och Adolf Hedins väg)
Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Myrvägen 13.

201710-09

Charlotta
Blind

201710-10

Charlotta
Blind

201701187

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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M 2017.G008

Dnr
201701190

Ärende
Öppningstillstånd av schakt i gatumark,
Segerdahlsgatan

201701201

Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Skyttegatan.

201710-12

Charlotta
Blind

201701212

Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Dübengatan

201710-16

Charlotta
Blind

201701246

Öppningstillstånd av schakt i gatumark,
Tuolluvaaravägen

201710-30

Charlotta
Blind

201701248

Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Industrivägen
3B

201710-30

Charlotta
Blind

201701256

Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Vinkelvägen

201710-31

Charlotta
Blind

201707-03

Magdalena
Wäppling /
Tina Jatko
/ Tobias
Lustig
Magdalena
Wäppling /
Tina Jatko
/ Tobias
Lustig
Magdalena
Wäppling /
Tina Jatko
/ Tobias
Lustig
Magdalena
Wäppling /
Tina Jatko
/ Tobias
Lustig
Magdalena
Wäppling /
Tina Jatko
/ Tobias
Lustig

201700862

FELAKTIGT UPPSTÄLLDA FORDON
Felaktigt uppställt fordon, DHC806, Tarfalavägen 4

Del.nr Datum Delegat
2017- Charlotta
10-10
Blind

201700871

Felaktigt uppställt fordon, KCW888, Videplan 2

201707-04

201701082

Felaktigt uppställt fordon, MDF053, Björkplan 1-6

201709-18

201701086

Felaktigt uppställt fordon, DYJ876, Videplan 2-4

201709-18

201701184

Felaktigt uppställt fordon, Reg nr saknas, Mitt emot
Steinholtzgatan 2

201710-09

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

§ 172 forts.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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M 2017.G008

Dnr
201701195

Ärende
Felaktigt uppställt fordon, RYF177, OKQ8 Österleden

201701265

Felaktigt uppställt fordon, traktor, vid Fältvägen

201701185

Sida
13 av 49

PARKERINGSTILLSTÅND
Personbil, LSW693, Securitas Sverige AB Att: Jesper
Fagerkull

Del.nr Datum Delegat
2017- Magdalena
10-11
Wäppling /
Tina Jatko
/ Tobias
Lustig
2017- Magdalena
11-02
Wäppling /
Tina Jatko
/ Tobias
Lustig
201710-10

Personbil, YMS229, Securitas Sverige AB Att: Jesper
Fagerkull

201710-10

Personbil, YMS233 Securitas Sverige AB Att: Jesper
Fagerkull

201710-10

Personbil, NYT213 Kiruna kommun Att: Maria Emmoth

201710-10

Personbil, UHE712 Kiruna kommun Att: Maria Emmoth

201710-10

Personbil, ADW955 Kiruna kommun Att: Maria
Emmoth

201710-10

Minibuss, HJL260 Migrationsverket Att: Åsa Larsson/
Ulrika Niia

201711-02

Justerande sign

Magdalena
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig
Magdalena
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig
Magdalena
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig
Magdalena
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig
Magdalena
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig
Magdalena
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig
Magdalena
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

§ 172 forts.
Dnr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-23

Sida
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M 2017.G008
Ärende
Minibuss, UDA298 Migrationsverket Att: Åsa Larsson/
Ulrika Niia

Personbil, KGZ862 Migrationsverket Att: Åsa Larsson/
Ulrika Niia

Personbil, GCT181 Migrationsverket Att: Åsa Larsson/
Ulrika Niia

Minibuss, EWH304 Migrationsverket Att: Åsa Larsson/
Ulrika Niia

Personbil, JAM883 Kommunkansliet Att: Gert Mörtvik

Lastbil, KJK778 Kiruna bostäder AB Att: Åsa Kemling

Lastbil, WKC086 Kiruna bostäder AB Att: Åsa Kemling

Lastbil, YLK818 Kiruna bostäder AB Att: Åsa Kemling

Lastbil, XWJ641 Kiruna bostäder AB Att: Åsa Kemling

Justerande sign

Del.nr Datum Delegat
2017- Magdalena
11-02
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig
2017- Magdalena
11-02
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig
2017- Magdalena
11-02
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig
2017- Magdalena
11-02
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig
2017- Magdalena
11-02
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig
2017- Magdalena
11-02
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig
2017- Magdalena
11-02
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig
2017- Magdalena
11-02
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig
2017- Magdalena
11-02
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

§ 172 forts.
Dnr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-23

Sida
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M 2017.G008
Ärende
Lastbil, GAW743 Kiruna bostäder AB Att: Åsa Kemling

Lastbil, YLO221 Kiruna bostäder AB Att: Åsa Kemling

Personbil, WLG647 Kiruna bostäder AB Att: Åsa
Kemling

Lastbil, LOT434 Kiruna bostäder AB Att: Åsa Kemling

Lastbil, YLM906 Kiruna bostäder AB Att: Åsa Kemling

Lastbil, WKO938 Kiruna bostäder AB Att: Åsa Kemling

Lastbil, LOP925 Kiruna bostäder AB Att: Åsa Kemling

Lastbil, DXW316 Kiruna bostäder AB Att: Åsa Kemling

Lastbil, GMK884 Kiruna bostäder AB Att: Åsa Kemling

Justerande sign

Del.nr Datum Delegat
2017- Magdalena
11-02
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig
2017- Magdalena
11-02
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig
2017- Magdalena
11-02
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig
2017- Magdalena
11-02
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig
2017- Magdalena
11-02
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig
2017- Magdalena
11-02
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig
2017- Magdalena
11-02
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig
2017- Magdalena
11-02
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig
2017- Magdalena
11-02
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

§ 172 forts.
Dnr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-23

Sida
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M 2017.G008
Ärende
Lastbil, ONR942 Kiruna bostäder AB Att: Åsa Kemling

Lastbil, LYA060 Kiruna bostäder AB Att: Åsa Kemling

Lastbil, RKA308 Kiruna bostäder AB Att: Åsa Kemling

Lastbil, PHM991 Kiruna bostäder AB Att: Åsa Kemling

Lastbil, PHM990 Kiruna bostäder AB Att: Åsa Kemling

Lastbil, PHM992 Kiruna bostäder AB Att: Åsa Kemling

Lastbil, PHP632 Kiruna bostäder AB Att: Åsa Kemling

Lastbil, PHP663 Kiruna bostäder AB Att: Åsa Kemling

Lastbil, PHP664 Kiruna bostäder AB Att: Åsa Kemling

Justerande sign

Del.nr Datum Delegat
2017- Magdalena
11-02
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig
2017- Magdalena
11-02
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig
2017- Magdalena
11-02
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig
2017- Magdalena
11-02
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig
2017- Magdalena
11-02
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig
2017- Magdalena
11-02
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig
2017- Magdalena
11-02
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig
2017- Magdalena
11-02
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig
2017- Magdalena
11-02
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

§ 172 forts.
Dnr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-23

M 2017.G008
Ärende
Lastbil, RUD689 Kiruna bostäder AB Att: Åsa Kemling

Lastbil, YLJ806 Kiruna bostäder AB Att: Åsa Kemling

201701104

Sida
17 av 49

PARKERINGSTILLSTÅND
RÖRELSEHINDRADE
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Del.nr Datum Delegat
2017- Magdalena
11-02
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig
2017- Magdalena
11-02
Wäppling,
Tina Jatko,
Tobias
Lustig
201709-25

Tina Jatko

201701122

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

201709-26

Tobias
Lustig

201701125

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

201709-27

Magdalena
Wäppling

201701168

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

201710-03

Magdalena
Wäppling

201701215

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

201710-18

Magdalena
Wäppling

201701216

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

201710-18

Magdalena
Wäppling

201701217

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

201710-18

Magdalena
Wäppling

201701218

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

201710-18

Magdalena
Wäppling

201701219

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

201710-18

Magdalena
Wäppling

201701236

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

201710-24

Magdalena
Wäppling

201701249

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

201710-30

Magdalena
Wäppling

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-23
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M 2017.G008

Dnr
201701262

Ärende
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

201701263

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

201701264

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

201711-02

Tina Jatko

201701277

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

201711-07

Tina Jatko

201710-09

Magdalena
Wäppling

201710-10

Charlotta
Blind

201710-25

Magdalena
Wäppling
Magdalena
Wäppling/
Tina Jatko/
Tobias
Lustig
Tina Jatko

201701179
201701191
201701240

TRANSPORTDISPENS
Undantag från bestämmelser i trafikförordningen,
Industrivägen - Österleden - E10 - 870 - enskild väg,
lastbil: EGE823 släpvagn: DGH267.
Undantag från bestämmelser i trafikförordningen,
Lingonvägen - Lerduvestigen. Dragbil: HPS266
Påhängsvagn: BOW302
Undantag från bestämmelser i trafikförordningen,
Svappavaara LKAB - E10 - Mertainen LKAB.

Del.nr Datum Delegat
2017- Magdalena
11-02
Wäppling/
Tina Jatko/
Tobias
Lustig
2017- Tina Jatko
11-02

201701247

Undantag från bestämmelser i trafikförordningen, Hj.
Gård - E10 - Nya etablering - Luossavaara Dragbil:
UAJ259 Påhängsvagn: HVO743.

201710-30

201701279

Undantag från bestämmelser i trafikförordningen,
Masugnsbyn - Kiruna Dragbil: DFL636 Påhängsvagn:
ARL883.
Undantag från bestämmelser i trafikförordningen,
Kiruna - Svappavaara Dragbil: DFL636 Påhängsvagn:
ARL883.
RÄDDNINGSTJÄNSTEN

201711-07

201701280

SOTNINGSDELEGATION
Ragneberg, Magnus - Contura braskamin
Oja, Staffan - Tulikivi
Salomonsson, Anders - Nordic 711
Totalt beviljade ansökningar för att sota själv:
859 st

Justerande sign

201711-07

Tina Jatko

201709-20
201710-23
201710-30

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sida
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M 2017.G008
Ärende
TILLSTÅND FÖR EGEN SOTNING HAR
UPPHÖRT
Olle Hagström
Peter Eriksson
Roger Jatko
Håkan Tjernström
Rune Törelid
TILLSTÅND FÖR EGEN SOTNING HAR
UPPHÖRT, AVLIDEN
Allan Isaksson
Kari Suonvieri
Anders Valkeapää

Del.nr Datum Delegat
201708-29
201709-07
201710-04
201710-06
201710-17

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Per-Gustav Idivuoma (SL)

att

lägga de anmälda delegationsbesluten med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

§ 173

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-23

Sida
20 av 49

M 2017-G011

Budgetredovisning
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

lägga budgetredovisningen med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Controller Jonas Uddenberg informerar enligt
-

2 532 mnkr överskott
Bygglovskontoret 750 tkr
Miljökontoret 619 tkr
Kontor - 18 tkr
Nämnden -58 tkr
Räddningstjänsten 1 270 mnkr

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Per-Gustav Idivuoma (SL)

att
lägga budgetredovisningen med godkännande till handlingarna
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
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M 2017-G033

Överläggning med revisionen angående den årliga granskningen av nämndens
ansvarsutövande
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

ärendet utgår

Beskrivning av ärendet
På grund av väderförhållande så kan ej revisionen närvara
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Per-Gustav Idivuoma (SL)

att

ärendet utgår

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuoma (SL) yrkande
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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B 2013–000179
M 2017-G027

Soppero byars samfällighetsförening
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

lägga redovisningen med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Fråga väckt av Mats Holmström (C) angående skrivelse 2013-05-02 från Soppero byars
samfällighetsförening. Förvaltningen fick 2017-06-08 § 139 i uppdrag att besvara skrivelsen och Mats
undrar således om det är gjort.
Hantering av ärendet
Miljö- och byggnämnden beslutar 2017-10-12 § 168 att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag
att besvara fråga väckt av Mats Holmström samt att delge svaret vid nästkommande
nämndssammanträde.
Föreligger skrivelse 2017-11-03 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att en
anmälan från Soppero Byars Samfällighet har inkommit till bygglovskontoret 2013-05-03.
Styrelseordförande informerar att renvaktarstuga vid Markkinavaara, fastighet Soppero S 11, har under
hösten 2012 upprustat och att ny byggnader uppfördes. Senare har man sett att området används för
turistisk verksamhet.
Jag konstaterar att endast anteckning finns i ärendet. Man bedömde 2014 att underlag fanns för att
kunna påbörja ett tillsynsärende. Ingen tillsyn har skett.
Bygglov för turistisk verksamhet finns inte på fastigheten Soppero S 11.
Det råder hög arbetsbelastning på bygglovskontoret därför prioriterar man bygglovsansökan/anmälan
som enligt lag måste handläggas inom 10 respektive 4 veckor.
Vi kommer att starta tillsynsarbete så fort som möjligt.
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Per-Gustav Idivuoma (SL)

att

lägga redovisningen med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-23
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B 2017–000389

Abisko 1:2, Tidsbegränsat bygglov för personalboende
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

med stöd av 9 kap 33§ plan- och bygglagen (2010:900) bevilja tidsbegränsat bygglov för
bostäder tom år 2027-09-01.

att

Arne Orrestedt med behörighetsnummer 3348, certifierad kontrollansvarig med
behörighetsnivå K enligt 10 kap. 9 § PBL (2010:900), godtas som kontrollansvarig.

Beskrivning av ärendet
Föreligger yttrande 2017-11-16 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att Svenska
turistföreningen (STF) har inkommit med ansökan avseenden tidsbegränsat bygglov för
personalboende till och med år 2027-09-01. Byggnaden består av moduler som får ny fasad i form av
trä och yttertak av plåt monteras på modulerna. Den totala byggnadsarean blir 1055 kvm och inrymmer
58 rum för boende fördelat på två våningar. Två rum är tillgänglighetsanpassade. Förutom rum för
boende finns även utrymme för förvaring, städ, tvättrum, torkrum, omklädningsrum, bastu,
gemensamt kök och matsal.
Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med flertalet byggnader.
Enligt uppgift från sökande kommer boenden i byggnaden vara säsongspersonal där väldigt få äger en
bil, de som har bil kommer hänvisas till befintliga parkeringar.
Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men omfattas av Kiruna kommuns
översiktsplan (område N1, Nationalparker). Översiktsplanen anger att området är en nationalpark.
Enligt uppgift från Länsstyrelsen så gäller inte nationalparksföreskrifterna för STF inom Abisko 1:2.
Området omfattas av riksintressena för naturvård, friluftsliv, rörligt friluftsliv, kulturmiljövård,
totalförsvaret och Natura 2000.
Fastigheten ingår i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram för Torneträskområdet och anger att
Torneträskområdet är en kulturmiljö som innehåller en viktig del av Norrbottens industri- och
teknikhistoria. Delar av området ligger inom Abisko nationalpark. Avgränsning av riksintresset bör ses
över.
På Abisko 1:2 finns det färdvägssystem (materialvägar) som ingår i fornminnesregistret. En stor del av
materialvägen är bevarad och nyttjas idag bl. a. som vandringsled. Den sökta åtgärden bedöms inte
påverka detta fornminne då byggnationen inte placeras på den så kallade materialvägen.
Då sakägare som enligt 9 kap. 25 § PBL ska underrättas och beredas tillfälle att yttra sig över den sökta
åtgärden utgörs av ett stort antal fastighetsägare, har åtgärden kungjorts enligt 5 kap. 35 § PBL.
Kungörelsen har anslagits på kommunens anslagstavla och annonserats i Norrländska
Socialdemokraten samt Norrbottens Kuriren 2017-09-16. Yttrandetiden var t.o.m. 2016-10-04. Inga
yttranden har inkommit.

Justerande sign
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Ärendet har remitterats till Räddningstjänsten Kiruna kommun, Plankontoret Kiruna kommun,
Miljökontoret Kiruna kommun, Gabná sameby, Försvarsmakten och Trafikverket
Räddningstjänsten har inte inkommit med något yttrande.
Plankontoret yttrar att planavdelningen tillsammans med mark- och exploateringsavdelningen har fört
diskussion med Svenska turistföreningen om lokalisering av personalbostäder i Abisko. Det pågår
detaljplanering på Abisko 1:22 för bostäder men detaljplanearbetet har blivit fördröjt och området
minskats på grund av kommunens planer för vattenskyddsområde. Plankontoret anser att det är
problematiskt att STF använder sitt reningsverk och gemensam utsläpp till Torneträsk utan tydlig
dialog med kommunen. Plankontoret anser att STF:s område i Abisko har hög kulturhistoriskt värde på
grund av områdets historiska betydelse. Därifrån ställs det mycket högre krav för nybyggnaders
arkitektur. Lösningen som STF har visat för nybygge når inte kravet som miljön sätter för byggnadens
arkitektur.
Bemötande Bygglovskontoret:
Bedömningen är att byggnationen har en god färg-form och materialverkan för den åtgärd som ska
uppföras under en tidsbegränsad period.
Miljökontoret yttrar att planering av sökt byggnad är inom Abisko nationalpark, vilket kan kräva
särskilt hänsynstagande. STF har ett avloppsreningsverk i närheten av de planerade
personalbostäderna, där luktolägenheter kan förekomma. I ansökan anges endast enskild anläggning
för VA, utan närmare precisering. Avlopp från sökta personalbostäder ska anslutas till befintligt
reningsverk.
Bemötande sökande:
Personalhuset kommer anslutas till vårt eget avloppsreningsverk. Vi sköter driften själva på vårat verk
vilket gör att vi kan påverka process i verket. Det finns idag inga problem med doft från
avloppsreningsverket. Om det skulle uppstå doftproblem finns det idag flera olika tekniska lösningar
för att få bukt med dofterna. Vi är måna om att vår personal inte bor i en avloppsdoft och om klagomål
uppstår kommer vi vidta åtgärder.
Gabná sameby yttrar att dem tillstyrkt ansökan med den förutsättningen att byggnaden rivs efter
utgången av det tidsbegränsade bygglovet.
Försvarsmakten har inte inkommit med något yttrande.
Trafikverket yttrar att dem tagit del av utskickade handlingar och har inget att erinra mot ansökan om
bygglov. Internt samråd har skett med enheten åtgärdsplanering, Maria Nordström.
Tekniska verken i Kiruna anger att dem har enskilt VA och abonnemang för renhållning så dem har
inget att erinra i ärendet.
I avvecklingsplanen anges att sökande köper moduler som staplas på en enklare plint och byggs med
gemensamma utrymmen i mitten. Byggnaden kommer endast användas till personalbostäder. En del
markberedning kommer att utföras. 80 % av byggnationen kommer placeras på redan grusad yta. Den
ytan som kommer under huset förblir grusad. Huset kommer stå på en träkonstruktion som flyttas med
modulerna. Den västra delen av flygeln på personalhuset kommer marken fyllas ut med sten och grus.
När huset flyttas kommer grus och sten avlägsnas. Naturen får återta ytan som är av kärr karaktär. Alla
anslutningar kommer demonteras.
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Plan- och bygglagen 9 kap 33 § anger att; 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. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en
detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark.
Avvecklingsplanen visar att åtgärden är tillfällig och att marken kan och ska återställas efter det att
byggnaderna tas bort. Den sökta åtgärden bedöms vara av tillfällig karaktär.
Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst
fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år endast om lovet ska användas för ett
ändamål som avses i 9 §. Lag (2014:900).
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov i tio år och uppfyller det krav som ställs i 2 st 33 § PBL
(2014:900).
Åtgärden bedöms inte påverka riksintressena för naturvård, friluftsliv, rörligt friluftsliv,
kulturmiljövård, totalförsvaret eller Natura 2000 då det är en komplettering till befintlig bebyggelse på
fastigheten och är av tillfällig karaktär under en tidsbegränsad period.
Åtgärden bedöms inte heller strida mot intentionerna i översiktsplanen. Åtgärden bedöms uppfyller 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) i de delar som berörs av
9 kap 33§.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

med stöd av 9 kap 33§ plan- och bygglagen (2010:900) bevilja tidsbegränsat bygglov för
bostäder tom år 2027-09-01.

att

Arne Orrestedt med behörighetsnummer 3348, certifierad kontrollansvarig med
behörighetsnivå K enligt 10 kap. 9 § PBL (2010:900), godtas som kontrollansvarig.

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Per-Gustav Idivuoma (SL)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
________
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Kiruna 1:303, Nybyggnad av garage
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900).

att

Magnus Tavér med behörighetsnummer SC0264-12, certifierad kontrollansvarig med
behörighetsnivå N enligt 10 kap. 9 § PBL (2010:900), godtas som kontrollansvarig.

Beskrivning av ärendet
Föreligger yttrande 2017-11-16 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att Kiruna
Sleddog Tours AB har inkommit med ansökan avseende nybyggnad av garage och bastu (inkl.
omklädningsrum och dusch) på ca 102 kvm (8,2*12,4 meter). Totalhöjden är 5 meter och byggnaden
placeras som närmast 23,5 meter till fastighetsgräns. Fastigheten är sedan tidigare bebyggd.
Fastigheten har även sedan tidigare enskilt avlopp och slamtömningsabonnemang.
Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men omfattas av Kiruna kommuns
översiktsplan (område Yb 1) antagen 2002-06-17. Översiktsplanen anger att området är för
anläggningsturism. Y områden är orter eller områden där den huvudsakliga inriktningen är
anläggningsturism. Sådana orter med fast boende befolkning betecknas Yb- områden.
Området omfattas av riksintressen för rennäring, kulturmiljövård och värdefulla ämnen och material.
Ingår i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram för Kiruna C som beskriver att Kiruna är ett av länets
riksintressen för kulturmiljövården. För ett flertal områden finns visst skydd i detalj- och stadsplaner.
Den berörda fastigheten ingår dock inte i någon detaljplan eller har byggnation som är skyddade.
Då sakägare som enligt 9 kap. 25 § PBL ska underrättas och beredas tillfälle att yttra sig över den sökta
åtgärden utgörs av ett stort antal fastighetsägare, har åtgärden kungjorts enligt 5 kap. 35 § PBL.
Kungörelsen har anslagits på kommunens anslagstavla och annonserats i Norrländska
Socialdemokraten samt Norrbottens Kuriren 2017-09-16. Yttrandetiden var t.o.m. 2016-10-04. Inga
yttranden har inkommit.
Bedömningen är att åtgärden inte strider mot intentionerna i översiktsplanen eller påverkar
kulturmiljön i sådan omfattning att bygglov inte kan medges. Den sökta åtgärden är en komplettering
till redan befintlig byggnation och ska fungera som garage samt viss del som bastu med
omklädningsrum. Inte heller de andra riksintressena bedöms påverkas i sådan omfattning att bygglov
inte kan beviljas.
Åtgärden uppfyller 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

bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen (2010:900).

att

Magnus Tavér med behörighetsnummer SC0264-12, certifierad kontrollansvarig med
behörighetsnivå N enligt 10 kap. 9 § PBL (2010:900), godtas som kontrollansvarig.
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Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Per-Gustav Idivuoma (SL)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Vittangi 2:1, Strandskyddsdispens nybyggnad garage
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken (1998:808),
MB, med stöd av 7 kap. 18 b § MB och

att

fastställa en tomtplats för fastigheten Vittangi 2:1 enligt nedan

att

strandskyddsdispensen omfattar den yta som utgörs av tomtplatsen och

att

bygglovet sedermera tas upp i och beslutas av nämnden

Beskrivning av ärendet
Föreligger yttrande 2017-10-25 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att Per-Eric
Videholm inkom 2017-09-25 med en ansökan om strandskyddsdispens avseende nybyggnad av garage
på fastigheten Vittangi 2:1.
Den tilltänka garagebyggnaden har en byggnadsarea på totalt 60,5 m2. Avståndet mellan byggnaden
och Torne älvs strandlinje blir som kortast 80 m, som längst 90 m. Torne älv är av riksintresse för
Natura 2000 men skyddet gäller endast vattnet.
På fastigheten finns sedan tidigare ett bostadshus och en komplementbyggnad i form av ett uthus.
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Fastigheten är belägen utanför område med detaljplan och områdesbestämmelser men inom
sammanhållen bebyggelse. Kiruna Kommuns översiktsplan (område B20 Vittangi) antagen 2002, anger
att det i området finns fågelskyddsområden. Dessa är belägna i Vittangivuopio och Julkahtenjärvi och
berörs därmed ej av den aktuella åtgärden. I byn finns även bevarandevärda ängs- och hagmarker men
dessa områden bedöms inte påverkas av åtgärden. Skogsbruk och renskötsel bedrivs i byns
omgivningar.
Strandskyddet gäller enligt 7 kap. 13 § miljöbalken (1998:808) (MB) vid havet, insjöar och vattendrag.
Av samma paragraf framgår även att strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna
för allemansrättslig tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på
land och i vatten.
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. Enligt 7 kap. 18 b § MB får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 7
kap. 15 § MB om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 7 kap. 18 a
§ 1-2 st. MB (nationalpark etc.). En grundläggande tanke med strandskyddet är att dispensgivningen
skall vara restriktiv och skyddet långsiktigt.
Enligt 7 kap. 18 c § MB kan följande dispensskäl åberopas:
1. området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften
2. området är genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskilt från
området närmast strandlinjen
3. området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan
inte tillgodoses utanför området
4. området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras
utanför området
5. området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området
6. området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
I det aktuella ärendet åberopas dispensskäl enligt punkt 1, ”området har redan tagits i anspråk på ett
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften”. Skälet åberopas med motiveringen att
den tilltänkta åtgärden placeras inom område som redan är ianspråktaget. Garaget är tänkt att placeras
inom den befintliga hemfridszonen, vilket innebär att denna inte kommer att utökas. Utöver detta
kommer garaget att placeras mellan bostadshuset och uthuset, det befintliga uthuset är således placerat
närmare älven. Dispensskäl enligt punkt 1 anses således uppfyllt och det bedöms därmed finnas skäl för
att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna.
Av 7 kap. 25 § MB framgår att vid prövning av strandskyddsdispens skall hänsyn tas även till enskilda
intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på
skyddsbestämmelse i kapitlet får enligt bestämmelsen inte gå längre än vad som krävs för att syftet med
skyddet skall tillgodoses. Det skall således föreligga en rimlig balans eller proportionalitet mellan vad
det allmänna vinner och den enskilde förlorar på grund av inskränkningen. Hänsyn tas till att området
som ansökan avser redan tagits i anspråk vilket innebär att åtgärderna inte kommer att påverka
allmänhetens tillträde till stranden. Den fria passagen närmast strandlinjen påverkas inte av åtgärden.
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Den sökandes enskilda intresse av att använda marken bedöms inte motverka skyddssyftet och anses
således väga tyngre än det intresse som det allmänna kan ha till ifrågavarande mark.
Enligt 7 kap. 26 § MB får strandskyddsdispens endast ges om det är förenligt med strandskyddets
syften, vilket anges i 7 kap. 13 § MB. Som tidigare framgått, kommer åtgärden inte innebära att
allmänhetens tillgång till strandområdet påverkas, då området redan är ianspråktaget och åtgärden
planeras inom befintlig hemfridszon. Tillgängligheten till strandlinjen förblir opåverkad. Åtgärden
bedöms också vara av sådan art att djur- och växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt då åtgärden
handlar om en nybyggnad av ett garage i ett område som redan är ianspråktaget. Platsen är inte
opåverkad av exploatering och saknar betydelse för strandskyddets syften. Nybyggnad av garage på
fastigheten Vittangi 2:1 får således anses förenligt med strandskyddets syften enligt 7 kap. 13 § MB.
Mot denna bakgrund bedömer bygglovskontoret att dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap.
15 § MB med stöd av 7 kap. 18 b § MB kan medges för nybyggnad av garage på fastigheten Vittangi 2:1.
För dispensen gäller följande villkor:
1. Arbetet ska bedrivas på sådant sätt att minsta möjliga ingrepp görs i naturmiljön.
2. Markpåverkan utanför nybyggnaden får inte ske.
3. Dispensen från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser, inte
påbörjats inom två år eller avslutas inom fem år från den dagen dispensen vunnit laga kraft.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken (1998:808),
MB, med stöd av 7 kap. 18 b § MB

att

fastställa en tomtplats för fastigheten Vittangi 2:1 enligt bifogad handling

att

strandskyddsdispensen omfattar den yta som utgörs av tomtplatsen

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Ulf Isaksson (SJVP) med bifall av Mats Holmström (C)

att

bygglovet sedermera tas upp i och beslutas av nämnden

av

Per-Gustav Idivuoma (SL)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med lagda yrkanden
________
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Utdragsbestyrkande
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Värmen 2, förslag till beslut om stödbrännare
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

stödbrännare enligt 33 § Förordning (2013:253) om förbränning av avfall ska vara
installerad senast 2018-12-31 i enlighet med miljö- och byggnämndens beslut från
sammanträdet 2016-12-08.

Beskrivning av ärendet
Föreligger yttrande 2017-11-09 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att Kiruna
Kraft AB ansökte 2013-12-19 om att få dispens från installation av stödbrännare. Miljö- och
byggnämnden beslutade 2014-05-08 om att inte medge dispens. 2015-10-09 ansökte Kiruna Kraft om
att få avvakta med installationen till 2017. Anledningen var att den projekterade placeringen inte
uppfyllde alla krav som Kiruna Kraft hade på stödbrännarens funktion, samt att en omfattande
genomgång av anläggningen planerades att utföras under 2016.
Miljö- och byggnämnden godkände att kravet på stödbrännare skulle vara uppfyllt senast 2017-12-31.
2016-11-16 ansökte Kiruna Kraft AB igen om att få avvakta med installationen med anledning av att ett
intentionsavtal om övergång till spillvärme fanns och en plan över eventuell utfasning av
avfallsförbränning skulle tas fram under 2017.
Miljö- och byggnämnden godkände att kraven på stödbrännare skulle vara uppfyllt senast 2018-12-31.
2017-10-02 har en ny ansökan om förlängd dispens inkommit med anledning av att det fortfarande inte
finns något beslut om avfallsförbränningen ska fasas ut eller inte.
Kiruna Kraft AB har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet och framfört att det finns inriktningsbeslut
om att avfallsförbränning ska avvecklas till fördel för spillvärme från LKAB. Kiruna Kraft AB har även
lyft de investeringar som gjorts de senaste åren samt som planeras att göras kommande år. Summan på
investeringarna uppgår till 54 miljoner kronor.
Kiruna Kraft AB nämnde också att det importerade avfallet kommer hålla högre kvalité från och med
2018 som sannolikt kommer medföra bättre förbränning, färre driftstörningar och temperaturdippar.
Kiruna Kraft har även rutin för att mata in biobränsle i avfallspannan om temperaturen understiger
850 grader Celsius.
Som stöd till sitt förslag anger miljökontoret att stödbrännare är att betrakta som bästa tillgängliga
teknik. Enligt 2 kap. 2 § Miljöbalken (1998:808) ska bästa tillgängliga teknik användas då det inte kan
anses som orimligt enligt 2 kap. 7 § Miljöbalken (1998:808).
Kiruna Kraft AB har problem med kolmonoxidutsläpp från panna 3 samt har även fått indikationer om
att förhöjda halter dioxiner släpps ut från panna 3. Förhöjda halter kolmonoxid och dioxin kan tyda på
ofullständig förbränning vilket bör ställas mot om det är lämpligt att ge dispens för en teknik som syftar
till att skapa fullständig förbränning.
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Kiruna Kraft AB har tidigare fått godkänt på genomförandetiden med anledning av projektering av nya
fjärrvärmekällor. Att bolaget under denna tid inte kommit fram till när avfallsförbränning ska upphöra
bör inte anses vara motivering nog för att skjuta upp installationen ytterligare.
Kiruna Kraft AB har tillstånd till och med 2025-12-31 och det är detta som bör tas hänsyn till i
bedömningen om stödbrännare är ett orimligt krav eller inte enligt 2 kap. 7 § Miljöbalken (1998:808).
LKAB har även till Sveriges radio P4 Norrbotten 2017-05-02 angett att spillvärme från LKAB till Kiruna
kommuns fjärrvärmenät är ett projekt med lång tidshorisont och sträcker sig bortom 2030.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

miljö- och byggnämnden beslutar om att stödbrännare enligt 33 § Förordning (2013:253)
om förbränning av avfall ska vara installerad senast 2018-12-31 i enlighet med miljö- och
byggnämndens beslut från sammanträdet 2016-12-08.

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Per-Gustav Idivuoma (SL)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
________

Justerande sign
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Kiruna avfallsanläggning, förslag till beslut förenat med vite
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

med stöd av 26 kap. 9 § och 14 § Miljöbalken (1998:808) förbjuda Kiruna Kraft AB vid
löpande vite av 100 000 kr per varje påbörjad kalendermånad att lagra brännbart
hushålls- och verksamhetsavfall utan att dagvatten och lakvatten avleds till
lakvattenbehandlingssystemet. Förbudet börjar gälla åtta månader från delgivning av
beslutet.

Beskrivning av ärendet
Föreligger yttrande 2017-10-27 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att
miljökontoret har 2015-07-10 noterat att brännbart avfall har förvarats utan möjlighet till
lakvattenuppsamling. 2015-08-17 fattades ett beslut där Kiruna Kraft AB förelades att följa sitt villkor
och lagra brännbart avfall så att lakvatten kunde samlas upp.
Beslutet överklagades av Kiruna Kraft AB som fick bifall av Länsstyrelsen gällande genomförandetiden.
Lagringen av brännbart avfall skulle ha varit åtgärdat senast 2016-05-01. Kiruna Kraft åtlydde inte
föreläggandet utan fortsatte att lagra brännbart avfall utan möjlighet till lakvattenuppsamling.
Under kvartalsmötena 2017-03-01 och 2017-06-02 samt vid inspektionen 2017-07-25 har lagringen av
brännbart avfall varit en avvikelse mot gällande tillstånd då avfallet till viss del har förvarats utan att
dagvatten och lakvatten har kunnat avledas till lakvattenbehandlingssystemet.
I tillståndet som gäller för Kiruna Kraft AB:s verksamhet vid Kiruna avfallsanläggning går det att läsa
under villkor 15 att lakvatten från respektive deponi, samt dagvatten och lakvatten från ytor för
behandling och lagring av avfall, ska avledas till och behandlas i lakvattenbehandlingssystemet innan
det släpps ut till recipienten.
Tillstånd medges under förutsättning att de villkor som har beslutats efterlevs, att inte följa villkoren
kan innebära en påverkan på människors hälsa och miljön som inte går att acceptera. I detta fall
handlar lagringen även om att de allmänna hänsynsreglerna 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808) förbises
vad gäller bästa möjliga teknik och att vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra
eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet.
Det framgår av 26 kap. 9 § Miljöbalken (1998:808) att ett föreläggande eller ett förbud inte får
begränsa en dom eller ett tillstånd som har rättskraft enligt 24 kap. 1 § Miljöbalken (1998:808). Då
Kiruna Kraft AB har tillstånd att bedriva sin verksamhet får miljö- och byggnämnden inte fatta ett
beslut som begränsar tillståndet. Tillståndet medger lagring av brännbart avfall, dock med förbehåll att
det sker i enlighet med villkor 15.
Då lagringen inte sker i enlighet med villkor 15 har miljö- och byggnämnden möjligheten att förelägga
Kiruna Kraft AB om att förvara brännbart avfall enligt villkor 15 alternativt förbjuda Kiruna Kraft AB
om att förvara brännbart avfall på något annat sätt än enligt villkor 15.
Det framgår även i 26 kap. 9 § Miljöbalken (1998:808) att ett beslut inte får vara med ingripande än
vad som behövs i det enskilda fallet.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

§ 180 forts.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-23

Sida
34 av 49

M 2017-0501

Senast Kiruna Kraft AB fick ett beslut som rörde lagring av brännbart avfall skedd det genom ett
föreläggande om att följa villkoren i sitt tillstånd. Föreläggandet åtlyddes inte av bolaget och under de
två år som passerat har ingen märkbar förbättring av lagringen skett. Det innebär således att det finns
fog att vidta hårdare sanktioner för att få till en rättelse. Tillsynsmyndigheter har möjligheten att förena
ett föreläggande eller ett förbud med vite, att kräva rättelse på felandes bekostnad eller begära att
beslutet verkställs av Kronofogdemyndigheten.
Miljökontoret gör bedömningen att det lämpligaste i detta fall är att förbjuda lagring som sker i strid
med villkor 15 samt att förena beslutet med ett löpande vite.
Kiruna Kraft AB har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet och yrkat på att förbudet ska börja gälla åtta
månader från delgivning, istället för sex månader som miljökontoret föreslog först. Miljökontoret gör
bedömningen att det inte föreligger några hinder att ge bolaget ytterligare två månader på sig att
komma tillrätta med avvikelsen.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

miljö- och byggnämnden beslutar om att med stöd av 26 kap. 9 § och 14 § Miljöbalken
(1998:808) förbjuda Kiruna Kraft AB vid löpande vite av 100 000 kr per varje påbörjad
kalendermånad att lagra brännbart hushålls- och verksamhetsavfall utan att dagvatten
och lakvatten avleds till lakvattenbehandlingssystemet.
Förbudet börjar gälla åtta månader från delgivning av beslutet.

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Per-Gustav Idivuoma (SL)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Hållbar energianvändning
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna redovisningen för vidare befordran till kommunkontoret.

att

godkänna åtgärdsprogrammet för hållbar energianvändning för 2018.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2017-11-09 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att ett
åtgärdsprogram för hållbar energianvändning upprättades 161004.
Syftet med denna plan är att öka medvetenheten om vikten av ett systematiskt arbete för att främja ett
energieffektivt tänkande i vardagen och minska klimatpåverkande utsläpp i kommunen.
Målet för åtgärdsprogrammet är att varje avdelning vid planering och genomförande av sin verksamhet
skall väga in energieffektivitet och klimatvänlighet.
Programmet skall utvärderas årligen De åtgärder som planerats kan sammanställas och utvärderas i
tabellen nedan
Åtgärd

Verksamhet

Ansvar

Övrigt

Klart

På lång sikt
Utbildning av
personalen i
energieffektivt
tänkande genom
LKF: s
energirådgivare

Alla

FC utbildar
avdelningschefer
som i sin tur
utbildar personal

Alla

Samtlig personal

Genomförs vart
tredje år som ny
utbildning och
utbyte av tankar
kring
genomförda
åtgärder.

Genomförs i
samverkan
med
LKF

På kort sikt
Energieffektivitet
och
klimatpåverkan
övervägs vid alla
materielinköp

Justerande sign

Elcyklar
inköpta
för
användning i
tjänsten

Utdragsbestyrkande
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Energieffektivitet
och
klimatpåverkan
övervägs vid all
planering av
kortare och
längre resor i
tjänsten

Alla

Samtlig personal

Fler
tjänsteärenden
utom
byggnaderna
genomförs om
möjligt till fots
eller på annat
klimatsmart sätt

Elcyklar
inköpta
för
användning i
tjänsten

Energieffektivitet
och klimatpåverkan has i
åtanke vid
genomförande av
den dagliga
verksamheten

Alla

Samtlig personal

Genomförs
utifrån
utbildningen med
energirådgivaren

Genomförs i
samverkan
med
LKF

Papperslös
ärende -hantering

Alla

Samtlig personal

Genomförs i
möjligaste mån

Löpande

Föreligger skrivelse 2017-11-09 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att
måluppfyllelse av miljö- och byggnämndens åtgärdsprogram för hållbar energianvändning har
redovisats vid sammanträdet 170315. Vid detta tillfälle fattades inget formellt beslut om prolongering
av planen. Detta måste emellertid ske innan det nya programmet för hållbar energianvändning kan
vinna giltighet.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen för vidare befordran till
kommunkontoret.

att

miljö- och byggnämnden godkänner åtgärdsprogrammet för hållbar energianvändning för
2018.

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Per-Gustav Idivuoma (SL)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
________
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Revidering av internkontrollplan
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

anta förslaget till reviderad internkontrollplan enligt nedan

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2017-10-20 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att miljö- och
byggnämndens internkontrollplan reviderades senast i maj 2017.
Nu föreslås ytterligare en revidering med anledning av nämndens beslut i oktober 2017 om antagande
av riktlinjer för hantering av våld i nära relation.
Vad
Arbetsmiljö

Från
avdelningar

Till
förvaltning

Verktyg
kvartalsrapport

Omfattning
våld i nära
relation

Ansvarig
FC/ avd ch

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

miljö- och byggnämnden antar förslaget till reviderad internkontrollplan

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Per-Gustav Idivuoma (SL)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Redovisning av verksamhetsplan 2017
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna redovisningen av verksamhetsplanen för 2017.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2017-10-19 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att inför
verksamhetsåret 2017 beslutades en verksamhetsplan för miljö- och byggnämnden I planen finns åtta
mål varav fem bedöms vara helt uppfyllda och tre delvis uppfyllts.
De mål som uppfyllts helt är
• utbildade förtroendevalda inom nämndens ansvarsområden
• förvaltningen skall utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet för att bli en ännu attraktivare
arbetsgivare.
• då förvaltningens yttrande rörande nyttjande av naturresurser efterfrågas, ska de lokala
miljömålen och areella näringar tas i beaktande
• utveckla de områden där vi samverkar kring räddningstjänst i olika former för att öka
tryggheten för kommun-medborgare och besökare i kommunen
• det dagliga arbetet och myndighetsutövningen ska präglas av dialog och samverkan med
medborgarna.
De måls som delvis uppfyllts är
• ökad tillgänglighet för kommunens medborgare till de tjänster som vi skall tillhandahålla
• planerad tillsyn ska utföras till 100% utifrån upprättade tillsynsplaner
• nämnden skall bidra till ökad integration av nyanlända i det svenska samhället.
Bristen på uppfyllnad av målen ovan utgörs av att vi inte infört en digital möjlighet att söka bygglov då
kommunens gemensamma satsning på detta inte ännu är klar.
I det andra målet beror bristen på personalomsättning på bygglovskontoret som medfört att vi tappat
kompetens på tillsynsområdet. Vi arbetar med att täcka denna brist.
I mål tre har vi arbetat via kommunens och arbetsförmedlingens Kom i jobb- projekt och tagit emot ett
antal praktikanter. Ingen av dessa är dock nyanländ varför måluppfyllelsen inte kan sägas vara
fullständig.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

Justerande sign

miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av verksamhetsplanen för 2017.

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Per-Gustav Idivuoma (SL)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsplan 2018
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna förslaget till verksamhetsplan för 2018.

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2017-10-19 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att inför
verksamhetsåret 2018 har en verksamhetsplan för miljö- och byggnämnden upprättats i samverkan
mellan nämnd och förvaltning. Planen innehåller fem mål
•
•
•
•
•

förtroendevalda känner trygghet i beslutsprocessen
förvaltningen skall utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet för att bli en ännu bättre
arbetsgivare
då förvaltningens yttrande rörande nyttjande av naturresurser efterfrågas, ska de lokala
miljömålen och areella näringar tas i beaktande
utveckla de områden där vi samverkar kring räddningstjänst i olika former för att öka
tryggheten för kommun-medborgare och besökare i kommunen
det dagliga arbetet och myndighetsutövningen ska präglas av brukarorientering,
informationtransparens, dialog och samverkan med medborgarna

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

miljö- och byggnämnden godkänner förslaget till verksamhetsplan för 2018.

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Per-Gustav Idivuoma (SL)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Överföring av investeringsmedel
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

medge att investeringskontona IV 10645 och IV 10655 överförs till 2018 års
investeringsbudget enligt nedan
Konto

Tilldelat

Kvarstår

IV 10645

250 000

ca 200 000

IV 10655

200 000

200 000

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2017-10-23 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att på grund
av personalomsättning i förvaltningen samt hög arbetsbelastning har alla medel i investeringskontona
IV- 10645 (Utbyte föråldrad mätutrustning Miljökontoret) och IV 10655 (IT- stöd Bygglovskontoret) ej
förbrukats. Medlen kommer att förbrukas under 2018.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

miljö- och byggnämnden medger att investeringskontona IV 10645 och IV 10655 överförs
till 2018 års investeringsbudget.

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Per-Gustav Idivuoma (SL)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningschefen informerar
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

lägga informationen med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anders Karlsson informerar enligt
-

Digitalisering av arkiven
Kvartalsrapport 3 2017
Mark- och miljödomstolens beslut angående Icehotel 365
Tillsyn hösten 2017 - uppföljning

Bygglovschef Sigrid Westling informerar enligt
-

Uppkomna frågor kring bygglov på fastigheten Hjulet 2
Avtal med konsultbolag Plan och bygglaget

Räddningschef Thomas Winnberg informerar enligt
-

Civilt försvar 2016-2020
LSO kap 8 Räddningstjänst under höjd beredskap
Regeringsuppdraget ”En effektivare kommunal räddningstjänst”
112-utredning
VMA-systemet
Barents Rescue 2019
Tillsyn Lombia
Aktiv mot brand
Samverkan i länet/länen
Naloxon (Socialstyrelsen WHO) "antiknark mot opioider"

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Per-Gustav Idivuoma (SL)

att

lägga informationen med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Internbudget
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

anta förslaget till internbudget för 2018

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2017-11-23 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken framgår att ett förslag
till internbudget 2018 har tagits fram enligt nedan.
Bygglovsavdelningen
Intäkter

Bygglovsavdelningen
-3 250 000

Intäkter stadsomvandling
Personalkostnader
Övriga Kostnader

Total ram 2017

-972 000

Intäkter stadsomvandling
Personalkostnader

1 202 000

Övriga Kostnader

1 052 000

2 741 382

Stora bygglov
Enligt KS beslut om sänkt ram
Miljöavdelningen
-1 755 000

Intäkter

-1 755 000

Intäkter stadsomvandling

-600 000

Intäkter stadsomvandling

Personalkostnader

5 459 000

Personalkostnader

Övriga Kostnader

793 000

Total ram 2017

3 897 000

Förändring:
Övriga kostnader -150 tkr

Personalkostnader
Kapitaltjänstkost

-619 733
5 632 000

Övriga Kostnader

643 000

Total ram 2018

3 900 267

Enligt KS beslut om sänkt ram

Kontoret
Intäkter

-989 618
6 029 000

Total ram 2018

Miljöavdelningen
Intäkter

-3 350 000

5 817 000

2 797 000

Förändring:
Ökade intäkter 100 tkr
Övriga kostnader -150 tkr

Intäkter

Kontoret
0
902 000
50 000

Intäkter

0

Personalkostnader

996 000

Kapitaltjänstkost

50 000

Internhyra

840 000

Internhyra

840 000

Övriga Kostnader

284 000

Övriga Kostnader

210 000

Total ram 2017

Förändring:
Övriga kostnader -74 tkr

Justerande sign

2 076 000

Total ram 2018

2 096 000

Enligt KS beslut om sänkt ram

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-23

Sida
45 av 49

§ 187 forts.
Miljö- & Byggnämnd

Miljö- & Byggnämnd

Intäkter

0

Personalkostnader
Övriga Kostnader

Total ram 2017

Förändring:
Personalkostnader + 18 tkr

381 000
50 000

431 000

Intäkter

0

Personalkostnader

398 484

Övriga Kostnader

50 000

Total ram 2018

448 484

Budget felaktig 2017

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten

Intäkter

-2 850 000

Intäkter

-3 013 000

Personalkostnader

22 533 000

Personalkostnader

22 529 000

Kapitaltjänstkost

2 115 000

Kapitaltjänstkost

2 115 000

Internhyra

2 268 000

Internhyra

2 268 000

2 436 000

Övriga Kostnader

Övriga Kostnader

Total ram 2017

Förändring:
Intäkter ökade med 163 tkr
Personalkostnader – 3 tkr
Övriga kostnader – 34 tkr

26 502 000

2 401 867

Total ram 2018

26 300 867

Budgetökning pga lärdomar från 2017
Justeringar i verksamhet, bl a deltidare samt vissa
förändringar på organisationsnivå
Enligt KS beslut om sänkt ram

TOTALT MOB 2017

TOTALT MOB 2018

Intäkter

-7 855 000

Intäkter

-8 118 000

Intäkter stadsomvandling

-1 572 000

Intäkter stadsomvandling

-1 609 351

Personalkostnader

35 092 000

Personalkostnader

35 584 484

Kapitaltjänstkost

2 165 000

Kapitaltjänstkost

2 165 000

Internhyra

3 108 000

Internhyra

3 108 000

Övriga Kostnader

4 765 000

Övriga Kostnader

4 356 867

Total ram 2017

35 703 000

Total ram 2018

35 487 000

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

Justerande sign

miljö- och byggnämnden antar förslaget till internbudget för 2018

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Per-Gustav Idivuoma (SL)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 188
Idrottsvägen
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

förutsättningarna undersöks utan att avstängningarna tas bort

att

svaret till kommunstyrelsen behandlas i nämnden

Beskrivning av ärendet
Fråga väckt av Mats Holmström (C) angående delegationsbeslut gällande öppnandet av
Idrottsvägen/Per Högströmsgatan. Mats är missnöjd med att beslutet tagits på delegation och menar
att ärendet borde ha presenterats till nämnden för beslut.
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Mats Holmström (C)

att

förutsättningarna undersöks utan att avstängningarna tas bort

att

svaret till kommunstyrelsen behandlas i nämnden

av

Kjell Wettainen (S)

att

vägen öppnas under en prövoperiod för trafikmätning i enlighet med taget
delegationsbeslut

Ordförande Per-Gustav Idivuoma (SL) frågar om nämnden kan besluta i enlighet med andra att-satsen
i Mats Holmströms yrkande och finner att nämnden beslutar så.
Ordförande Per-Gustav Idivuoma (SL) ställer Mats Holmströms yrkande och Kjell Wettainens yrkande
under proposition och finner att nämnden beslutar i enlighet med Kjell Wettainens yrkande.
Votering begärs av Mats Holmström (C) och genomförs genom öppen omröstning enligt följande
voteringsordning
De som röstar i enlighet med Mats Holmström (C) yrkande röstar ja
De som röstar i enlighet med Kjell Wettainen (S) yrkande röstar nej
Voteringen utfaller med 5 ja-röster, 4 nej-röster i enlighet med bilagd voteringslista
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§ 188 forts.
Noteras till protokollet av Mats Holmström (C) att ”Jag finner det oacceptabelt att beslutet om "Att se
över förutsättningarna för att öppna avstängning på Idrottsvägen/Per Högströmsgatan"
fattats med motiveringen "Delegationsbeslut med stöd av 6 kap, 36 § kommunallagen (1991:900)".
Den paragrafen gäller brådskande ärenden.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-05 att "stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att se över
förutsättningarna för att öppna avstängningen på Idrottsvägen/Per Högströmsgatan".
Jag kan svårligen se att ärendet efter två år är så brådskande att det inte kunde vänta till nästa
nämndsmöte.”
________
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§ 189
Delegationsordning
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

ärendet utgår

Beskrivning av ärendet
Fråga väckt av Mats Holmström (C)
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Mats Holmström (C)

att

punkten utgår

Nämnden beslutar i enlighet med Mats Holmströms yrkande
________
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