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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Plats och tid;

Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Kiruna
2018-05-24, kl. 14:00–15:00

Beslutande;

Se särskild närvaroförteckning

Utses att justera;

Kjell Wettainen (S), Isak Töyrä (KD)
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Övriga deltagande; Förvaltningschef Anders Karlsson
Bygglovschef Sigrid Vestling
Miljöchef Anders Fjällborg
Emma Lundgren, Räddningstjänsten
Näringslivsutvecklare Marianne Öhman § 146

Sekreterare: ________________
Åsa Hirvelä

§ 96 - § 150

Ordförande:__________________________________________________________
Per-Gustav Idivuoma (SL)
Justerande:___________________________________________________________
Kjell Wettainen (S)
Isak Töyrä (KD

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 96
Godkännande av dagordningen
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna dagordningen

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Mats Holmström (C)

att

lägga till ”Dammning vid malmtransporter” som ärende nummer 57

av

Lars-Johan Dalhägg (M)

att

lägga till ”Uppdrag om att utreda om möjligheten att ge särskilda verksamheter befrielse
från utryckningsavgift vid ” som ärende nummer 58

av

Ulf Isaksson (SJVP)

att

lägga till ”Utredning av strandskyddsdispens inom fågelskyddsområden” som ärende nr
59

av

Per-Gustav Idivuoma (SL)

att

godkänna dagordningen

Nämnden beslutar i enlighet med lagda yrkanden

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 97
Delgivningar
Inga för dagen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 98
Anmälan av delegationsbeslut räddningstjänsten
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

lägga de anmälda delegationsbesluten med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger delegationsbeslut gällande räddningstjänsten.
Datum

Fastighet

2018-03-22

Ärende
Beviljade sotningstillstånd
Modig Benny

Adress

Objekt

2018-04-16

Mörtberg Carl-Ivar

Abisko 1:22

Nordkalottvägen 301

Harvia

2018-04-16

Vuorela Klaus

Vupio 2:2

Normasuanto, Vittangi

Öppen spis,
braskamin

2018-04-16

Nilsson Torbjörn

Paksuniemi 1:6

2018-04-16

Kangas Henrik

Tuolluvaara 1:18

Egnahemsvägen 2

Vedpanna
Albin, öppen
spis Tulikivi
Tulikivi

2018-04-16

Kyrö Elin

Tuolluvaara 1:18

Egnahemsvägen 2

Tulikivi

2018-04-16

Grönli Niklas

Världsmästaren 7

Världsmästarvägen 30

2018-04-16

Uusitalo Per-Tomas

Bromsen 18

Blockvägen 7

Cronspisen
kakelugn
Handöl

Fastighet

Adress

Orsak

Solbruset 1

Rymdvägen 4

Ny ägare

Paksuniemi 7:7

Paksuniemivägen 225

Ny ägare

Vittangi 9:34

Järnspis,
öppen spis

Totalt beviljade ansökningar för att sota själv; 873 st
Datum

2018-04-10
2018-05-02

Ärende
Tillstånd för egen sotning
som upphört
Ek Jörgen
Tillstånd från 2005-11-28
Skoglind Bengt
Tillstånd från 2016-04-20

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Per-Gustav Idivuoma (SL)

att

lägga de anmälda delegationsbesluten godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 99
Anmälan av delegationsbeslut trafikärenden
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

lägga de anmälda delegationsbesluten med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger delegationsbeslut gällande trafikärenden.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 99 forts.

FELAKTIGT UPPSTÄLLT FORDON

2017611

Felaktigt uppställt fordon, CEB536, Centralvägen 18, Vittangi

2017-05-09

Magdalena
Wäppling

20171082

Felaktigt uppställt fordon, MDF053, Björkplan 1-6

2017-09-07

Magdalena
Wäppling

2018220

Felaktigt uppställt fordon, FFF059, parkering på Jägarområdet

2018-02-22

Magdalena
Wäppling

20171086

Felaktigt uppställt fordon, DYJ876, Videplan 2-4

2018-04-03

Magdalena
Wäppling

2018-04-05

Trafikingenjör

PARKERINGSDISPENS
2018432

Parkeringsdispens för fordon som används av personal inom sjuk- och
socialvårdande verksamhet
TRANSPORTDISPENSER

2018401

Undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt, bredd och längd, PiteåKiruna och omvänt, OWF484 och EJF090

2018-03-28

Trafikingenjör

2018411

Undantag från bestämmelser i trafikförordningen, Bälgviken-Svappavaara, RLJ283
och ELY817

2018-04-03

Trafikingenjör

PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRADE
2018399

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

2018-04-03

Trafikingenjör

2018421

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

2018-04-03

Trafikingenjör

2018422

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

2018-04-03

Trafikingenjör

2018466

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

2018-04-16

Trafikingenjör

2018470

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

2018-04-17

Trafikingenjör

ÖPPNINGSTILLSTÅND AV SCHAKT I GATUMARK
2018402

Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Paloniemivägen 4

2018-04-03

Trafikingenjör

2018408

Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Vibratorvägen 2

2018-04-03

Trafikingenjör

2018410

Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Föraregatan 38

2018-04-03

Trafikingenjör

2018475

Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Lastvägen 60

2018-04-18

Trafikingenjör

2018476

Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Fasadvägen 8-9

2018-04-18

Trafikingenjör

2018524

Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Greta Wennbergsgatan 10

2018-05-03

Trafikingenjör

2018525

Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Passvägen 1,3,31,33,Alpvägen
2,4,6,Merkuriusvägen 3-13,2-4

2018-05-03

Trafikingenjör

2018526

Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Rösvägen 41-47,24-28

2018-05-03

Trafikingenjör

2018527

Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Rönnplan 6,Movägen 26,28

2018-05-03

Trafikingenjör

2018528

Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Skolgatan 10, Hjalmar Lundbohmsvägen 28

2018-05-03

Trafikingenjör

2018529

Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Virvelvägen 2-5

2018-05-03

2018532

Öppningstillstånd av schakt i gatumark, Gasellvägen 63, 65, 67, 69
Hjortvägen 24, 26, 28, 30

2018-05-07

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 99 forts.
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Per-Gustav Idivuoma (SL)

att

lägga de anmälda delegationsbesluten godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sida
7 av 80

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-24

§ 100
Anmälan av delegationsbeslut miljöärenden
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

Justerande sign

lägga de anmälda delegationsbesluten med godkännande till handlingarna

Utdragsbestyrkande
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§ 100 forts
Beskrivning av ärendet
Föreligger delegationsbeslut gällande miljöärenden.
Diarienr

Beslut Ärende

Datum

Delegat

2017.0441

Beslut om dispens från sophämtning, fast boende
Masugnbyn 3:7, Flygare Robert

2018-03-29

Mikael
Salomonsson

2017.0448

Beslut om dispens från sophämtning, fast boende
Soppero 4:4, Öjerblad Gunnar

2018-03-29

2017.0544

Tillsyn av enskilda avlopp
Paksuniemi 1:56, Andersson Lars-Erik

2018-04-03

Mikael
Salomonsson

2018.0150

Tillsyn av miljöfarlig verksamhet
Jukkasjärvi S:23 Vuononperä, LTH Traktor
Föreläggande skadedjursbekämpning
Kyrkostuguplatsen 1:1, Ice Hotel Restaurang
Beslut att godkänna anmälan om installation av oljeavskiljare
Lastbilen 1, Circle K Sverige AB

2018-04-11

Mikael
Salomonsson

2018-04-16

Sarah Mikkelsen

2018-04-16

Åke Jönsson

2018-04-19

Mikael
Salomonsson

2018.0163
2018.0155
2018.0160

Beslut om att godkänna ändring av miljöfarlig verksamhet
Sevujoki 1:1, SSC Esrange

2018.0065

Beslut om godkännande om av anmälan om BDT-avlopp
Altajärvi 9:1, Nildén Holmström Jerry

2018.0181

Föreläggande om att inkomma in med faroanalys och
dokumentation över utförd provtagning
Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1, Norddalsköket Vatten
Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål
Tuolluvaara 1:1, TV AB

2018.0105

Urban Jacobs

2018-04-20

Mikael
Salomonsson

2018-04-20

Sarah Mikkelsen

2018-04-20

Mikael
Salomonsson

2018.0205

Beslut om tillfällig registrering av livsmedelsanläggning
Björkliden 1:5, Lapland Resorts

2018-05-04

Sarah Mikkelsen

2018.0204

Beslut om registrering av livsmedelsanläggning
Riksgränsen 1:24, Lapland Resorts

2018-05-04

Sarah Mikkelsen

Beslut om årlig kontrollavgift från och med år 2018

2018-05-04

Sarah Mikkelsen

2018.0145

Ansökan om befrielse från kommunal avfallshämtning
Parakka 7:3, Fängvall Bjarne

2018-05-04

Mikael
Salomonsson

2018.0162

Beslut om förbud enligt 26 kap. 9 § Miljöbalken
Abisko 1:2, Abisko Turiststation STF
Ansökan om befrielse från kommunal avfallshämtning
Abisko 1:5, Nutti Lars

2018.0207

2018.0147

2018-05-04
2018-05-04

Mikael
Salomonsson
Mikael
Salomonsson

2018.0215

Beslut om föreläggande att åtgärda ytterdörr
Kiruna 1:1, Restaurang Magnetiten

2018-05-08

Sarah Mikkelsen

2018.0037

Anmälan om efterbehandling av förorenade massor
Linbanan 1, Industrin 9:8, Kiruna 1:173, TV AB

2018-02-08

Åke Jönsson

2018.0023

Beslut om enskild avloppsanläggning
Altajärvi 5:1, Hollström Anette

2018-03-02

Mikael
Salomonsson

2018.0143

Ansökan om befrielse från kommunal avfallshämtning
Tornlund Tage

2018-05-02

Mikael
Salomonsson

2018.0148

Beslut om extra avgift för extra befintlig kontroll
Läraren 1, Artic Thai o Grill

2018-05-02

Sarah Mikkelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 100 forts.
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Per-Gustav Idivuoma (SL)

att

lägga de anmälda delegationsbesluten godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 101
Anmälan av delegationsbeslut byggärenden
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

lägga de anmälda delegationsbesluten med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger delegationsbeslut gällande byggärenden.
BYGGLOV
2017Bygglov för två stycken skyltar
512

2018-03-15

Ida Tano

2018039 Bygglov nybyggnad två flerbostadshus med komplementbyggnad

2018-03-21

Nadja
Rundqvist

2018049 Bygglov tillbyggnad omklädningsrum

2018-03-26

Birgitta
Karlgren

2018Bygglov nybyggnad räddningstjänst samt garage för skolskjutsar
152

2018-03-26

2018050 Bygglov nybyggnad nätstation 24 kW

2018-03-27

Nadja
Rundqvist
Athan
Metaxiotis

2017Bygglov utbyggnad balkong
456

2018-03-28

Sigrid Vestling

2018Bygglov fasadändring lutning av befintligt garagetak
148

2018-04-03

Nadja
Rundqvist

2017606 Bygglov prefabricerad nätstation

2018-04-03

Ida Tano

2018Bygglov faadändring en- eller två bostadshus
161

2018-04-04

Athan
Metaxiotis

2017Bygglov nybyggnad teknikbyggnad
469

2018-04-05

Cristina Similä

2018Bygglov nybyggnad nätstation
106

2018-04-05

Nadja
Rundqvist

2017230 Bygglov tillbyggnad enbostadshus

2018-04-05

Nadja
Rundqvist

2017604 Bygglov nybyggnad prefabricerad nätstation

2018-04-12

Nadja
Rundqvist

2018044 Bygglov nybyggnad hotell och parkering

2018-04-12

Nadja
Rundqvist

2018Bygglov fasadändring industribyggnad
182

2018-04-13

Nadja
Rundqvist

2017602 Bygglov ändrad användning från vård och omsorgsboende till lägenheter

2018-04-13

Nadja
Rundqvist

2018Bygglov tillbyggnad av takkupor över bef. takförnster
135

2018-04-16

2018Bygglov tillbyggnad enbostadshus
153

2018-04-20

Nadja
Rundqvist
Athan
Metaxiotis

2018Bygglov tillbyggnad enbostadshus
051

2018-04-20

Cristina Similä

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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2018Bygglov nybyggnad enbostadshus samt komplementbyggnad
136

2018-04-24

Cristina Similä

2018089 Bygglov nybyggnad prefabricerad kopplingsstation

2018-04-26

Cristina Similä

20180162 Bygglov 6 meter ostagad mast intill Trafikverkets befintliga teknikhus

2018-04-27

2018Bygglov tillbyggnad fritidshus
111

2018-05-02

Nadja
Rundqvist
Athan
Metaxiotis

STARTBESKED
2018Anmälan tillbyggnad enbostadshus
116

2018-03-15

Ida Tano

2017Bygglov för två stycken skyltar
512

2018-03-15

Ida Tano

2017630 Bygglov nybyggnad-ombyggnad industribyggnad

2018-03-23

Nadja
Rundqvist

2017Bygglov - Nödutgång trappa
561

2018-03-26

Sigrid Vestling

2017Bygglov nybyggnad tälthall/tältgarage
232

2018-0326

Birgitta
Karlgren

2017Bygglov nybyggnad flerbostadshus kontorsbyggnad affärsbyggnad mm
134

2018-0328

Nadja
Rundqvist

2017Bygglov utbyggnad balkong
456

2018-0329

Sigrid Vestling

2018Bygglov fasadändring lutning av befintligt garagetak
148

2018-0403

Nadja
Rundqvist

2017606 Bygglov nybyggnad prefabricerad nätstation

2018-0403

Ida Tano

2018007 Tidsbegränsat bygglov komplementbyggnad

2018-0404

Athan
Metaxiotis

2018Bygglov fasadändring en- eller tvåbostadshus
161

2018-0404

Athan
Metaxiotis

2017388 Bygglov nybyggnad 10 stycken fritidshus

2018-0405

Sigrid Vestling

2018Bygglov nybyggnad nätstation
106

2018-0405

2018Rivningslov
108

2018-0406

2018Anmälan tillbyggnad parhus
157

2018-0406

2018050 Bygglov nybyggnad nätstation 24kW

2018-0406

2017Bygglov - Nödutgång trappa
561

2018-0409

2018Anmälan inst el ändr av eldstad samt rökkanal i enbostadshus
181

2018-04-11 Sigrid Vestling

2017Bygglov nybyggnad fritidshus
587

2018-0412

Nadja
Rundqvist

2017- Bygglov tillbyggnad ombyggnad fasadändring- och ändrad användning från
374
hyvleri till butik

2018-0412

Sigrid Vestling

2017604 Bygglov nybyggnad prefabricerad nätstation

2018-0412

Nadja
Rundqvist

2018Bygglov fasadändring enbostadshus
115

2018-0420

Nadja
Rundqvist

2018Tidsbegränsat bygglov ändrad användning från affär till kontor, infocenter
104

2018-0420

Sigrid Vestling

2018Bygglov skylt/ ljusanordning
153

2018-0420

Athan
Metaxiotis

Justerande sign

Nadja
Rundqvist
Athan
Metaxiotis
Nadja
Rundqvist
Athan
Metaxiotis
Sigrid Vestling

Utdragsbestyrkande
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2017Bygglov nybyggnad fritidshus
318

2018-0420

Sigrid Vestling

2018Bygglov nybyggnad renvaktarstuga
114

2018-0423

Athan
Metaxiotis

2018Bygglov tillbyggnad av takkupor över bef. Takfönster
135

2018-0425

2018Anmälan installation eldstad och rökkanal
129

2018-0425

Nadja
Rundqvist
Athan
Metaxiotis

2017Bygglov nybyggnad tranformatorstation
516

2018-0426

Nadja
Rundqvist

2017089 Bygglov tillbyggnad fritidshus

2018-0426

Ida Tano

2018089 Bygglov nybyggnad prefabricerad kopplingsstation

2018-0426

Cristina Similä

2018Bygglov 6 meter ostagad mast intill Trafikverkets befintliga teknikhus
162

2018-0427

2018Bygglov tillbyggnad fritidshus
111

2018-0502

Nadja
Rundqvist
Athan
Metaxiotis

2018Bygglov nybyggnad maskinhall
010

2018-0502

Nadja
Rundqvist

2018200 Rivningslov rivning del av enbostadshus

2018-0503

Nadja
Rundqvist

2018Bygglov fasadändring industribyggnad
182

2018-0503

Nadja
Rundqvist

2018Rivningslov rivning garage
253

5018-0503

Nadja
Rundqvist

INTERIMISTISKT SLUTBESKED
2017630 Bygglov nybyggnad - ombyggnad industribyggnad

2018-0403

Nadja
Rundqvist

RIVNINGSLOV
2018048 Rivningslov rivning omklädningsrum

2018-0326

2018Rivningslov rivning omklädningsrum
108

2018-0405

Birgitta
Karlgren
Athan
Metaxiotis

2018Rivningslov rivning en- eller tvåbostadshus
123

2018-0416

Nadja
Rundqvist

2018Rivningslov rivning en - eller tvåbostadshus
124

2018-0417

Nadja
Rundqvist

2018Rivningslov rivning en - eller tvåbostadshus
125

2018-0418

Nadja
Rundqvist

2018200 Rivningslov rivning del av enbostadshus

2018-0426

Nadja
Rundqvist

2018Rivningslov rivning en - eller tvåbostadshus B48
118

2018-0502

Cristina Similä

2018Rivningslov rivning garage
253

2018-0503

Nadja
Rundqvist

20182018-05Rivningslov rivning en - eller tvåbostadshus B 49 samt komplementbyggnad
119
03
20182018-05Rivningslov rivning en - eller tvåbostadshus
120
03
20182018-04Rivningslov rivning en - eller tvåbostadshus
121
16
SLUTBESKED
20162018-03Bygglov om- och tillbyggnad kontor, nybyggnad garage
165
16
20132018-03Anmälan om installation av ventilation i flerbostadshus
132
22
Justerande sign

Cristina Similä
Cristina Similä
Nadja
Rundqvist
Birgitta
Karlgren
Athan
Metaxiotis
Utdragsbestyrkande
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2017Rivningslov rivning industribyggnad
539

2018-0326

Birgitta
Karlgren

2016Bygglov nybyggnad enbostadshus
295

2018-0403

2018007 Tidsbegränsat bygglov komplementbyggnad

2018-0404

Nadja
Rundqvist
Athan
Metaxiotis

2017- Anmälan konstruktionen av byggnaden bärande delar berörs
551
kontorsbyggnad
2015486 Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats

2018-0404

Cristina Similä

2018-0406

Ida Tano

2017Tidsbegränsat bygglov ändrad användning kontorsbyggnad
142

2018-0413

Cristina Similä

2017003 Bygglov återvinningsstation

2018-0418

Nadja
Rundqvist

2014Bygglov nybyggnad fritidshus
381

2018-0426

2017036 Bygglov ändrad användning av förråd till kontor

2018-0426

Nadja
Rundqvist
Elisabet
Stenlund

2014382 Rivningslov för nybyggnad av fritidshus

2018-0503

Nadja
Rundqvist

AVSKRIVNING
2016Olovligt byggande tälthall samt förråd
593

2018-0315

Sigrid Vestling

2018Olovligt byggande ändrad användning båthus
027

2018-0328

Sigrid Vestling

2018Olovligt byggande
107

2018-0327

Sigrid Vestling

2018052 Olovligt byggande

2018-0327

Sigrid Vestling

LOVFÖRELÄGGANDE
2017Olovligt byggande inglasning balkong
575

2018-04-11

Sigreid
Vestling

STRANDSKYDDSDISPENS
2017Strandskyddsdispens vinterisolerat uterum
452

2018-0418

Sigrid Vestling

UTSTAKNING I EGEN REGI
2018020 Bygglov nybyggnad enbostadshus samt garage

2018-0406

Cristina Similä

2017Bygglov nybyggnad fritidshus
557

2018-0424

Nadja
Rundqvist

2017Bygglov nybyggnad transformatorstation
516

2018-0426

Nadja
Rundqvist

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Per-Gustav Idivuoma (SL)

att

lägga de anmälda delegationsbesluten godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 102
Budgetredovisning
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

lägga budgetredovisningen med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anders Karlsson informerar enligt

Budgetuppföljning Miljö- och byggnämnden 2018-04-30
Avdelning
Bygglovskontoret

Utfall
898 911

Budget
902 675

Avvikelse
3764

Miljökontoret

1 356 762

1 255 357

-101 405

Kontoret
Miljö- och
byggnämnden
Räddningstjänsten
Totalt

382 408
125 365

402 982
149 495

20 574
24 129

6 805 070
9 568 518

7 067 471
9 777 980

262 401
209 462

Avdelning
Bygglovskontoret

..att jämföra med läget 180331
Utfall
Budget
Avvikelse
893 505
637 439
-256 066

Miljökontoret

980 835

778 969

-201 866

Kontoret
Miljö- och
byggnämnden
Räddningstjänsten

287 123
109 737

298 959
112 121

11 836
2384

5 050 365

5 249 479

199 113

Totalt

7 321 565

7 076 967

-244 598

Kommentarer
Stora faktureringar
på gång under maj
Nytt system för
fakturering av
livsmedelskontroll

Vakant tjänst

Kommentarer
Underskott
upphämtat
Halva underskottet
uphämtat

Diff mot april motsv
ca en heltidstj
Underskott
inhämtat

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Per-Gustav Idivuoma (SL)

att

lägga budgetredovisningen med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-24

Sida
16 av 80

§ 103
Terassgatan, parkeringsförbud
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

besluta om lokala trafikföreskrifter enligt följande på Terrassgatan i Kiruna, östra sidan
av gatan från 10 meter efter korsningen med Lappgatan och Gustav Wickmansgatan och
249 meter upp efter gatan, får fordon inte parkeras. Förbudet gäller mellan klockan
07.00-18.00. Datumparkering gäller ej efter denna sträcka. Denna författning träder i
kraft 2018-05-24 då Kiruna kommuns lokala trafikföreskrifter (2584 2015 : 111) om
parkering på Terrassgatan i Sandstensberget ska upphöra att gälla.

Beskrivning av ärendet
Terrassgatan hade brist på parkeringsplatser och därför parkerade många fordon längs med
gatans östra sida där parkering var otillåten. För att lösa parkeringssituationen beslutade
miljö- och byggnämnden i oktober 2015 att föreskriva parkeringsförbud en sträcka av 249
meter under alla veckodagar mellan klockan 08.00-18.00. Övrig tid tillåtet att parkera längs
med den östra sidan av gatan.
Efter samråd med Tekniska verken i Kiruna AB som sköter driften längs efter gatan har ett
förslag på ändrade parkeringsbestämmelser utarbetats.
Tekniska verken i Kiruna AB önskar att parkeringsförbudet mellan klockan 08.00-18.00
ändras till klockan 07.00-18.00 och det på grund av att snöröjningen påbörjas tidigare vid
Terrassgatan
Kiruna kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Terrassgatan, Kiruna;
beslutades 2018-03-28.
Kiruna kommun föreskriver med stöd av 10 kapitlet 1 § andra stycke 16 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande. På Terrassgatan i Kiruna, östra sidan av gatan från 10 meter
efter korsningen med Lappgatan och Gustav Wickmansgatan och 249 meter upp efter gatan, får
fordon inte parkeras.
Förbudet gäller mellan klockan 07.00-18.00.
Datumparkering gäller ej efter denna sträcka.
Denna författning träder i kraft 2018-05-24 då Kiruna kommuns lokala trafikföreskrifter (2584 2015 :
111) om parkering på Terrassgatan i Sandstensberget ska upphöra att gälla.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningen föreslår
att

besluta om lokala trafikföreskrifter enligt följande på Terrassgatan i Kiruna, östra sidan
av gatan från 10 meter efter korsningen med Lappgatan och Gustav Wickmansgatan och
249 meter upp efter gatan, får fordon inte parkeras. Förbudet gäller mellan klockan
07.00-18.00. Datumparkering gäller ej efter denna sträcka. Denna författning träder i
kraft 2018-05-24 då Kiruna kommuns lokala trafikföreskrifter (2584 2015 : 111) om
parkering på Terrassgatan i Sandstensberget ska upphöra att gälla.

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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§ 104
Lahtigatangatan Vittangi, parkeringsförbud
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

Kiruna kommun med stöd av 10 kapitlet 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) föreskriver följande.
1 § På Lahtigatan i Vittangi får fordon inte parkeras under vardagar mellan klockan 06.00
17.00.
2 § Förbudet gäller 2018-10-01--2019-04-30
Denna författning träder i kraft 2018-06-01

Beskrivning av ärendet
Tekniska verken i Kiruna AB önskar att kommunen inför parkeringsförbud på Lahtigatan i Vittangi.
Den rådande parkeringssituationen innebär svårigheter för flistransporterna till Värmeverket i Vittangi
och hindrar snöröjningen. Enligt Tekniska verken i Kiruna AB har de långa fordonen svårt att komma
åt flisfickorna på grund av att bilarna hindrar manövreringsutrymmet. Svårigheter att inte kunna ploga
vägen förvärrar situationen. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår mot bakgrund av detta att
parkeringsförbud införs på båda sidor av Lahtigatan under vardagar mellan kl. 06.00 - 17.00 under
perioden 1 oktober - 30 april.
Kiruna kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon på Lahtigatan, Vittangi;
beslutades den 24 maj 2018.
Kiruna kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) följande.
1 § På Lahtigatan i Vittangi får fordon inte parkeras under vardagar mellan klockan 06.00 – 17.00.
2 § Förbudet gäller under tiden 1 oktober – 30 april.
Denna författning träder i kraft den 1 juni 2018

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 104 forts.

Förvaltningen föreslår
att

Kiruna kommun med stöd av 10 kapitlet 1 § andra stycket 16 och 3 § första stycket
trafikförordningen (1998:1276) föreskriver följande.
1 § På Lahtigatan i Vittangi får fordon inte parkeras under vardagar mellan klockan 06.00
17.00.
2 § Förbudet gäller 2018-10-01--2019-04-30
Denna författning träder i kraft 2018-06-01

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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§ 105
Prislista 2019 Kiruna Räddningstjänst
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

Miljö- och byggnämnden antar skrivelsen prislista 2019 Kiruna Räddningstjänst som sin
egen

att

prislista 2019 Kiruna Räddningstjänst skickas vidare till kommunfullmäktige för beslut

Beskrivning av ärendet
Föreligger förslag på prislista, Kiruna Räddningstjänst för främmande tjänster
från och med 2019-01-01.
Förändring av prislistan har skett vid hyra av slang som höjs till 250 kronor för första veckan och
påföljande veckor 100 kronor, inklusive tvätt, (F.3).
Tidigare har priset varit vid hyra av slang 210 kronor/ styck/ vecka, tillkommer tvättning av slang
207 kronor/ styck.
Priset har justerats till en skälig taxa, för att vid hyra av slang så är hyrestiden oftast en längre tid.
Även vid hyra av strålrör, grenrör, brandpostarmatur och övrig slangarmatur har förändring skett till
ett pris av 150 kronor/ styck/ vecka och påföljande veckor 100 kronor/ styck/ vecka, (F.5).
Tidigare taxa 78 kronor/ styck/ dygn.
Även där är hyrestiden en längre tid och priset är där av justerat till en skälig taxa.
Priserna är indexreglerade enligt AKI och KPI basmånad september.
Taxan för brandfarliga och explosiva varor är reglerad enligt prisbasbeloppet.
Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

Miljö- och byggnämnden antar skrivelsen prislista 2019 Kiruna Räddningstjänst som sin
egen

att

prislista 2019 Kiruna Räddningstjänst skickas vidare till kommunfullmäktige för beslut

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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§ 106
Tillsyn Delegationsbeslut
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

nämnden tagit del av anmälda delegationer

att

godkänna delegeringarna

Beskrivning av ärendet
Ändrade delegationer avseende tillsynsförrättare enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och
Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
Enligt gällande delegationsordning för Kiruna kommun utser räddningschefen tillsynsförrättare enligt
Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
De ändrade delegationerna är gjorda på grund av förändringar i personalgruppen.
- Delegation LSO tillsynsförrättare
- Delegation LSO föreläggande och förbud
- Delegation LBE tillsynsförrättare
- Delegation LBE föreläggande och förbud

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

nämnden tagit del av anmälda delegationer

att

godkänna delegeringarna

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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M 2018.0087

Svevia efterbehandlingsanläggning miljörapport 2017

Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna Svevia AB:s miljörapport för verksamheten vid Svevias
efterbehandlingsanläggning.

Beskrivning av ärendet
Svevia AB bedriver en tillståndspliktig A-verksamhet med behandling av förorenade jordar.
Svevia AB har tillstånd att behandla högst 20 000 ton uppgrävda massor som är förorenade med
kolväten. Verksamheten är dock liten och under 2017 har ingen behandling skett.
1 759 ton förorenad jord har tagits emot för lagring under 2017 och vid årets slut lagrades
totalt 2 693 ton förorenade massor samt 816 ton friklassad jord vid anläggningen.
Miljörapporten innehåller de uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8)
om miljörapport, uppgifterna bedöms även som korrekta.
Miljörapporten är även inlämnad i tid.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

godkänna Svevia AB:s miljörapport för verksamheten vid Svevias
efterbehandlingsanläggning.

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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M 2018.0098

Svappavaara Grustäkt miljörapport 2017
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna av Swerock inlämnade miljörapport för grustäkten på fastigheten
Svappavaara 14:3 2017

Beskrivning av ärendet
Swerock har lämnat miljörapport för anläggningen.
Rapportens produktionssiffror omfattas av sekretess på begäran av verksamhetsutövaren. Dessa finns
tillgängliga i naturvårdsverkets portal SMP.
Grustäkten har fått förlängt tillstånd för uttag av 50 000 ton totalt till och med år 2027.
Rapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter.
Inga klagomål har inkommit under året

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

godkänna av Swerock inlämnade miljörapport för grustäkten på fastigheten
Svappavaara 14:3 2017

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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M 2018.0099

Kiruna 1:1 Hopukka miljörapport 2017
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna av Swerock inlämnad Miljörapport för kvartsittäkten vid Hopukka 2017

Beskrivning av ärendet
Swerock bedriver bergtäkt vid Hopukka och ska därför lämna in en årlig miljörapport.
Produktionsuppgifter och återstående brytbar mängd enligt tillståndet omfattas av sekretessbegäran av
konkurrensskäl.
Ingen brytning har skett under 2017. Fullständiga uppgifter finns tillgängliga i Länsstyrelsernas
system SMP.
Rapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

godkänna av Swerock inlämnade miljörapport för kvartsittäkten vid Hopukka 2017

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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M 2018.0100

Parakka bergtäkt miljörapport 2017
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna av Norrbottens entreprenad & maskin AB inlämnas miljörapport för bergtäkt
på fastigheten Parakka 15:2 2017

Beskrivning av ärendet
NEMAB har lämnat miljörapport för verksamheten vid bergtäkten 2017.
Ingen brytning har skett 2017. Totalt har 5 000 ton färdigt utbruten bergprodukt levererats.
Miljörapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter.
Inga klagomål har inkommit avseende verksamheten 2017.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

godkänna av Norrbottens entreprenad & maskin AB inlämnas miljörapport för bergtäkt
på fastigheten Parakka 15:2 2017

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

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

§ 111

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-24

Sida
26 av 80

M 2018.0101

Vittangi grustäkt miljörapport 2017
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna miljörapport 2017 för grustäkten vid Vittangi 3:5

Beskrivning av ärendet
Johanssons i Vittangi AB har lämnat miljörapport för verksamheten vid grustäkten i Kannastieva 2017.
18 663 ton har brutits. 53 287 ton återstår.
Inga klagomål har inkommit, vid tillsyn har verksamheten befunnits vara i god ordning.
Rapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

godkänna miljörapport 2017 för grustäkten vid Vittangi 3:5

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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M 2018.0102

Vittangi 60:1 miljörapport 2017
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna av Jan och Anders Johansson i Vittangi inlämnad miljörapport 2017

Beskrivning av ärendet
Grustäkten vid Vittangi 60:1 är färdigbruten, men har ett större upplag massor upplagt i mitten av
täktbotten.
Tillstånd finns för uttag ur dessa massor till och med år 2019. Under år 2017 är 1 939 ton uttaget, och
cirka 46 000 ton återstår.
Rapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter.
Inga klagomål har inkommit under året.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

godkänna av Jan och Anders Johansson i Vittangi inlämnad miljörapport 2017

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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M 2018.0103

LKAB Kimit AB miljörapport 2017
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna LKAB Kimit AB, organisations nummer; 556190-6115,
anläggningsnummer; 2584-135, 981 28 Kiruna, miljörapport för 2017

Beskrivning av ärendet
LKAB Kimit AB har inkommit med miljörapport för år 2017 avseende sprängämnestillverkning på
fastigheten Kiruna 1:1.
Miljörapporten beskriver verksamheten och dess olika moment.
Verksamheten under året och uppfyllandet av villkor visas på ett tydligt sätt.
Inga villkorsöverträdelser finns redovisade.
Företaget har tillstånd för en produktion av 60 000 ton bulksprängämne och 5 000 ton patronerade
sprängämnen. Den totala produktionen under året var 20 606, 6 ton bulksprängämnen och
163,5 ton patronerade sprängämnen.
Utsläpp av kväve i utgående vatten har ett riktvärde 450 kilo/ månad och ett gränsvärde på 11 ton/ år.
Ingen av värdena har överskridits, det totala utsläppet under året var 1 659 kg.
Utsläppen av metaller till vatten är låga och varierar över åren oberoende av produktion.
Trolig källa till detta avses vara spolvatten från rengöring och fordon.
Utsläppen till luft sker i huvudsak genom förbränning av eldningsolja i värmecentralen, där 220 m3 EO1
använts under året.
Sprängämnesrester på cirka 90 ton har destruerats genom att de bränts på brännplatsen och 33 ton
aska har sedan skickats till extern anläggning.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

godkänna LKAB Kimit AB, organisations nummer; 556190-6115,
anläggningsnummer; 2584-135, 981 28 Kiruna, miljörapport för 2017

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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M 2018.0114

Marjarovanvuoma torvtäkt miljörapport 2017
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna av Neova AB inlämnad miljörapport för torvtäkten på Marjarovanvuoma 2017

Beskrivning av ärendet
Neova AB har lämnat miljörapport för torvtäkten vid Marjarovanvuma, Piilijärvi 2017.
Rapporten innehåller beskrivning av villkorsuppfyllelse samt vattenprovsdata för år 2017.
Vattenproverna visar varierande värden, men generellt är fosfor och framförallt kväve relativt höga
också i referenspunkten.
I provet 2017-07-19 är kväve och TOC förhöjda i utgående vatten, vilket indikerar en viss påverkan.
Dock är värdena högre i sista mätpunkten p3 efter sedimentationsdammen än i p2 efter
brytningsorådet, vilket indikerar att själva dammen kan ha påverkan på vattenkemin.
Rapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter.
Alla villkor har innehållits.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

godkänna av Neova AB inlämnad miljörapport för torvtäkten på Marjarovanvuoma 2017

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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Kiruna avfallsanläggning miljörapport 2017
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna Kiruna Kraft AB:s miljörapport för verksamheten vid Kiruna avfallsanläggning

Lisbeth Isaksson (V) anmäler jäv och deltar således inte i beslutet
Beskrivning av ärendet
Kiruna avfallsanläggning är en tillståndspliktig B-verksamhet som hanterar avfall genom insamling,
lagring, behandling och deponering.
Ett nytt tillstånd har getts verksamheten under sommaren 2016.
Bolaget överklagade delar av tillståndet och Mark- och miljödomstolen fattade beslut i
frågan 2018-01-24. Domen har nu i sin helhet vunnit laga kraft.
Verksamheten omfattas av ett flertal villkor där följande inte har efterlevts:
Villkor 3, avfall ska lagras på hårdgjorda ytor.
Detta har inte skett då brännbart verksamhetsavfall har lagrats utanför hårdgjorda ytor.
Kiruna Kraft AB är sen tidigare åtalsanmälda för detta och det finns ett vitesföreläggande på
verksamheten.
Villkor 16, utsläpp av föroreningar. BOD7 har haft ett årsmedelvärde på 31,3 mgO2/ liter medan
villkoret är 20 mgO2/liter. Den förhöjda BOD-halten bedöms ha att göra med branden som
skedde år 2017.
Kiruna Kraft AB har åtalsanmälts för branden.
Villkor 17, bräddning vid intensivt regnande. Bräddning av lakvatten har skett utan att villkoret om
intensivt regnande har uppfyllts. Bräddningen skedde då utjämningsbassängen riskerade att bli överfull
med anledning av släckvatten och regnvatten.
Kiruna Kraft AB har åtalsanmälts för bräddningen.
Villkor 19, inkomma med kontrollprogram. Detta skedde senare än 3 månader från att tillståndet togs i
anspråk. Kontrollprogram har lämnats in och miljö- och byggnämnden har fattat beslut om
miljösanktionsavgift för överträdelsen.
Miljörapporten innehåller de uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8)
om miljörapport.
En verksamhetskod bedömdes som felaktig men ändrades av verksamhetsutövaren efter påtalande,
varför rapporten nu bedöms som korrekt.
Miljörapporten har även lämnats in i tid.
Verksamheten omfattas av ett flertal villkor där följande inte har efterlevts:
Miljörapporten innehåller de uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8)
om miljörapport.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 115 forts.
En verksamhetskod bedömdes som felaktig men ändrades av verksamhetsutövaren efter påtalande
varför rapporten nu bedöms som korrekt.
Miljörapporten har även lämnats in i tid.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

godkänna Kiruna Kraft AB:s miljörapport för verksamheten vid Kiruna avfallsanläggning

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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Kiruna behandlingsanläggning miljörapport 2017
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna Kiruna Kraft AB:s miljörapport för verksamheten vid Kiruna
behandlingsanläggning

Lisbeth Isaksson (V) anmäler jäv och deltar således inte i beslutet
Beskrivning av ärendet
Kiruna Kraft AB bedriver en tillståndspliktig A-verksamhet med behandling av förorenade jordar.
Verksamheten bedrivs inom Kiruna avfallsanläggning men omfattas av ett eget tillstånd.
Tidigare år har verksamheten miljörapporterats tillsammans med Kiruna avfallsanläggning.
Miljörapporten innehåller de uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8)
om miljörapport.
Uppgifterna bedöms även som korrekta.
Miljörapporten är även inlämnad i tid.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

godkänna Kiruna Kraft AB:s miljörapport för verksamheten vid Kiruna
behandlingsanläggning.

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

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

§ 117

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-24

Sida
33 av 80

M 2018.0118

Kiruna värmeverk miljörapport 2017
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna Kiruna Kraft AB:s miljörapport för verksamheten vid Kiruna värmeverk

Lisbeth Isaksson (V) anmäler jäv och deltar således inte i beslutet
Beskrivning av ärendet
Kiruna Kraft AB bedriver en tillståndspliktig B-verksamhet som i huvudsak bedriver förbränning av
avfall för att generera fjärrvärme.
Verksamheten har tillstånd att bedriva förbränningsverksamhet med en total installerad tillförd effekt
på högst 80 MW, bolaget har idag 78 MW installerat. Utöver detta får maximalt 90 000 ton avfall
förbrännas årligen varav högst 2 500 ton får utgöras av farligt avfall. Den faktiska förbränning under
2017 har varit 57 218 ton avfall varav 90 ton farligt avfall.
Verksamheten omfattas av ett flertal villkor samt av Förordning (2013:253) om förbränning av avfall.
Följande villkor har inte efterlevts:
Villkor 2, utsläpp av kvicksilver och kadmium har under kvartal 2 överskridits.
Villkor 3, halten kolmonoxid från panna 1 och 2 överskridits i fler än 95 % av driftdygnen.
Villkor 8, halten ammoniak har vid ett tillfälle överskridits.
Sett till Förordning (2013:253) om förbränning av avfall har följande överträdelser skett:
62 §, såväl dygnsmedelvärden och halvtimmesvärden har överskridits för utsläpp av svaveldioxid.
65 §, två emissionsmätningar har visat på för höga halter dioxin i luft.
Miljörapporten innehåller de uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8)
om miljörapport, uppgifterna bedöms även som korrekta.
Miljörapporten är även inlämnad i tid.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

godkänna Kiruna Kraft AB:s miljörapport för verksamheten vid Kiruna värmeverk.

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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Salamasjärvi grustäkt miljörapport 2017
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna av Bertil Unga inlämnad miljörapport för grustäkten vid Salamasjärvi 2017

Beskrivning av ärendet
Bertil Unga har lämnat in miljörapport för år 2017. Verksamheten har bedrivits i enlighet med gällande
villkor. Inget har utbrutits under året.
Klagomål på att brytningen inte har skett enligt gällande tillstånd har inkommit under året, efter
inspektion har polisanmälan skett då gränsmarkeringar saknats.
Dessa har återställts och inspektörens nuvarande bedömning är att verksamheten bedrivits i enlighet
med gällande villkor.
Rapporten innehåller all nödvändig information.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

godkänna av Bertil Unga inlämnad miljörapport för grustäkten vid Salamasjärvi 2017

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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Kirunavaara västra moräntäkt miljörapport 2017
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna miljörapporten för Kirunavaara västra moräntäkt 2017

Beskrivning av ärendet
LKAB har lämnat miljörapport för moräntäkten Kirunavaara västra.
Ingen brytning har skett under 2017.
Rapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

godkänna miljörapporten för Kirunavaara västra moräntäkt 2017

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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Kiruna krematorium miljörapport 2017
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna miljörapporten för Kiruna Pastorat, organisationsnummer; 252003-1564,
anläggningsnummer; 2584-140, Kyrkogatan 8, 981 22 Kiruna miljörapport för år 2017
avseende Kiruna krematorium

Ulf Isaksson (SJVP) anmäler jäv och deltar således inte i beslutet
Beskrivning av ärendet
Kiruna Pastorat har lämnat miljörapport för år 2017 avseende Kiruna krematorium.
Länsstyrelsen har 2010-04-09 meddelats tillstånd för kremering med villkor.
Ändringar av vissa villkor har beslutats 2011-12-15 av Länsstyrelsen.
Dessa villkorsändringar innebär att krematoriet senast 2011-12-31 skulle ha installerat
reningsutrustning för rening av rökgaser.
Reningsutrustning ska kontinuerligt mäta och registrera temperatur samt halterna av kolmonoxid,
koldioxid och syre. Dessutom ska minst 200 gram aktivt kol beläggas på partikelfiltret vid varje
kremering för att avskilja kvicksilver.
Länsstyrelsen har 2012-12-21 beslutat att vissa villkorsändringar istället ska börja gälla 2013-01-03.
Miljörapporten är utförlig med omfattande beskrivning av verksamheten och beräkningar av utsläpp.
Antalet kremeringar under året har varit 285 stycken.
Utsläppen till luft av kvicksilver har beräknats till 0,029 kilo, andra utsläpp har beräknats
till cirka 0,4 kilo partiklar och cirka 7 kilo svaveldioxid från eldningsolja

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

godkänna miljörapporten för Kiruna Pastorat, organisationsnummer; 252003-1564,
anläggningsnummer; 2584-140, Kyrkogatan 8, 981 22 Kiruna miljörapport för år 2017
avseende Kiruna krematorium

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 30:8, 9:5 bergtäkt miljörapport 2017
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna miljörapport 2017 för bergtäkt på fastigheten Vittangi 30:8

Beskrivning av ärendet
Svevia har lämnat miljörapport för täktverksamheten.
Ingen sprängning, endast utlastning har skett under 2017.
Kvarvarande mängd enligt tillstånd samt för året utlastad mängd, omfattas av sekretess enligt
konkurrensskäl.
Dessa siffror finns därför endast i Naturvårdsverkets rapporteringsportal SMP.
Rapporten innehåller all nödvändig information.
Inga avvikelser eller klagomål har noterats under 2017.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

godkänna miljörapport 2017 för bergtäkt på fastigheten Vittangi 30:8

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 35:44 bergtäkt miljörapport 2017
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna av Svevia inlämnad miljörapport för bergtäkten på Vittangi 35:44 2017

Beskrivning av ärendet
Svevia har lämnat miljörapport för 2017.
Inga klagomål har skett under året.
Rappporten innehåller alla nödvändiga uppgifter.
Verksamhetsutövaren har begärt sekretess av konkurrensskäl, avseende produktionsuppgifterna.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

godkänna av Svevia inlämnad miljörapport för bergtäkten på Vittangi 35:44 2017

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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Stena Miljö AB miljörapport 2017
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna Stena Miljö AB, anläggningsnummer; 2584-9220,
organisationsnummer; 556176-8515, Kurravaaravägen 4, 989 12 Kiruna,
miljörapport för år 2017.

Beskrivning av ärendet
Stena Recycling AB har inkommit med en miljörapport för år 2017.
Miljörapporten innehåller en grunddel med uppgifter om verksamhetsutövaren, en textdel som
beskriver verksamheten samt en villkorsdel.
I villkorsdelen presenteras de villkor som finns i tillståndet för verksamheten. Dessa redovisas med
kommentarer till varje enskilt villkor.
Inga överträdelser av villkor finns redovisade.
Det finns inte heller inträffat några driftsstörningar, avbrott eller olyckor på anläggningen.
Miljökontoret bedömer att miljörapporten kan godkännas eftersom inga villkorsöverträdelser finns
rapporterade.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

godkänna Stena Miljö AB, anläggningsnummer; 2584-9220,
organisationsnummer; 556176-8515, Kurravaaravägen 4, 989 12 Kiruna,
miljörapport för år 2017.

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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Kiruna Sjukhus årsrapport 2017
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna Kiruna sjukhus, organisationsnummer; 232100-0230, anläggningsnummer;
F840108, årsrapport för 2017.

Beskrivning av ärendet
Årsrapporten innehåller en beskrivning av arbete mot en hållbar och miljöanpassad utveckling för hela
verksamheten.
Detta genom en miljöstrategi med handlingsplan som utgår från region Norrbottens miljöpolicy, där
bland annat beaktande av miljöbalkens hänsynsregler, skyddsåtgärder och försiktighetsmått ingår.
Inga driftstörningar ur miljösynpunkt finns rapporterade under året.
Region Norrbotten har lämnat in en årsrapport för Kiruna sjukhus.
Verksamheten är inte tillståndspliktig och behöver därför inte lämna in en miljörapport.
Det är en frivillig åtgärd av verksamhetsutövaren att lämna in en årsrapport men som en del av
verksamhetens egenkontrollprogram görs detta ändå.
Årsrapportens upplägg liknar miljörapporters till viss del om än lite enklare och mindre detaljerad.
Kiruna sjukhus bedriver en mängd olika verksamheter akut- och intensivvård, röntgen,
gynekologmottagning, arbetsterapi, primärvård med mera.
Det finns 26 vårdplatser och under året var vårdtiden 9 403 dagar.
Sjukhusets lokaler inrymmer även andra verksamheter bland annat äldreboende, apotek,
patienthotell och café/ kiosk.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

godkänna Kiruna sjukhus, organisationsnummer; 232100-0230, anläggningsnummer;
F840108, årsrapport för 2017.

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 värmeverk årsrapport 2017
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

de har tagit del av Kiruna Kraft AB:s årsrapport för verksamheten vid Vittangi värmeverk

Beskrivning av ärendet
Vittangi värmeverk är en anmälningspliktig C-verksamhet som bedriver förbränning av främst flis för
att producera fjärrvärme i Vittangi.
El och olja används som spetslast och motsvarande 15 % av den totala bränsleanvändningen 2017.
Totalt producerades 8,7 GWh.
Verksamheten omfattas av försiktighetsmått för utsläpp av stoft, bolaget har hållit sig inom
försiktighetsmåttet.
Årsrapporten innehåller de uppgifter som behövs för att kunna göra en bedömning av verksamhetsåret
2017.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

de har tagit del av Kiruna Kraft AB:s årsrapport för verksamheten vid Vittangi värmeverk

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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Kuusakoski i Sverige AB miljörapport 2017
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna Kuusakoski i Sverige AB, Kuusakoski Kirunaanläggningen,
organisationsnummer; 556569-2414, Lastvägen 39,
anläggningsnummer; 2584-128, 981 38 Kiruna, miljörapport för år 2017

Beskrivning av ärendet
Kuusakoski i Sverige AB har inkommit med en miljörapport för 2017. Länsstyrelsen i Norrbotten har
2007-07-11 beslutat om tillstånd för hela verksamheten enligt 9 kapitlet miljöbalken.
Länsstyrelsen i Västerbotten har 2017-11-16 beslutat om auktorisation för bilskrotningsverksamhet.
Kiruna har endast tillstånd som mottagningsanläggning.
Kiruna kommun har 2014-04-09 beslutat om tillstånd för hantering och mellanlagring av icke farligt
bygg- och rivningsavfall.
Miljörapporten innehåller en grunddel med uppgifter om verksamhetsutövaren, en textdel som
beskriver verksamheten samt en villkorsdel.
I villkorsdelen presenteras de villkor som finns i tillståndet för verksamheten.
Verksamhetens uppgifter om den faktiska produktionen där återvinning, sortering, förbehandling,
mellanlagring av avfall och farligt avfall är sekretessbelagd.
Mängderna för dessa olika avfall och dess hantering är dock villkorade i tillståndet och finns på SMP,
Svenska miljörapporteringsportalen.
Samtliga villkor redovisas med kommentarer till varje enskilt villkor. Inga villkorsöverträdelser finns
rapporterade.
Miljörapporten innehåller de uppgifter som behövs för att kunna göra en bedömning av
verksamhetsåret 2017.
Miljökontoret bedömer att miljörapporten kan godkännas.
Verksamheten har bedrivits i enlighet med föreskrivna villkor, vilket beskrivs överskådligt och bra i
miljörapporten.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

godkänna Kuusakoski i Sverige AB, Kuusakoski Kirunaanläggningen,
organisationsnummer; 556569-2414, Lastvägen 39,
anläggningsnummer; 2584-128, 981 38 Kiruna, miljörapport för år 2017

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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LKAB Svappavaara moräntäkt miljörapport 2017
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna miljörapporten för LKAB moräntäkt på Svappavaara 27:1 och 29:1

Beskrivning av ärendet
LKAB har lämnat miljörapport för år 2017.
Inga uttag har skett 2017 men 2016 års uttag redovisas här. 35 000 ton är uttaget för att bygga en
sedimenteringsdamm.
Uttaget har kommunicerats i efterhand med miljökontoret 2016, men tonnageuppgifterna saknades
varför de redovisas nu.
Rapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter.
Inga klagomål har inkommit.
Vid tillsynsbesök noterades bristfällig markering, vilket ska vara åtgärdat.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

godkänna miljörapporten för LKAB moräntäkt på Svappavaara 27:1 och 29:1

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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Masugnsbyn 2:3 bergtäkt miljörapport 2017
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna miljörapporten för bergtäkten på Masugnsbyn 2:3 2017

Beskrivning av ärendet
LKAB har lämnat in miljörapport för bergtäkten på Masugnsbyn 2:3 2017.
Utbruten mängd är 198 268 ton.
Alla villkor uppfylls för 2017 avseende buller, vibrationer och dammning.
Vatten mäts uppströms- och nedströms täkten i Rautajoki. Endast marginella skillnader
kan uppmätas.
Kalcium- och magnesiumjoner är något förhöjda vilket beror på att dolomit löses upp.
Kvävehalterna förhöjs också något beroende på rester från sprängämnen som innehåller
kväveföreningar.
Inga klagomål på verksamheten har inkommit under 2017.
Tillsynsbesök har inte
resulterat i någon anmärkning.
Rapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter.
Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

godkänna miljörapporten för bergtäkten på Masugnsbyn 2:3 2017

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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M 2018.0135

Björkliden avloppsreningsverk miljörapport 2017
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna av Tekniska Verken i Kiruna AB inlämnad miljörapport för Björkliden
avloppsreningsverk 2017

Lisbeth Isaksson (V) anmäler jäv och deltar således inte i beslutet
Beskrivning av ärendet
Tekniska Verken i Kiruna AB har lämnat miljörapport för avloppsreningsverket i Björkliden.
Anläggningen har ett B-tillstånd och lämnar således miljörapport,
Utbyggnaden till den tillståndsgivna nivån 3 000 pe har dock inte påbörjats.
Belastningen som årsmedelvärde har varit 521 (342) pe, högsta uppmätta
dygnsbelastning 2 467 (1365) pe. Parentesen anger föregående års värde.
En kraftig belastningsökning jämfört med föregående år.
Detta kan ha flera delorsaker.
Om turistanläggningen nyttjats på annat sätt kan det ha bidragit.
Kraftig avsmältning samtidigt som belastningsökningen kan också ha bidragit genom urspolning av
sedimenterat material i ledningar.
Villkoren har i övrigt innehållits och driften har varit bra under året.
Vid tillsynsbesök har inte något anmärkningsvärt konstaterats.
Reduktionsvärden: BOD7 93%, Tot-P 98%.
Miljörapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter.
Alla villkor utom BOD för kvartal 2 har innehållits.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

godkänna av TVAB inlämnad miljörapport för Björkliden avloppsreningsverk 2017

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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M 2018.0136

Kiruna avloppsreningsverk miljörapport 2017
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna av Tekniska Verken AB inlämnad miljörapport för Kiruna avloppsreningsverk 2017

Lisbeth Isaksson (V) anmäler jäv och deltar således inte i beslutet
Beskrivning av ärendet

Tekniska verken i Kiruna AB har lämnat miljörapport för Kiruna avloppsreningsverk 2017.
Verket har presterat förhållandevis väl under året och alla villkor har innehållits.
Utgående flöde som årsmedelvärde uppgick till 14 000 m3/ dygn och totala utgående årsflödet
uppgick till 5 114 000 m3. Totalt har 135 000 m3 vatten bräddats. Nytt projekt för omhändertagande av
fettavskiljarslam har påbörjats, fett samlas in separat men har ännu inte något slutgiltigt omhändertagande.
Detta bidrar dock till färre driftsproblem.
Reningsgraden har varit 88% för totalfosfor och BOD7.
Bräddning har skett i något mindre omfattning än förra året, men det föreligger ändå ett mycket högt
inläckage.
Föregående år har det varit driftsproblem med pumpar samtidigt som högflödet började, något som påverkar
skillnaden.
Andelen ovidkommande vatten redovisas inte eftersom det har varit problem att få en representativ
redovisning av förbrukad mängd vatten till avlopp.
Ett diagram som dock visar på en topp strax efter snösmältningen när tjälen gått ur mark uppvisas.
Flödestoppen 2017 är något senare än tidigare år.
Andelen ovidkommande vatten är periodvis mycket hög och leder till onödig bräddning.
Cirka 3-4% av årsflödesvolymen bräddas.
Luossajoki nedströms avloppsreningsverket uppvisar påverkan av för höga kvävehalter, och en utbyggnad av
kvävereningen kan i framtiden komma att bli nödvändig för att uppfylla krav på god kemisk status i
vattendraget, framför allt då flödet i bäcken minskar.
Det kan i framtiden också bli nödvändigt att vidta mer långtgående åtgärder för att minska ovidkommande
vatten i ledningsnätet.
Miljörapporten är utförligt skriven och innehåller alla nödvändiga uppgifter.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

godkänna av Tekniska Verken AB inlämnad miljörapport för Kiruna avloppsreningsverk 2017

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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M 2018.0137

Katterjokk - Riksgränsen avloppsreningsverk miljörapport 2017
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna av Tekniska Verken i Kiruna AB inlämnad miljörapport för Katterjokk –
Riksgränsen avloppsreningsverk 2017

Lisbeth Isaksson (V) anmäler jäv och deltar således inte i beslutet
Beskrivning av ärendet
Tekniska Verken i Kiruna AB har lämnat in miljörapport för avloppsreningsverket i Katterjokk 2017.
Driften har fungerat bra under året.
Årsmedelbelastning 590 pe (341), maxbelastning 3 400 pe (1146).
Maxbelastningen kan variera väldigt mycket då det främst är turistanläggningar anslutna, så
belastningen styrs av när helgerna infaller och vädret med mera.
Årets belastning är ett extremvärde.
Reduktionsvärden: BOD7 97%, tot.p 98%. Alla villkor har innehållits.
Tidigare problem med fett i reningsverket har minskat, till stor del på grund av uppströmsarbete och
kontakt med verksamhetsutövare.
Trots detta finns ännu fettproblem.
Inget vatten har bräddats under året, detta på grund av relativt liten del äldre ledningar och tillräcklig
kapacitet i verket.
Rapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter, och alla villkor har innehållits

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

godkänna av Tekniska Verken i Kiruna AB inlämnad miljörapport för Katterjokk –
Riksgränsen avloppsreningsverk 2017

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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Swedavia AB Kiruna Airport miljörapport 2017
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna Swedavia AB, org. nr; 556797-0818, anläggningsnummer; 2584-7101,
anläggningsnamn; Kiruna flygplats 601 16 Kiruna, miljörapport för år 2017

Beskrivning av ärendet
Swedavia har lämnat miljörapport för år 2017 för Kiruna flygplats. I rapporten finns även
verksamheten för grustäkt på Piekkustieva, fastighet Kiruna 1:1 med.
Under året har 2 747 landningar redovisats med 275 834 passagerare.
Kiruna Airport har tillstånd för 16 000 flygrörelser totalt varav 5 500 reguljära inrikestrafik
och 2 200 i militär trafik.
Utsläppen till luft från flygtrafiken har bland annat uppgått till CO2 2 345, CO 15, NOx 9,5, HC 1,5 och
SO2 0,9 ton. Utsläppen till luft från egna verksamheten som fordon, brandövning, uppvärmning och så
vidare uppgår till CO2 170 ton, NOx 2 739 kilo, HC 303 kilo och SO2 2 kilo.
Varm sand används normalt för halkbekämpning, under året har 502 ton använts, när det inte fungerar
tillfredsställande för flygsäkerhet används urea, ingen urea har använts på flygplatsen under de senaste
åren.
Glykol sprutas på planen på en avisningsplatta där överskott samlas upp i dräneringstank för vidare
transport till Luleå Airport och återvinning.
Avisningsplattan har på grund av problem med handhavande och konstruktion inte uppnått
målsättningen på minst 15 % glykolhalt i uppsamlat vatten, halterna har hållit sig runt 10-12 %.
Under året beräknas att cirka 47 % av spillet har samlats upp.
Monopropylenglykol som används är biologiskt nedbrytbart och dess miljöpåverkan är i huvudsak
syreförbrukande.
Kontroll av dagvatten sker i 11 punkter, under 2017 har prover tagits vid 5 tillfällen.
Handlingsplan för fortsatta arbetet med PFOS har lämnats in till tillsynsmyndigheten.
På brandövningsplatsen används uteslutande flytande gasol som bränsle och enbart vatten har använts
som släckmedel vid årets brandövningar.
Verksamheten har bedrivits i enlighet med villkoren, vilket översiktligt och bra beskrivs i rapporten
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Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

godkänna Swedavia AB, org. nr; 556797-0818, anläggningsnummer; 2584-7101,
anläggningsnamn; Kiruna flygplats 601 16 Kiruna, miljörapport för år 2017.

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

Sida
49 av 80

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

§ 133

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-24

Sida
50 av 80
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Nunasvaara, provbrytning grafit miljörapport 2017
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna Nunasvaara, provbrytning grafit miljörapport för år 2017

Beskrivning av ärendet
Talga Mining har under 2015 - 2017 haft tillstånd för provbrytning av grafit vid
Nunasvaara, Stenbrottet 2:1.
Under 2016 har provbrytningen avslutats och marken avjämnats.
Komplettering av efterbehandlingen med övertäckning av morän har skett under 2017.
Inspektion har skett vid två tillfällen och efterbehandlingen har därefter godkänts.
Provbrytningen är därmed att anse som avslutad och provbrytningstillståndet har återkallats av
Länsstyrelsen på bolagets begäran.
Rapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

godkänna Nunasvaara, provbrytning grafit miljörapport för år 2017

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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Samarbetsavtal tillsyn Gällivare
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

ett likadant eller snarlikt samarbetsavtal kan slutas mellan Kiruna och Gällivare
kommuner som bilagt avtal mellan Pajala och Gällivare. Samt att rätt att sluta
samarbetsavtalet delegeras till förvaltningschef.

Beskrivning av ärendet
Miljökontoret har uppmärksammat att jävssituation sannolikt kommer att uppstå för miljö- och
byggnämnden vid tillsyn av räddningstjänstens brandövningsplatser.
Ett samarbete har därför tagits upp med Miljö- bygg- och räddningsförvaltning i Gällivare kommun
med avsikt att biträda varandra då egna resurser inte är tillräckliga eller inte kan nyttjas.
Gällivare har ett liknande samarbete där man ingått avtal med Pajala kommun.
Förvaltningen har gått igenom avtalet och funnit att ett likadant eller snarlikt avtal är lämpligt för ett
samarbete mellan Kiruna och Gällivare kommuner.
Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

ett likadant eller snarlikt samarbetsavtal kan slutas mellan Kiruna och Gällivare
kommuner som bilagt avtal mellan Pajala och Gällivare. Samt att rätt att sluta
samarbetsavtalet delegeras till förvaltningschef.

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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B 2016.000703

Jukkasjärvi bandel 100:1 Tornehamn, bygglov nybyggnad mast och teknikbod
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

bygglov beviljas för nybyggnad av mast samt teknikbyggnad på fastigheten
Jukkasjärvi bandel 100:1 med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen

Beskrivning av ärendet
Trafikverket, genom Scanmast AB, inkom 2016-11-28 med en ansökan om bygglov för 18 meter
ostagad radiomast och teknikbyggnad på fastigheten Jukkasjärvi bandel 100:1, Tornehamn.
Masten och teknikbyggnaden placeras cirka 130 meter sydöst om Tornehamns banvaktarstuga.
Koordinaterna för placeringen är N7595013, E649731 (SWEREF99 TM).
Teknikbyggnaden får en byggnadsarea på cirka 4 m2 och en totalhöjd på 2,85 meter.
Fasaden utförs i stående rödmålad träpanel.
Syftet med anläggningen är att komplettera Trafikverkets radiosystem och säkerställa en
fortsatt god radiokommunikation mellan järnvägens trafikledning och operativa drift.
Anläggningen kommer endast att användas för järnvägens drift och underhåll och är en
viktig del i järnvägens säkerhetssystem.
Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Området omfattas av riksintresse för kulturmiljövård, naturvård, kommunikation och friluftsliv.
Kiruna kommuns översiktsplan (område N7 Nordkalottvägens närområde), antagen 2002,
anger att exploatering inte får inverka på det obrutna fjällområdets karaktär.
Området är välbesökt av turister och kommuninvånare. Hela området Riksgränsen-Abisko är
kulturhistoriskt riksintressant med lämningar från rallarepoken.
Rennäring bedrivs.
Ingen bebyggelse utöver vad som anges i fördjupad översiktsplan.
Särskild hänsyn ska tas till kulturintressena i området.
Fördjupad översiktsplan över Torneträskområdet, antagen 2013 och kompletterad 2014,
anger att området ingår i riksintresse kulturmiljövård samt att det är viktigt att bevara de
lämningar som finns.
Hela området omfattas dock av ett flertal olika riksintressen, bland annat riksintresset kommunikation.
Då det kan förekomma motstående intressen och då är det viktigt att från fall till fall väga
riksintressena mot varandra samt mot den föreslagna markanvändningen.
Området anges i planen som K2-Tornehamn före detta hållplats.
Det råder restriktivitet mot ny bebyggelse.
Ny bebyggelse får endast tillkomma som förstärkerkulturmiljövärdet och bidrar till ökad förståelse för
den kulturhistoriska miljön.
Banvaktarstuga är statligt byggnadsminne. Inom Tornehamnsområdet finns även andra
värdefulla fornlämningar till vilka stor hänsyn ska tas.
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§ 135 forts.
Ärenden har remitterats till Kiruna kommuns kommunantikvarie, Riksantikvarieämbetet,
Trafikverket samt Gábna sameby.
Kommunantikvarie yttrar att det i Tornehamnsområdet finns en rad värdefulla kulturmiljöer i form av
lämningar från rallartiden.
Närmast masten finns Tornehamns banvaktarstuga som är byggnadsminnesförklarad.
Utöver denna finns rallarkyrkogård, husgrunder och Tornehamns före detta hållplats.
För samtliga lämningar gäller att dessa är viktiga att bevara.
Då masten samt teknikboden är placerade så att visuell kontakt med banvaktarstugan minimeras,
minskar dess påverkan på platsens kulturmiljövärden.
Teknikboden är även anpassad till befintlig bebyggelse i området.
Den sammantagna bedömningen är därmed att placeringen är acceptabel och kommunantikvarien har
ingen erinran mot föreslagen åtgärd.
Riksantikvarieämbetet yttrar, likt kommunantikvarien, att banvaktarstuga i Tornehamn är
en del i det statliga byggnadsminnet Malmbanan. Då anläggningen är placerad på ett behörigt avstånd
från banvaktarstugan har riksantikvarieämbetet ingen erinran mot förslaget, se bilaga.
Trafikverket har avstått från att yttra sig i ärendet då det avser en utveckling av Trafikverkets egen
verksamhet.
Ärendet har enligt uppgift hanterats internt inom projektet och myndigheten.
Gábna sameby har inte yttrat sig i ärendet.
Ärendet har kungjorts på kommunens digitala anslagstavla mellan 2018-03-08 och 2018-0329. Ärendet har även kungjorts i NSD och Norrbottens-Kuriren 2018-03-08.
Ingen erinran har inkommit.
Åtgärden bedöms följa intentionerna i den fördjupade översiktsplanen.
Järnvägen ingår i riksintresset för kommunikation och den planerade anläggningen är av betydelse för
riksintresset.
En avvägning har gjorts mot övriga riksintressen i området, främst riksintresset kulturmiljövård, och
placeringen av anläggningen bedöms acceptabel i detta hänseende.
Åtgärden bedöms inte kräva detaljplaneläggning då det inte är fråga om ny bebyggelse i större
omfattning utan endast en mast med mindre teknikbyggnad.
Av 3 kap. 6 § Miljöbalken (1998:808), MB, framgår att mark- och vattenområden samt fysisk
miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras natur-eller
kulturvärden så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natureller
kulturmiljön.
Bedömningen är att placeringen av masten och teknikbyggnaden är
acceptabel eftersom de är placerade på ett försiktigt sätt, på behörigt avstånd från den
byggnadsminnesförklarade banvaktarstugan.
Utöver detta är teknikbyggnaden anpassad till den befintliga bebyggelsen i området och bedöms smälta
in i landskapsbilden och med kulturvärdena på platsen, i enlighet med kraven i 2 kap. Plan- och
bygglagen (2010:900), PBL.
Enligt 2 kap. 1 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda
intressen. En bedömning får då göras av om det allmänna intresset skulle motverkas av den sökta
åtgärden
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§ 135 forts.
En ansökan om bygglov kan därmed inte avgöras enbart med hänvisning till riktlinjerna i
översiktsplanen. Området där aktuell åtgärd planeras ligger intill järnvägen och är därmed inte
allemansrättsligt tillgängligt.
Åtgärden som sådan tillgodoser ett allmänt intresse då anläggningen är en viktig del i järnvägens
säkerhetssystem.
Den föreslagna markanvändningen bedöms därmed lämplig, både ur enskild och allmän
synpunkt, i enlighet med kraven i 2 kap Plan- och bygglagen, PBL.
Åtgärden bedöms uppfylla de krav som ställs i 8 kapitlet. om krav på byggnadsverk, byggprodukter,
tomter och allmänna platser i Plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

bygglov beviljas för nybyggnad av mast samt teknikbyggnad på fastigheten
Jukkasjärvi bandel 100:1 med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av
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Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
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Saivomuotka 1:5, bygglov nybyggnad redskapsförråd
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

bevilja bygglov för nybyggnad av redskapsförråd med stöd av 9 kap 31 § Plan- och
bygglagen (PBL)

Beskrivning av ärendet
2018-02-13 inkom Sören Mämmi med en ansökan avseende bygglov för nybyggnad av
redskapsförråd på fastigheten Saivomuotka 1:5.
Den sökta byggnaden placeras enligt koordinaterna N:7580615, E:837159 i SWEREF 99 TM.
Byggnaden har en byggnadsarea på cirka 80 m2 och en nockhöjd på 5,66 meter. Taklutningen
blir 27 grader. Byggnaden får träfasad och plåttak samt anläggs på betongplatta på mark.
Byggnaden kommer inte att anslutas till vatten eller avlopp.
Vart redskapsförrådet ska uppföras finns det ingen detaljplan.
Sökande har arrendeavtal med Länsstyrelsen.
En kungörelse har gjorts i NSD samt Norrbottens Kuriren 2018-03-17 och på kommunens digitala
anslagstavla.
Ärendet har remitterats till Könkämä sameby.
Ingen erinra har inkommit.
Den tilltänkta åtgärden byggs intill befintligt bostadshus.
Åtgärden bedöms inte ha en negativ påverkan på naturmiljön och friluftslivet utöver de befintliga
förutsättningar som finns idag på området.
Åtgärden bedöms följa 8 kap 1 § och 2 § Plan- och bygglagen (PBL) om lämplighet för sitt ändamål och
god form-, färg- och materialverkan.
Åtgärden bedöms följa 2 kap Plan- och bygglagen (PBL) om allmänna och enskilda intresse.
Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

bevilja bygglov för nybyggnad av redskapsförråd med stöd av 9 kap 31 § Plan- och
bygglagen (PBL)

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

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

§ 137

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-24

Sida
56 av 80

B 2017.000267

Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1, bygglov nybyggnad renvaktarstuga
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) (PBL)

Beskrivning av ärendet
2017-05-08 inkom Johanna Sevä med en ansökan avseende bygglov för nybyggnad av renvaktarstuga
på fastigheten Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1.
Den sökta byggnaden placeras i Tuolpukka enligt koordinaterna N:7551597, E:0788256 i SWEREF 99
TM.
Byggnaden har en byggnadsarea på cirka 51,25 m2 och en nockhöjd på 3,5 meter.
Taklutningen blir 22 grader. Byggnaden får träfasad (NCR-nr: S 5040-Y80R) och
plåttak (NCR-nr: S 9000-N) samt anläggs på plintgrund.
Byggnaden kommer inte att anslutas till vatten eller avlopp.
Ventilationen blir självdrag. Eldstad och rökkanal ska installeras.
Området sträcker sig från Torneträsk i väster fram till öster om väg 45 mellan Vittangi och
Karesuando.
Med stöd av 7 kap 4 § Miljöbalken (2003-04-03) förklarade Länsstyrelsen det område som
naturreservat (Torneträsk - Soppero fjällurskog).
Marken ägs av staten och förvaltas av Statens Fastighetsverk, Naturvårdsfonden.
Hela reservatet utgör åretruntmarker för renskötsel.
Inom området finns renskötselanläggningar i form av stängsel och renvaktarstugor.
Enligt reservatsföreskrifter D § första stycket, får renskötsel utövas i enlighet med
Rennäringslagen.
Före lokalisering och utformning av fasta anläggningar samt ändring av
befintliga anläggningar skall anmälan för samråd ske till Länsstyrelsen enligt 12 kap 6§
Miljöbalken. (Förordning 1998:904)
Ärendet har remitterats till Länsstyrelsen som yttrar att sökande äger ren inom Vittangi sameby enligt
renlängden för år 2015/ 2016 och 2016/ 2017.
Vidare informerar de om vad som gäller enligt 16 § Rennäringslagen och att behovet i första hand är en
fråga för den berörda samebyn att bedöma.
Ärendet har remitterats till Vittangi sameby som tillstyrker bygglov (2016-06-03) och
informerar (2018-04-25) att sökande är renskötande medlem i Vittangi sameby.
Enligt 10 § andra stycket Rennäringslagen (1971:437) företräder samebyns medlemmar i
frågor som rör renskötselrätten eller medlemmarnas gemensamma intressen inom
rennäringen i övrigt.
Samebyn bedöms vara den enda sakägaren.
Åtgärden bedöms följa intentionerna i översiktsplanen.
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Av 3 kapitlet 6 § Miljöbalken framgår att mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras natur- och kulturvärden eller med hänsyn till
friluftslivet så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller
kulturmiljön.
Åtgärden bedöms inte i någon större utsträckning att påverka friluftslivets intressen i området då
nybyggnaden placeras inom sammanhållen bebyggelse.
Åtgärden bedöms inte heller vara av sådan art att den påtagligt skadar naturmiljön.
Av 4 kap. 2 § Miljöbalken framgår att det rörliga friluftslivets intressen ska beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
Ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det inte möter något hinder enligt bland annat 2 § och
det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.
Åtgärden bedöms inte strida mot bestämmelserna om bevarande av områdets natur- och kulturvärden
vilka inte bedöms komma att lida påtaglig skada av åtgärden.
Enligt 2 kap. 1 § Plan- och bygglagen (PBL) ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. En
bedömning får då göras av om det allmänna intresset skulle motverkas av den sökta åtgärden.
Den sökta åtgärden placeras inom sammanhållen bebyggelse vilket medför att den sökandes enskilda
intresse att bebygga området bedöms vara större än det intresse som det allmänna kan ha till
ifrågavarande mark.
Åtgärden bedöms uppfylla de krav som ställs i 2 kap om allmänna och enskilda intressen och
8 kap om krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser i Plan- och
bygglagen (2010:900).
Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) (PBL)

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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Alternativ Orbit Sevujoki 1:1, förhandsbesked nya byggnader inom basområdet
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen (PBL)meddela att den sökta
åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser förhandsbesked avseende tillbyggnad av industribyggnader för
rymdverksamhet inom Esrange basområde. Tillbyggnader som avses uppföras inom området är:
- Kontor, samlingslokaler, restaurang, butik, visningslokal, infocenter – byggnadsarea 1 185
kvadratmeter, 3 plan
- Kontor, nyttolasthall, labb - byggnadsarea 1 595 kvadratmeter, 3 plan
- Hotell med gemensamma lokaler - byggnadsarea 593 kvadratmeter
- Skywalk - 54 kvadratmeter
Området omfattas av ändring av områdesbestämmelser för Esrange raketskjutfält, 25-P03/ 33.
Bestämmelserna gäller jämsides med områdesbestämmelse för Esrange generalplan,
25-P02/ 44, område E.
Det område som betecknats med E får användas endast för rymdverksamhet, rennäring, skogsbruk,
jordbruk, yrkesfiske och rörligt friluftsliv. Inom planområdet får ingen bebyggelse tillkomma, annat än
av bland annat följande slag:
Byggnader som behövs för rymdverksamheten och för andra speciella verksamheter av
allmän betydelse.
Inom området för områdesbestämmelse 25-P03/ 33 minskas bygglovsplikten för
rymdverksamheten så att bygglov inte krävs för att:
- Uppföra komplementbyggnader upp till 2 våningars höjd med en totalhöjd på maximalt 10 meter.
Raketramper får dock uppföras med en höjd på max 35 meter.
- Bygga till eller på annat sätt ändra industribyggnader upp till 2 våningars höjd med en totalhöjd på
maximalt 10 meter.
- Uppföra eller ändra radio- eller telemaster eller torn med en höjd av max 20 meter.
Horisontella antenner med en höjd av max 10 meter obegränsade i horisontelled och
parabolantenner med en bredd/diameter av max 30 meter.
- Uppföra eller ändra murar eller plank.
- Anordna eller ändra tunnlar eller bergrum som inte är avsedda för tunnelbana eller gruvdrift.
- Inrätta eller ändra fasta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska
produkter, som är hälso- eller miljöfarliga, och för varor som kan medföra brand eller andra
olyckshändelser.
- Anordna eller ändra parkeringsplatser utomhus.
- Anordna eller ändra upplag eller materialgårdar.
Komplementbyggnader, tillbyggnader, master, torn, horisontella antenner samt
parabolantenner med högre höjd/ fler antal våningar, större bredd/ diameter än som ovan
anges kräver fortfarande bygglov.
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Med komplementbyggnad avses till exempel garage, förråd, raketramper som utgör byggnader,
byggnader för tekniskapparatur till master, torn och andra tekniska anläggningar.
Samtliga byggnader tillhöriga rymdverksamheten inom området betraktas av miljö- och byggnämnden
som industribyggnader.
Hela området ligger inom ett stort opåverkat skogsområde. Växtligheten är i stora delar låg
och nya byggnader/anläggningar syns långt.
Nya byggnader/anläggningar och ändringar av befintliga skall placeras och utformas med hänsyn till
landskapsbilden och till naturvärden i området.
Byggnaderna skall ha en yttre form och färg som är lämplig för byggnader/anläggningar som sådana
och ger en god helhetsverkan.
Skyltar är också viktigt att de placeras och utformas med stor hänsyn till landskapsbilden.
Krav på bygganmälan och rivningsanmälan (bygglov och anmälan enligt Plan- och bygglagen
(2010:900)) gäller fortfarande inom området.
Bygganmälan skall lämnas in till miljö- och byggnämnden om arbetet avser att:
- uppföra eller bygga till en byggnad
- uppföra/anordna eller väsentligt ändra anläggning (master, torn med mera)
- ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt
påverkas
- installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för
ventilation, vatten- och avlopp
- riva byggnad
Området omfattas inte av något riksintresse.
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 § Plan- och bygglagen (PBL) Kungörelsen har anslagits på kommunens anslagstavla och
annonserats i NSD samt Norrbottens Kuriren 2018-03-20. Inga yttranden har inkommit.
Ärendet har remitterats till Talma sameby, Tekniska Verken i Kiruna AB (TVAB) och
miljökontoret på Kiruna kommun.
Tekniska Verken i Kiruna AB yttrar att de inte har något att erinra mot sökt åtgärd.
Miljökontoret yttrar att om planerad verksamhet antas medföra fler personer på området ska
kapaciteten på avloppsanläggningen kontrolleras och om risk för överbelastning finns
uppgradera alternativt bygga ut den.
Talma sameby avstyrker ansökan till förhandsbesked. Talma anger i sin skrivelse att de anser att SSC/
Esrange inte tagit nog hänsyn till renskötseln i området då Talma inte fått ta del av planerna för
utvidgningen förrän i ett sent skede och SSC inte har utrett vilka konsekvenser det kan bli på
renskötseln.
Talma anser att utvidgningen orsakar en avsevärd olägenhet på renskötseln i Talma sameby.
Talma hänvisar till 2 kap 2 § Miljöbalken och anser att en statlig institution som SSC ska tillvarata
renskötseln i området bättre.
Området ligger på Talma samebys åretrunt-betesmarker och är särskilt viktiga som
vinterbetesmarker.Talma sameby anser att SSC inte bara håller på med rymdverksamhet och forskning
utan även är ett ekonomiskt vinstdrivande statligt bolag, då man enligt ansökan ska öppna butik och
restaurang i den ansökta byggnaden. Dessutom säljer man så kallade antennplatser till operatörer som
inte håller på med forskning eller rymdverksamhet.
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Holger Torneus har inkommit med en skrivelse 2018-04-06. Enligt skrivelsen kommer sökt
åtgärd innebära att verksamheten i området utökas genom ökad trafik under anläggandefasen och när
den utökade verksamheten tas i drift.
Holger hänvisar till sin fars ansökan om förnyat sandtäktstillstånd, från slutet av 1980-talet, då
Kiruna kommun och Länsstyrelsen i Norrbottens län anfört att fortsatt täkttillstånd ej kan beviljas med
anledning av den ökande trafiken detta skulle medföra. Denna väg är samma väg som går till Esrange
basområde. Redan då ansågs det således att trafikmängden nått sin övre gräns.
Holger anser att denna aspekt skall tas till hänsyn vid aktuellt beslut.
Holger hänvisar även till 1 kap. 9 § regeringsformen om likabehandlingsprincipen.
Med hänvisning till områdets urbefolknings begränsade nyttjande av området genom
historien, begär Holger att en konsekvensanalys genomförs om hur den ökade verksamheten
berör Jukkasjärvi- och Paksuniemi byar och dess invånare.
Holger yttrar att Esrange bör ha årliga samrådsmöten med företrädare för Jukkasjärvi
byallmänning och Paksuniemi bysamfällighet, eller när större förändringar i Esranges
verksamhet planeras/genomförs.
Holger yttrar att det redan nu finns ett flertal aktörer i området som begränsar deras möjligheter att
nyttja deras hävdvunna område och undrar vilka restriktioner den planerade
utökade verksamheten kommer att drabba de som har gamla anor i bygden och att den aspekten ska tas
i beaktande från kommunens sida.
Holger yttrar att man bör ta 1 % av anläggningskostnaden till att gynna det lantalaiset/kvenska
kulturarvet genom att erlägga medel till språkrelativisering för lannankieli och annat som är förknippat
med den lantalais/kvenska kulturen.
Holger yttrar att om bygglov godkänns begär han att den sökande parten för bygglovet ålägges av
Kiruna kommun att skriva under handling där man utfäster att områdets urbefolkning i byarna
Jukkasjärvi och Paksuniemi ej åsamkas restriktioner till följd av ökad verksamhet i rymdbolagets regi.
Angående Talma samebys yttrande anger sökande, genom Lennart Poromaa – Platschef, att
nyttjandet av området för Esrange rymdverksamhet regleras i ett avtal som populärt brukar
kallas ”Kiruna-avtalet” som hanteras av Rymdstyrelsen.
SSC bedriver sin verksamhet inom ramen för detta avtal, vilket omfattar berörda samebyar av vilka
Talma sameby är en.
Inom ramen för avtalet genomförs regelbundet samverkansmöten mellan bland annat samebyarna,
Rymdstyrelsen och Esrange.
I den generalplan som beslutades under 80-talet definierades att området där Esrange ligger skulle
skyddas för rennäring och rymdverksamhet.
Sedan dess har detta fungerat där Talma och SSC har delat intresset av att hålla området fritt från
annan verksamhet.
SSC har de senaste åren studerat möjligheterna att utöka verksamheten och basområdet. I denna
inledande studiefas har flera olika alternativ till utökning övervägts ur flera olika aspekter såsom
naturskydd, miljöhänsyn, renskötselns behov och lämpligheten för Esranges verksamhet.
Då konkreta alternativ började ta form under hösten 2017 genomfördes en dialog med Talma sameby
varvid det framkom att det alternativ som SSC då såg som det lämpligaste inte gillades av samebyn.
SSC tog då fram ett nytt alternativ.
Det nya alternativet presenteras för samebyn vid ett möte 2017-12-11. Då framförde Talma att en
rennäringsanalys behövde genomföras, vilket SSC tog med sig att vidare planera. Om detta var SSC och
Talma sameby överens och mötet genomfördes i positiv anda.
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Talma har dock inte godtagit att SSC använder en utomstående expert som gör en rennäringsanalys och
SSC har inte ansett det lämpligt att Talma utför rennäringsanalysen. Någon opartisk rennäringsanalys
har således inte gjorts.
Angående Holger Torneus yttrande anger sökande, genom Lennart Poromaa – Platschef, att
Holger Torneus för en diskussion i sitt yttrande kring ersättningar för SSC:s verksamhet inom
nedslagsområdet.
Ersättningar för SSC:s verksamhet inom nedslagsområdet handläggs i huvudsak av Svenska staten
genom Rymdstyrelsen. De kommunala Områdesbestämmelser som reglerar byggande inom och
områden angränsande till nedslagsområdet renderar inte till att någon ersättning från SSC utgår till
markägare.
Vidare anger sökande att SSC inte är en myndighet eller fattar några beslut i huruvida byggande kan
tillåtas.
En utökning av SSC:s verksamhet kommer helt naturligt att leda till ökande trafik jämfört med idag.
SSC har idag inga prognoser på hur mycket trafiken kommer att öka.
Från 2008 har trafiken minskat från 170 fordon per dygn till den idag gällande trafikmängden på 150
fordon per dygn.
Under de senaste åren har Trafikverket avsevärt förbättrat trafiksäkerheten genom Jukkasjärvi by och
dess närhet genom trottoarer, gång-/cykelvägar, förbättrade korsningar och sänkta hastigheter.
SSC:s expansion kommer att generera mer trafik men med största sannolikhet av en storleksordning
som leder till en acceptabel trafiksäkerhet då Trafikverkets genomförda förbättringar och att
trafikökningen sker från historiskt låga nivåer.
SSC har regelbunden kontakt med Trafikverket där de kontinuerligt påtalar vikten av en hög
framkomlighet och säkerhet på väg 875 vilket givetvis gynnar de flesta människor och näringar som är
beroende av transporter, vilket skogsbruket i synnerhet är, på vägen.
I ett förhandsbesked görs en prövning om en bygglovspliktig åtgärd kan tillåtas på den avsedda platsen,
det vill säga närmast en prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden.
En prövning av själva tillbyggnaderna hanteras således vid eventuella framtida bygglovsansökningar.
Eftersom den sökta åtgärden avser tillbyggnader som behövs för rymdverksamheten och således
betraktas som industribyggnader av miljö- och byggnämnden överensstämmer åtgärden med
bestämmelserna avseende detta i gällande områdesbestämmelse.
Åtgärderna bedöms inte strida mot bestämmelserna i områdesbestämmelserna.
Talma samebys erinran mot sökt åtgärd föranleder ingen annan bedömning eftersom
områdesbestämmelsen bedöms tagit hänsyn till rymdverksamhetens påverkan på
omgivningen, även rennäringen.
Tillbyggnaderna uppförs dessutom på mark som redan bedöms vara ianspråktagen för
rymdverksamhet.
Holger Torneus bedöms inte beröras negativt av åtgärden.
Dessutom överensstämmer åtgärden med bestämmelserna i gällande områdesbestämmelse.
Vad Holger anfört i sitt yttrande föranleder således ingen annan bedömning.
Enligt 2 kapitlet 1 § Plan- och bygglagen (PBL) ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen.
En bedömning får då göras av om det allmänna intresset skulle motverkas av den sökta åtgärden.
Inga allmänna intressen bedöms motverkas av den sökta åtgärden eftersom området inte omfattas
av några riksintressen och området redan är ianspråktaget för rymdverksamhet.
Den sökandes enskilda intresse att använda marken bedöms väga tyngre än det intresse som det
allmänna kan ha till ifrågavarande mark och åtgärden bedöms således vara förenlig med
proportionalitetsprincipen.
Åtgärden bedöms uppfylla de övriga kraven i 2 kap. Plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
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Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen (PBL) meddela att den sökta
åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen

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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Alternativ B Sevujoki 1:1, förhandsbesked tillbyggnad inom basområdet
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § Plan- och bygglagen (PBL) meddela att den sökta
åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser förhandsbesked avseende tillbyggnad av industribyggnader för rymdverksamhet inom
Esrange basområde. Tillbyggnader som avses uppföras inom området är:
- Kontor, research center, nyttolasthall, restaurang, samlingslokal, infocenter – byggnadsarea
2767 kvadratmeter, 3 plan
-

Hotell med gemensamma lokaler – byggnadsarea 593 kvadratmeter

Området omfattas av ändring av områdesbestämmelser för Esrange raketskjutfält, 25-P03/ 33.
Bestämmelserna gäller jämsides med områdesbestämmelse för Esrange generalplan, 25-P02/ 44,
område E.
Det område som betecknats med E får användas endast för rymdverksamhet, rennäring, skogsbruk,
jordbruk, yrkesfiske och rörligt friluftsliv.
Inom planområdet får ingen bebyggelse tillkomma, annat än av bland annat följande slag: byggnader
som behövs för rymdverksamheten och för andra speciella verksamheter av allmän betydelse.
Inom området för områdesbestämmelse 25-P03/ 33 minskas bygglovsplikten för rymdverksamheten så
att bygglov inte krävs för att:
-

Uppföra komplementbyggnader upp till 2 våningars höjd med en totalhöjd på maximalt 10
meter Raketramper får dock uppföras med en höjd på max 35 meter.

-

Bygga till eller på annat sätt ändra industribyggnader upp till 2 våningars höjd med en totalhöjd
på maximalt 10 meter.

-

Uppföra eller ändra radio- eller telemaster eller torn med en höjd av max 20 meter Horisontella
antenner med en höjd av max 10 meter obegränsade i horisontelled och parabolantenner med
en bredd/diameter av max 30 meter.

-

Uppföra eller ändra murar eller plank.

-

Anordna eller ändra tunnlar eller bergrum som inte är avsedda för tunnelbana eller gruvdrift.

-

Inrätta eller ändra fasta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska produkter, som är
hälso- eller miljöfarliga, och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser. '

-

Anordna eller ändra parkeringsplatser utomhus.

-

Anordna eller ändra upplag eller materialgårdar
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Komplementbyggnader, tillbyggnader, master, torn, horisontella antenner samt parabolantenner med
högre höjd/fler antal våningar, större bredd/diameter än som ovan anges kräver fortfarande bygglov.
Med komplementbyggnad avses till exempel garage, förråd, raketramper som utgör byggnader,
byggnader för teknisk apparatur till master, torn och andra tekniska anläggningar.
Samtliga byggnader tillhöriga rymdverksamheten inom området betraktas av miljö- och byggnämnden
som industribyggnader.
Hela området ligger inom ett stort opåverkat skogsområde.
Växtligheten är i stora delar låg och nya byggnader/anläggningar syns långt.
Nya byggnader/anläggningar och ändringar av befintliga skall placeras och utformas med hänsyn till
landskapsbilden och till naturvärden i området.
Byggnaderna skall ha en yttre form och färg som är lämplig för byggnader/anläggningar som sådana
och ger en god helhetsverkan.
Skyltar är också viktigt att de placeras och utformas med stor hänsyn till landskapsbilden.
Krav på bygganmälan och rivningsanmälan (bygglov och anmälan enligt Plan- och bygglagen
(2010:900)) gäller fortfarande inom området. Bygganmälan skall lämnas in till miljö- och
byggnämnden om arbetet avser att:
- uppföra eller bygga till en byggnad
-

uppföra/anordna eller väsentligt ändra anläggning (master, torn med mera)

-

ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas

-

installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation,
vatten- och avlopp

-

riva byggnad

Tillbyggnad alt B står till viss del inom område som omfattas av riksintresse för rennäring.Enligt syfte
med områdesbestämmelsen 25-P02/ 44 motverkas inte riksintressena. Då sakägare som enligt 9
kapitlet 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 kapitlet 35 § PBL. Kungörelsen har anslagits
på kommunens anslagstavla och annonserats i Norrländska Socialdemokraten samt Norrbottens
Kuriren 2018-03-20. Inga yttranden har inkommit.
Ärendet har remitterats till Talma sameby, Tekniska Verken i Kiruna AB (TVAB) och Miljökontoret på
Kiruna kommun.
Tekniska Verken AB yttrar att de inte har något att erinra mot sökt åtgärd.
Miljökontoret yttrar att om planerad verksamhet antas medföra fler personer på området ska
kapaciteten på avloppsanläggningen kontrolleras och om risk för överbelastning finns uppgradera
alternativt bygga ut den.
Talma sameby avstyrker ansökan till förhandsbesked. Talma anger i sin skrivelse att de anser att
SSC/Esrange inte tagit nog hänsyn till renskötseln i området då Talma inte fått ta del av planerna för
utvidgningen förrän i ett sent skede och SSC inte har utrett vilka konsekvenser det kan bli på
renskötseln.
Talma anser att utvidgningen orsakar en avsevärd olägenhet på renskötseln i Talma sameby. Talma
hänvisar till 2 kapitlet 2 § miljöbalken och anser att en statlig institution som SSC ska tillvarata
renskötseln i området bättre.
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Området ligger på Talma samebys åretrunt-betesmarker och är särskilt viktiga som vinterbetesmarker.
Talma sameby anser att SSC inte bara håller på med rymdverksamhet och forskning utan även är ett
ekonomiskt vinstdrivande statligt bolag, då man enligt ansökan ska öppna butik och restaurang i den
ansökta byggnaden. Dessutom säljer man så kallade antennplatser till operatörer som inte håller på
med forskning eller rymdverksamhet.
Holger Torneus har inkommit med en skrivelse 2018-04-06.
Enligt skrivelsen kommer sökt åtgärd innebära att verksamheten i området utökas genom ökad trafik
under anläggandefasen och när den utökade verksamheten tas i drift.
Holger hänvisar till sin fars ansökan om förnyat sandtäktstillstånd från slutet av 1980-talet, då Kiruna
kommun och Länsstyrelsen i Norrbottens län anfört att fortsatt täkttillstånd ej kan beviljas med
anledning av den ökande trafiken detta skulle medföra. Denna väg är samma väg som går till Esrange
basområde. Redan då ansågs det således att trafikmängden nått sin övre gräns.
Holger anser att denna aspekt skall tas till hänsyn vid aktuellt beslut. Holger hänvisar även till 1 kapitlet
9 § regeringsformen om likabehandlingsprincipen.
Med hänvisning till områdets urbefolknings begränsade nyttjande av området genom historien, begär
Holger att en konsekvensanalys genomförs om hur den ökade verksamheten berör Jukkasjärvi- och
Paksuniemi byar och dess invånare.
Holger yttrar att Esrange bör ha årliga samrådsmöten med företrädare för Jukkasjärvi byallmänning
och Paksuniemi bysamfällighet, eller när större förändringar i Esranges verksamhet
planeras/genomförs.
Holger yttrar att det redan nu finns ett flertal aktörer i området som begränsar deras möjligheter att
nyttja deras hävdvunna område och undrar vilka restriktioner den planerade utökade verksamheten
kommer att drabba de som har gamla anor i bygden och att den aspekten ska tas i beaktande från
kommunens sida.
Holger yttrar att man bör ta 1 % av anläggningskostnaden till att gynna det lantalaiset/ kvenska
kulturarvet genom att erlägga medel till språkrelativisering för lannankieli och annat som är förknippat
med den lantalais/ kvenska kulturen.
Holger yttrar att om bygglov godkänns begär han att den sökande parten för bygglovet ålägges av
Kiruna kommun att skriva under handling där man utfäster att områdets urbefolkning i byarna
Jukkasjärvi och Paksuniemi ej åsamkas restriktioner till följd av ökad verksamhet i rymdbolagets regi.
Angående Talma samebys yttrande anger sökande, genom Lennart Poromaa – Platschef, att nyttjandet
av området för Esrange rymdverksamhet regleras i ett avtal som populärt brukar kallas ”Kirunaavtalet” som hanteras av Rymdstyrelsen. SSC bedriver sin verksamhet inom ramen för detta avtal,
vilket omfattar berörda samebyar av vilka Talma är en.
Inom ramen för avtalet genomförs regelbundet samverkansmöten mellan bland annat samebyarna,
rymdstyrelsen och Esrange.
I den generalplan som beslutades under 80-talet definierades att området där Esrange ligger skulle
skyddas för rennäring och rymdverksamhet. Sedan dess har detta fungerat där Talma och SSC har delat
intresset av att hålla området fritt från annan verksamhet.
SSC har de senaste åren studerat möjligheterna att utöka verksamheten och basområdet.
I denna inledande studiefas har flera olika alternativ till utökning övervägts ur flera olika aspekter
såsom naturskydd, miljöhänsyn, renskötselns behov och lämpligheten för Esranges verksamhet.
Då konkreta alternativ började ta form under hösten 2017 genomfördes en dialog med Talma sameby
varvid det framkom att det alternativ som SSC då såg som det lämpligaste inte gillades av samebyn.
SSC tog då fram ett nytt alternativ.
Det nya alternativet presenteras för samebyn vid ett möte 2017-12-11.
Då framförde Talma att en rennäringsanalys behövde genomföras, vilket SSC tog med sig att vidare
planera. Om detta var SSC och Talma sameby överens och mötet genomfördes i positiv anda.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-24

Sida
66 av 80

§ 139 forts.
Talma har dock inte godtagit att SSC använder en utomstående expert som gör en rennäringsanalys och
SSC har inte ansett det lämpligt att Talma utför rennäringsanalysen.
Någon opartisk rennäringsanalys har således inte gjorts.
Angående Holger Torneus yttrande anger sökande, genom Lennart Poromaa – Platschef, att Holger
Torneus för en diskussion i sitt yttrande kring ersättningar för SSC:s verksamhet inom
nedslagsområdet.
Ersättningar för SSC:s verksamhet inom nedslagsområdet handläggs i huvudsak av svenska staten
genom rymdstyrelsen.
De kommunala Områdesbestämmelser som reglerar byggande inom och områden angränsande till
nedslagsområdet renderar inte till att någon ersättning från SSC utgår till markägare.
Vidare anger sökande att SSC inte är en myndighet eller fattar några beslut i huruvida byggande kan
tillåtas.
En utökning av SSC:s verksamhet kommer helt naturligt att leda till ökande trafik jämfört med idag.
SSC har idag inga prognoser på hur mycket trafiken kommer att öka.
Från 2008 har trafiken minskat från 170 fordon per dygn till den idag gällande trafikmängden på 150
fordon per dygn.
Under de senaste åren har Trafikverket avsevärt förbättrat trafiksäkerhete genom Jukkasjärvi by och
dess närhet genom trottoarer, gång-/cykelvägar, förbättrade korsningar och sänkta hastigheter.
SSC:s expansion kommer att generera mer trafik men med största sannolikhet av en storleksordning
som leder till en acceptabel trafiksäkerhet då
Trafikverkets genomförda förbättringar och att trafikökningen sker från historiskt låga nivåer.
SSC har regelbunden kontakt med Trafikverket där de kontinuerligt påtalar vikten av en hög
framkomlighet och säkerhet på väg 875 vilket givetvis gynnar de flesta människor och näringar som är
beroende av transporter, vilket skogsbruket i synnerhet är, på vägen.
I ett förhandsbesked görs en prövning om en bygglovspliktig åtgärd kan tillåtas på den avsedda platsen,
det vill säga närmast en prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden. En prövning av
själva tillbyggnaderna hanteras således vid eventuella framtida bygglovsansökningar.
Eftersom den sökta åtgärden avser tillbyggnader som behövs för rymdverksamheten och således
betraktas som industribyggnader av miljö- och byggnämnden överensstämmer åtgärden med
bestämmelserna avseende detta i gällande områdesbestämmelse.
Åtgärderna bedöms inte strida mot bestämmelserna i områdesbestämmelserna.
Talma samebys erinran mot sökt åtgärd föranleder ingen annan bedömning eftersom
områdesbestämmelsen bedöms tagit hänsyn till rymdverksamhetens påverkan på omgivningen, även
rennäringen.
Att en del av ena tillbyggnaden placeras på mark som omfattas av riksintresse för rennäring bedöms
inte påverka riksintresset negativt eftersom tillbyggnaderna uppförs på mark som redan är
ianspråktagen för rymdverksamhet.
Holger Torneus bedöms inte beröras negativt av åtgärden.
Dessutom överensstämmer åtgärden med bestämmelserna i gällande områdesbestämmelse.
Vad Holger anfört i sitt yttrande föranleder således ingen annan bedömning.
Enligt 2 kap. 1 § Plan- och bygglagen (PBL) ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen.
En bedömning får då göras av om det allmänna intresset skulle motverkas av den sökta åtgärden. Inga
allmänna intressen bedöms motverkas av den sökta åtgärden eftersom området redan är ianspråktaget
för rymdverksamhet. Den sökandes enskilda intresse att använda marken bedöms väga tyngre än det
intresse som det allmänna kan ha till ifrågavarande mark och åtgärden bedöms således vara förenlig
med proportionalitetsprincipen.
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Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL meddela att den sökta åtgärden kan tillåtas på
den avsedda platsen

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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B 2017.000549

Tvätttjärn 1, bygglov tillbyggnad hotell/restaurang
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

sökt bygglov ska beviljas

att

sökt åtgärd medför stora arbetsmiljövinster men också en säkrare
livsmedelshantering

att

hantering av avfall kan också göras på ett för miljön, föredömligt sätt med
källsortering där bland annat skadedjurs förekomst i avfall förebyggs. Genom
att få in avfall i avsedda utrymmen reduceras också brandrisken samtidigt som
vi får en yttermiljö som är städad

att

avslå miljö- och byggnadsförvaltningens förslag

Beskrivning av ärendet
2017-11-02 inkom Cateringspecialisten i Kiruna AB med en ansökan avseende bygglov för tillbyggnad
av hotell/restaurang på fastigheten Tvättjärn 1.
Fastigheten omfattas av detaljplan 25-P88/ 7. I detaljplanen har man områden med punktprickad mark
som innebär att marken inte får bebyggas. Inom detta område finns aktuella tillbyggnaden som
Cateringspecialisten har för avsikt att uppföra.
Av 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, framgår att bygglov ska ges för en åtgärd inom
ett område med detaljplan bland annat om åtgärden inte strider mot detaljplanen och åtgärden
uppfyller vissa krav på placering och utformning.
Enligt 9 kapitlet 31 b § PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om avvikelsen
är liten och förenlig med detaljplanens syfte.
Den sökta åtgärden innebär en tillbyggnad om 136 kvadratmeter där cirka 25 kvadratmeter placeras på
punktprickad mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Den bebyggda ytan på prickad
mark kommer därmed bli 18 %. Åtgärden innebär således en avvikelse från planen. Frågan är om
avvikelsen kan betraktas som liten och förenlig med detaljplanens syfte.
Frågan om vad som är en liten avvikelse har behandlats i flera rättsfall. Enligt dessa fall ska frågan om
vad som ar en liten avvikelse inte bara bedömas utifrån absoluta mått och tal utan ses i förhållande till
samtliga föreliggande omständigheter, men storleken måste dock beaktas såtillvida att det finns en
gräns där storleken i sig innebär att avvikelsen enligt normalt språkbruk inte längre kan uppfattas som
liten. En avvikelse på 10 % hade kunnat bedömas som godtagbar men i det aktuella fallet är avvikelsen
18 %, det saknas därför förutsättningar att bevilja bygglov.
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Sökt åtgärd kan inte bedömas som en liten avvikelse enligt 9 kapitlet 31 b § Plan- och bygglagen
(2010:900). Bygglovskontoret gör bedömningen att avvikelsen är för stor och inte kan motiveras som
en liten avvikelse enligt gällande lagstiftning. Vad sökande i övrigt anfört i ärendet gör inte att
bygglovskontorets bedömning ändras.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

inte bevilja bygglov för tillbyggnad av hotell/restaurang på fastigheten Tvättjärn 1
eftersom sökt åtgärd inte kan bedömas som en liten avvikelse enligt 9 kapitlet 31 b § Planoch bygglagen (2010:900).

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Lars-Johan Dahlhägg(M) med bifall Mats Holmström (C)

att

sökt bygglov ska beviljas

att

sökt åtgärd medför stora arbetsmiljövinster men också en säkrare
livsmedelshantering

att

hantering av avfall kan också göras på ett för miljön, föredömligt sätt med
källsortering där bland annat skadedjurs förekomst i avfall förebyggs. Genom
att få in avfall i avsedda utrymmen reduceras också brandrisken samtidigt som
vi får en yttermiljö som är städad

att

avslå miljö- och byggnadsförvaltningens förslag

Ordförande Per-Gustav Idivuoma (SL) konstarterar att endast ett förslag föreligger
En enig nämnd beslutar i enlighet med Lars-Johan Dalhäggs (M) yrkande
att

sökt bygglov ska beviljas

att

sökt åtgärd medför stora arbetsmiljövinster men också en säkrare
livsmedelshantering

att

hantering av avfall kan också göras på ett för miljön, föredömligt sätt med
källsortering där bland annat skadedjurs förekomst i avfall förebyggs. Genom
att få in avfall i avsedda utrymmen reduceras också brandrisken samtidigt som
vi får en yttermiljö som är städad

att

avslå miljö- och byggnadsförvaltningens förslag
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B 2017.000434

Jukkasjärvi 2:11, olovligt byggande
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

upphäva beslut § 81, ärendet B 2017–000434 Jukkasjärvi 2:11, olovligt byggande

att

nytt förslag till beslut presenteras till nämnden efter fortsatt handläggning

Beskrivning av ärendet
Miljö- och byggnämnden fattade beslut i rubricerat ärende vid nämndsmötet 2018-04-19.
Nya handlingar i ärendet 2017-000434 har inkommit till bygglovskontoret 2018-04-25.
Mats Rullander och sin advokat Sture Tersaeus har också besökt bygglovskontoret 2018-04-26 och
presenterat innehållet av handlingarna samt tagit med sig ansökningsblankett för bygglov då Åsa
Nilsson som representeras också av Sture Tersaeus är bered att göra rättelsen enligt 11 kapitlet 54 §
PBL det vill säga flytta byggnaderna från fastigheten Jukkasjärvi 2:11.
Utifrån de nya omständigheterna föreslår bygglovskontoret att beslutet i ärendet 2017-000434 upphävs
och att nytt förslag till beslut presenteras till nämnden efter fortsatt handläggning.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

upphäva beslut § 81, ärendet B 2017–000434 Jukkasjärvi 2:11, olovligt byggande

att

nytt förslag till beslut presenteras till nämnden efter fortsatt handläggning

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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§ 142
Skrivelse, utökad remissinstans utanför detaljplan
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

lägga informationen med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Miljö- och byggnämnden önskar att bygglovskontoret skickar remiss till Lantbrukarnas riksförbud för
ärenden utanför detaljplan.
Ur Miljö- och byggnadsnämndens protokollnämnds 2018-04-19 § 94
Utökad remissinstans
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

uppdra till Bygglovskontoret att bereda ärendet och återkomma till nämnden senast till
nämndens sammanträde i juni.

Ulf Isaksson (SJVP) väcker fråga gällande utökad remissinstans som ska efterhöras utanför detaljplan.
Svar till nämnden
Vid handläggning av bygglov utanför detaljplan bedömer byggnadsinspektör vilka anses vara sakägaren
och ska därför höras. Är antalet för stort annonserar vi via kungörelse i tidningar samt kommunens
anslagstavla.
Översiktsplanen ger också riktlinjer gällande användningen av mark och vatten utanför detaljplan. För
att ta fram en översiktsplan har kommunen dialog med föreningarna, företagen, privatpersoner,
samebyarna med mera som påverkas. Alla intressen har då redan vägts in inför eventuella
bygglovsansökningar.
Skulle en åtgärd anses påverka Lantbrukarnas riksförbud kommer bygglovskontoret att ge dem
möjlighet att yttra sig.
Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

lägga informationen med godkännande till handlingarna

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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Förvaltningschefen informerar
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

lägga informationen med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anders Karlsson informerar enligt
-

Kvartalsrapport 1, 2018

-

Verksamhetsplan Miljö‐ och byggnämnden samt förvaltning Mål 2018

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

lägga informationen med godkännande till handlingarna

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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§ 144
Redovisning av delegationsbeslut
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

med stöd i Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning p 5.5.2 att innehållet i
ansökan om utlämning av materialet innan eventuell utlämning skall sekretessprövas av
förvaltningschef i enlighet med delegationsordningen samt att eventuell sekretess skall
överföras mellan myndigheter.

att

beslutets giltighetstid är 20 år

att

beslutet kan överklagas av den som begärt att få ta del av handlingarna inom tre veckor
efter att denne tagit del av beslutet. Överklagandet skall vara ställt till Kammarrätten i
Sundsvall men ges in till Bygglovskontoret, Kiruna kommun, 981 85 Kiruna

Beskrivning av ärendet
Luftfartsverket har 2018-04-12 inlämnat en ansökan om att innehållet i bygglovsansökan med
diarienummer 2018: 201 skall sekretessprövas med hänvisning till Offentlighets- och sekretesslagen 19:
1 och 19: 2 då fastigheten Kiruna 1: 310, som ansökan avser, är skyddsobjekt.
En prövning av begäran om sekretessbeläggning har gjorts och med stöd av denna beslutas med stöd i
Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning p 5.5.2 att innehållet i ansökan om utlämning av
materialet innan eventuell utlämning skall sekretessprövas av förvaltningschef i enlighet med
delegationsordningen samt att eventuell sekretess skall överföras mellan myndigheter.
Beslutets giltighetstid; 20 år
Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

med stöd i Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning p 5.5.2 att innehållet i
ansökan om utlämning av materialet innan eventuell utlämning skall sekretessprövas av
förvaltningschef i enlighet med delegationsordningen samt att eventuell sekretess skall
överföras mellan myndigheter.

att

beslutets giltighetstid är 20 år

att

beslutet kan överklagas av den som begärt att få ta del av handlingarna inom tre veckor
efter att denne tagit del av beslutet. Överklagandet skall vara ställt till Kammarrätten i
Sundsvall men ges in till Bygglovskontoret, Kiruna kommun, 981 85 Kiruna

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-24

§ 144 forts
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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§ 145
Förslag till nytt regemente Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

anta förslaget som eget förslag och skicka det vidare till kommunfullmäktige för beslut

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till nytt reglemente för Miljö- och byggnämnden utifrån nya kommunallagen (SFS 2017:
725) har upprättats. Förändringar och tillägg gentemot tidigare reglemente har markerats i texten.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

anta förslaget som eget förslag och skicka det vidare till kommunfullmäktige för beslut

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Per-Gustav Idivuoma (SL)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
Yrkanden i nämnden
av

Per-Gustav Idivuoma (SL)

att

anta förslaget som eget förslag och skicka det vidare till kommunfullmäktige för beslut

Nämnden beslutar i enlighet med Per-Gustav Idivuomas yrkande
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 146
Nöjd kund-mätning 2017
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

lägga informationen med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Näringslivsutvecklare Marianne Öhman föredrar ärendet

Resultatet från mätningen avseende allmänhetens uppfattning om myndighetsservice som gjorts av
Sveriges kommuner och landsting för 2017 har kommit och redovisas i skrivelse.
Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

lägga informationen med godkännande till handlingarna

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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§ 147
Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

lägga informationen med beaktande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har enligt § 172 vid sitt sammanträde 2018-05-14 beslutat att ändra sin
delegationsordning gällande p. 1.5.2 omfördelning av medel inom budget för fastställt
investeringsobjekt. Den delegation som tidigare funnits till nämnderna att besluta om omfördelning tas
tillbaka och ändringar skall i fortsättningen bara kunna göras av kommunfullmäktige.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

lägga informationen med beaktande till handlingarna

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Per-Gustav Idivuoma (SL)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 148
Dammning vid malmtransporter
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

miljökontoret informerar om frågan om dammning vid malmtransporter på miljö- och
byggnämndens sammanträde 2018-06-21

Beskrivning av ärendet
Mats Holmström (C), väcker frågan till miljökontoret om dammning vid malmtransporter
Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

miljökontoret informerar om frågan om dammning vid malmtransporter på miljö- och
byggämndens sammanträde 2018-06-21

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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§ 149
Uppdrag att utreda om möjligheten att ge särskilda verksamheter befrielse från
utryckningsavgift vid automatlarm
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

att räddningstjänsten får i uppdrag att utreda om möjligheten att ge särskilda
verksamheter befrielse från utryckningsavgift vid automatlarm

att

uppdraget redovisas 2018-09-13, vid miljö- och byggnämndens sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Lars-Johan Dalhägg (M) vill ge räddningstjänsten i uppdrag att utreda om möjligheten att ge särskild
befrielse från utryckningsavgift vid automatlarm. Verksamheter som i regel är orsak till falsklarm.
Exempel särskilda boenden;
Lastaregatan 15, Ripvägen 1 och 19, Tarfalavägen 11, Björkplan 2 med flera
Exempel åldringsvård;
Movägen, Mysinge, Thulegården, Fjällgården, Rosengården med flera
Uppdraget vill han att Räddningstjänsten redovisar för 2018-09-13, vid Miljö- och byggnämndens
sammanträde.

Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

räddningstjänsten får i uppdrag att utreda om möjligheten att ge särskilda verksamheter
befrielse från utryckningsavgift vid automatlarm

att

uppdraget redovisas 2018-09-13, vid miljö- och byggnämndens sammanträde.

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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§ 150
Utredning av strandskyddsdispens i fågelskyddsområden
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

byggnadskontoret får i uppdrag att redovisa utredning av strandskyddsdispens inom
fågelskyddsområden

Beskrivning av ärendet
Ulf Isaksson (SJVP) vill att byggnadskontoret redovisar utredning av strandskyddsdispens
fågelskyddsområden.
Miljö-och byggnadsförvaltningen föreslår
att

byggnadskontoret får i uppdrag att redovisa utredning av strandskyddsdispens inom
fågelskyddsområden

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

