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Plats och tid;

Kommunstyrelsens sessionssal, stadshuset Kristallen, Kiruna
2019-03-28, kl. 08:15-12:05

Beslutande;

Se särskild närvaroförteckning

Utses att justera;

Mats Holmström (C), Siv Gunillasson-Sevä (S)

Övriga deltagande; Förvaltningschef Anders Karlsson
Bygglovschef Sigrid Vestling
Miljöchef Helena Söderlund
Räddningschef Thomas Winnberg
Controller Satu Koivuniemi § 74

Sekreterare: ________________
Åsa Hirvelä

§ 68 - § 91

Ordförande:__________________________________________________________
Sten Nylén (SJVP)
§ 68 - § 91
Justerande:___________________________________________________________
Mats Holmström (C)
Siv Gunillasson-Sevä (S)
Bevis – justering av miljö- och byggnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag.
Sammanträdesdatum
Datum för justering
Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2019-03-28
2019-04-09
2019-04-09
2019-05-02

Förvaringsplats för protokollet:

Miljökontoret
____________________________
Åsa Hirvelä

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 68
Godkännande av dagordningen
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna dagordningen med följande ändringar:
Följande ärenden tillkommer;
28. Tillägg till delegationsordningen för Miljö- och byggnämnden

________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 69
Delgivningar
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-03-14 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken beskriver att följande
delgivningar presenteras till nämnden:
a) Länsstyrelsens beslut daterat 2019‐02‐15 gällande att inte överpröva kommunalt beviljad
strandskyddsdispens. Dispensen avser nybyggnad av stugvärdsstuga (ersätter tidigare stuga
som ska rivas), på fastigheten Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1, (Kårsavagge).
Dnr: MoB 2018‐000742
Länsstyrelsens beslut: att inte överpröva Miljö‐ och byggnämndens beslut.
b) Svea hovrätt Mark‐ och miljööverdomstolens protokoll daterat 2018‐03‐16 gällande
överklagan av Umeå tingsrätt, Mark‐ och Miljödomstolens dom daterat 2017‐11‐22 i
mål nr P 1760‐17, angående Miljö‐ och byggnämndens beslut om bygglov för hotell på fastigheten
Jukkasjärvi 4:38 och Jukkasjärvi 59:1.
Dnr: MoB 2016‐000037
Mark‐ och Miljööverdomstolens dom:
att inte ge prövningstillstånd, Mark‐ och miljödomstolens avgörande står därmed fast.
c) Umeå Tingsrätt Mark‐ och miljödomstolens dom daterat 2019‐03‐05 gällande överklagan av
Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut 2018-09-03, Dnr 403‐7979‐2018, angående
föreläggande om att vidta rättelse genom att ta bort byggnader på fastigheten Karesuando
Kronoöverloppsmark 1:1.
Dnr: MoB 2018‐000166
Umeå Tingsrätt Mark‐ och miljödomstolens domslut:
att avvisa överklagandet i den del som avser komplementbyggnaden.
att avslå överklagandet i övrigt.
d) Länsstyrelsens beslut daterat 2019‐03‐04 gällande överklagan av Miljö‐ och byggnämndens
delegationsbeslut den 2018-08-03 augusti 2018 D2018‐000520, angående att bevilja bygglov för
nybyggnad av tre byggnader på fastigheten Jukkasjärvi 2:51.
Dnr: MoB 2018‐000244
Länsstyrelsens beslut:
att avslå överklagandet.
e) Länsstyrelsens beslut daterat 2019‐02‐27 gällande att överpröva kommunalt beviljad
strandskyddsdispens. Dispensen avser nybyggnad av bastu (ersättningsbyggnad för båthus) på
fastigheten Jukkasjärvi 21:18.
Dnr: MoB 2018‐000743
Länsstyrelsens beslut:
att inleda en överprövning av Miljö‐ och byggnämndens beslut.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 69 forts.
f) Länsstyrelsens beslut daterat 2019‐03‐07 gällande överklagan av Miljö‐ och Byggnämndens
delegationsbeslut 2018-09-10, angående bygglov för nybyggnad av enbostadshus,
maskinhall och hundhus på fastigheten Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1.
Dnr: MoB 2016‐000525
Länsstyrelsens beslut:
att avslå överklagandet. a, M‐2019‐43
g) M‐2019‐43
Länsstyrelsen har meddelat Mikkelijoki Vägsamfällighet tillstånd för att byta ut vägtrumma
mot en valvbåge och återställa lekbottnar. För verksamheten har 8 villkor uppsatts, bland
annat för grumling och kontroll före och efter utförda åtgärder.
h) M‐2019‐80
Länsstyrelsen har godkänt LKAB:s anmälan om vattenverksamhet. Temporärt vattenuttag
från Mettä‐Rakkurijärvi. Åtgärden föranleds av att det enligt LKAB:s prognoser kommer att
uppstå vattenbrist i förädlingsverken i mitten av mars. Vattenuttaget uppgår till maximalt
1000 m3/ dygn och kommer att pågå till 2019-05-31. För verksamheten har 4
försiktighetsmått förelagts. Bland annat att utloppets tröskelnivå på 487,68 meter inte får
understigas, vilket är den lägsta beräknade nivån för att inte flöde ut till Rakkurijoki ska
upphöra.
i) M‐2019‐82
Länsstyrelsen har godkänt LKAB:s anmälan om vattenverksamhet. Temporärt vattenuttag
från Luossajärvi. Vattenuttaget kommer att uppgå till maximalt 1000 m3/ dygn till 2019-05-31.
Orsaken är att LKAB befarar att vattenbrist kommer att uppstå i förädlingsverken i
mitten på mars. För verksamheten finns förelägganden om 4 försiktighetsmått. Bland annat
att pumpningen omedelbart ska avbrytas om den nedre dämningsgränsen riskerar att nås.
Uttaget kommer att ske genom ett avstick från den befintliga Luossajokiledningen, samtidigt
kommer ledningen att förlängas till nedanför Yli‐Lombolo för att inte vattenmängden till Ala-Lombolo
ska minska.
j) M‐2005‐5
Länsstyrelsen avvisar LKAB:s begäran om förlängd tid för inlämning av handlingsplan för
energieffektivisering enligt dom i mål nr M 8‐05. Enligt villkor 13 i domen ska LKAB
fortlöpande och systematiskt arbeta med energieffektivisering av verksamheten. Senast 2015-12-31 ska
bolaget till tillsynsmyndigheten redovisa en handlingsplan för det
fortsatta arbetet. Skäl för beslutet är att länsstyrelsen anser att ändringar eller undantag från
villkor 13 endast kan fattas av Mark‐ och miljödomstolen.
k) Länsstyrelsens beslut daterat 2019‐02‐18 gällande ansökan om tillfälliga lokala
trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 395, Kiruna Kommun.
Dnr: 2019‐00205
Länsstyrelsens beslut:
Länsstyrelsen beslutar om lokala trafikföreskrifter enligt bilaga.

Justerande sign

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

Sten Nylén (SJVP)

att

lägga delgivningarna med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 70
Anmälan av delegationsbeslut räddningsärenden
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

lägga de anmälda delegationsbesluten med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-03-14 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver att
delegationsbeslut tagna enligt delegationsordning
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

lägga de anmälda delegationsbesluten med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 71
Anmälan av delegationsbeslut trafikärenden
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

lägga de anmälda delegationsbesluten med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-03-14 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver att
delegationsbeslut tagna enligt delegationsordning
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

lägga de anmälda delegationsbesluten med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 72
Anmälan av delegationsbeslut miljöärenden
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

lägga de anmälda delegationsbesluten med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-03-14 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver att
delegationsbeslut tagna enligt delegationsordning
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

lägga de anmälda delegationsbesluten med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 73
Anmälan av delegationsbeslut byggärenden
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

lägga de anmälda delegationsbesluten med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2019-03-14 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver att
delegationsbeslut tagna enligt delegationsordning
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

lägga de anmälda delegationsbesluten med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 74
Budgetredovisning
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

lägga budgetredovisningen med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Controller Satu Koivoniemi informerar enligt nedan;
-

Resultat januari-februari 2019
Totalt Miljö- och byggnämnden 299 tkr
Bygglovsavdelningen - 835 tkr. Orsakerna till avvikelsen är att man inte har kommit igång med
faktureringen.
Miljökontoret -74 tkr
Kontoret 37 tkr
Miljö- och byggnämnd -1 tkr
Räddningstjänst 1172 tkr. Avvikelsen härrör till 2018 års ersättning från MSB för sommaren
2018 års skogsbränder.

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

lägga budgetredovisningen med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 75
Information räddningstjänst
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

Miljö- och byggnämnden lägger informationen med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Räddningschef Thomas Winnberg informerar enligt nedan
-

Samverkansläget med Polisens fjällräddning
Fjällområdesgränsen

-

Läget om räddningstjänstutredningen och skogsbrandsutredningen samt dessa utredningars
påverkan på den kommunala räddningstjänsten
Förväntas komma regeringsbeslut om ändrad lagstiftning (LSO) efter sommaren
Projekt hos MSB, ”Enhetligt ledningssystem”
Vi ser att RC Nord kommer behöva utveckla sin förmåga och att fler förväntas ansluta sig
till RC Nord och ha ett gemensamt ledningssystem (kanske hela Norr- och Västerbotten,
29 kommuner)

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

Miljö- och byggnämnden lägger informationen med godkännande till handlingarna

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

§ 76

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-03-28

Sida
12 av 45

M-2019-168

Vittangi 3:5, grustäkt, miljörapport 2018

Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna Johansson i Vittangi AB:s miljörapport 2018 för grustäkt på fastigheten Vittangi
3:5.

Beskrivning av ärendet
Verksamheten har tillstånd från 2014-09-24 till uttag av 80 000 ton sand och grus totalt.
Under året har 5 851 ton producerats.
Miljörapporten är upprättad på för täkter särskilt framtagen blankett.
De uppgifter som behövs finns medtagna.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna Johansson i Vittangi AB:s miljörapport
2018 för grustäkt på fastigheten Vittangi 3:5.

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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M-2019-169

Vittangi 60:1, grustäkt, miljörapport 2018
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna Johanssons transport i Vittangi AB:s miljörapport 2018 för grustäkt på
fastigheten Vittangi 60:1

Beskrivning av ärendet
Ingen verksamhet har bedrivits i täkten 2018.
Tillstånd finns för uttag av 49 980 ton ur befintligt upplag från 2009.
Rapporten är upprättad på för täkter särskilt framtagen blankett.
De uppgifter som behövs finns medtagna.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna Johanssons transport i Vittangi AB:s
miljörapport 2018 för grustäkt på fastigheten Vittangi 60:1.

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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M-2019-87

Parakka 15:2, bergtäkt, miljörapport 2018
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna Norrbottens entrepenad och maskin AB:s miljörapport 2018 för bergtäkt på
fastigheten Parakka 15:2

Beskrivning av ärendet
Rapporten innehåller alla de uppgifter som ska finnas.
Rapporten är upprättad på för miljörapporter särskild blankett.
Ingen produktion har skett under året, 2 145 836 ton finns kvar enligt tillståndet.
Egenkontroll har skett under 2018.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna Norrbottens entrepenad och maskin AB:s
miljörapport 2018 för bergtäkt på fastigheten Parakka 15:2

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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M-2016-545

Kummavuopio 1:1, nedskräpning i Keinovuopio
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

förelägga Kiruna kommun att senast den 2020-06-01 städa upp
samt

att

bortforsla skräp som tippats vid Keinovuopio gamla soptipp.

Beskrivning av ärendet
Vid tillsynsbesök 2016-08-04 i Keinovuopio, föranlett av klagomål, har det konstaterats att en större
nedskräpning finns på den gamla soptippen.
På platsen hade mycket stora mängder avfall dumpats. Avfallet bestod mestadels av grovavfall av typen
byggavfall, vitvaror, brunvaror, stängselmaterial, stolar, oljefat och madrasser.
I högen fanns även spår av slaktavfall.
Inga spår hittades som gjorde det möjligt att knyta nedskräpningen till en eller flera skyldiga, i påsar
och säckar som revs upp fanns endast flaskor och isolering.
En inspektionsrapport har upprättats och en polisanmälan om nedskräpning har skickats till
Polismyndigheten.
Polismyndigheten valde att lägga ner förundersökningen med hänvisning att dom inte kommer kunna
identifiera någon gärningsman.
Yttrande
Kiruna kommun har beretts tillfälle att yttra sig innan beslut fattas i enlighet med
17 § Förvaltningslagen (1986:223). Tidsfristen gick ut 2019-02-11. Inga yttranden har inkommit.
Beslutsmotivering
Nedskräpning regleras i 15 kapitlet 26 § Miljöbalken (1998:808), där det står att ingen får skräpa ned
utomhus på en plats som allmänheten har tillträde till eller insyn till.
Vidare står det i 26 kapitlet 9 § Miljöbalken (1998:808), att en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet får
besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och
andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.
I 4 § Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning går det att läsa att
om andra platser utomhus, än som avses i 2 § där allmänheten får färdas fritt har skräpats ned eller
annars osnyggats, är kommunen skyldig att återställa platsen i sådant skick som med hänsyn till
ortsförhållandena, platsens belägenhet och omständigheterna i övrigt tillgodoser skäliga anspråk.
Det framgår även att detta inte ska tillämpas, om skyldigheten att städa upp ska fullgöras av någon
annan enligt annan lag, annan författning eller särskild föreskrift.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 79 forts.
I dom MÖD 2006:63 fastslog Mark- och miljööverdomstolen att straffsanktion och föreläggande om
rättelse endast kan riktas mot den som skräpat ned eller annars är ansvarig för nedskräpningen, samt
att ett kommunalt ansvar träder in i enlighet med 4 § Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning, då nedskräpare eller annan ansvarig inte går att anträffa.
Miljö- och byggnadsförvaltningen har tidigare bedömt att delegation har saknats för att förelägga
kommunen att åtgärda problemet, detta då lagen (1998:814) om gaturenhållning och skyltning inte tas
upp i delegationsordningen.
I rättsutlåtande daterat 2018-11-22 av kommunjurist Ann- Catrin Fredriksson framgår emellertid att
eftersom tillsynsansvaret enligt Miljöbalkens 15:e kapitel överlämnats till kommunen enligt
Miljöbalken 26 kapitlet 3 § 4 stycket, kan Miljö- och byggnämnden nyttja Miljöbalkens 26 kapitel 9 §
för att såsom tillsynsmyndighet förelägga om uppstädning av området, detta framgår även av Miljöoch byggnämndens delegationsordning, punkt 5.7.43.
Tidsfristen bör vara väl tilltagen, eftersom förhållanden i Keinovuopio är sådana att containers eller
dylikt kan behöva fraktas över isväg, varför utförandetiden avses sättas till sommaren 2020.
Förslag till beslut om avgift
Kommunfullmäktige har fastställt en taxa för tillsyn enligt Miljöbalken. För ärenden som inte har fast
årsavgift utgår timtaxa 900 kronor/ timme, avgiften tas ut för förberedelser, restid, inspektionstid,
upprättande av skrivelse och övrig administration.
9 timmar– 8 100 kr som betalas mot kommande faktura.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

Miljö- och byggnämnden förelägger Kiruna kommun att senast den 2020-06-01 städa upp
samt

att

bortforsla skräp som tippats vid Keinovuopio gamla soptipp.

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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M-2019-195

Plan för livsmedelskontroll i Kiruna kommun år 2019-2021
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

anta planen för livsmedelskontroll i Kiruna kommun år 2019-2021

Beskrivning av ärendet
Miljö- och byggnämnden är behörig kontrollmyndighet för de livsmedelsverksamheter inom
kommunen där den kommunala nämnden är behörig myndighet enligt 23 § Livsmedelsförordningen
(2006:813) och 11 § Livsmedelslagen (2006:804).
Enligt 3 e § Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll ska kontrollmyndigheten årligen
fastställa en plan för livsmedelskontrollen.
Planen ska avse en period om minst tre år och omfatta samtliga områden som myndigheten ansvarar
för.
Av planen ska framgå kontrollbehovet av de olika verksamhetstyperna, myndighetens prioriteringar,
hur olika kontrollmetoder planeras användas, vilka resurser som behövs för kontrollen, hur de
nationella kontrollmålen beaktas samt slutligen vilka utvärderingar av kontrolleffekten som gjorts.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

Miljö- och byggnämnden antar planen för livsmedelskontroll i Kiruna kommun
år 2019-2021

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-03-28

Sida
18 av 45

§ 81
Information, miljöärenden

Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

lägga informationen med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Miljöchef Helena Söderlund informerar enligt nedan
-

Vattenverksamhet LKAB

-

Test av svavelgranulat på värmeverket
Kiruna kraft vill tillföra svavelgranulat till panna 1 och 2 i värmeverket, för att se om
halten av CO minskar. Halten av SO2 i rökgaserna förväntas öka under testet, prover på
detta ska tas 2-3 gånger/ dygn.
Testet sker under mars månad. Vid positivt resultat kan det bli en permanent installation,
och då även kontinuerlig mätning av SO2.

-

Mellanlagring av matavfall
Förslag till beslut har skickat 2019-03-12. Ett år med möjlighet till förlängning.
Kvartalsrapport av testverksamheten med HTC. Mellanlagring av matavfall ska ske på
hårdgjorda ytor med lakvattenuppsamling. Lagring av matavfall ska ske inomhus.
Tekniska verken AB ska senast 2020-01-20 inkomma med förslag till åtgärder för
övervakning och kontroll av verksamheten.

-

RASFF
Majrovor med förbjudet okänt färgämne, Rhodamine B
Jukkasjärvi vodka och tonic – oregistrerad verksamhet
Köttbullar med felaktig märkning – odeklarerad allergen

-

Ny livsmedelsinspektör anställd från och med 2019-04-29, Sofie Johansson

-

Saneringsanmälningar inför barmarkssäsongen

-

Försök med avvattning och muddring i Ala-Lombolo under sommaren

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att
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Miljö- och byggnämnden lägger informationen med godkännande till handlingarna
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Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sida
19 av 45

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

§ 82

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-03-28

Sida
20 av 45

2019-000085

Paksuniemi 1:33, bygglov nybyggnad fritidshus
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Paksuniemi 1:33 med stöd
av 9 kapitlet 31 § Plan- och bygglagen (2010:900)

att

Henrik Benselfelt, Besmansvägen 4, 981 91, Jukkasjärvi som är certifierad
kontrollansvarig med behörighet K, behörighetsnummer SC2174-12, godkänns som
kontrollansvarig för åtgärden

Beskrivning av ärendet
Andreas Rüttimann inkom 2019-02-04 med en ansökan om bygglov avseende uppförande av ett
bostadshus på fastigheten Paksuniemi 1:33 med en byggnadsarea om 98,0 kvadratmeter.
Totalhöjd på byggnaden blir 7,8 meter. Byggnaden får brun/ beige trä fasader och svart plåttak.
Grundläggningsmetoden blir krypgrund. Bostadshuset kommer att anslutas till enskilt vatten och
avlopp. Ventilationen blir självdrag. En braskamin är avsedd för uppvärmning av huset.
Den aktuella fastigheten Paksuniemi 1:33 omfattas varken av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Däremot ligger den inom samlad bebyggelse. Den kommunala översiktsplanen ska ge vägledning för
beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas,
utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är däremot inte bindande.
Översiktsplan för Kiruna kommun (område B67 Paksuniemi), antagen i Kommunfullmäktige
2018-12-10 § 149, anger att skogsbruket, renskötseln, det rörliga friluftslivet, naturvård och turismen
har intressen i området. Jukkasjärviåsen går genom området. Ekologiskt känslig blandmyr vid
Tahkoniemi. Myren får inte påverkas av dikning eller förorenat vatten. Högt grundvatten på vissa
ställen. Hänsyn till naturvårdsintressen ska tas.
Enstaka bebyggelse med tomtstorlek på minst 2 000 kvadratmeter, inte förtätning, kan prövas med
bygglov under förutsättning att det är möjligt att anordna vatten och avlopp. Vid större utbyggnad eller
omgivningspåverkan krävs detaljplan.
Farligt gods färdas på vägen mot Esrange, skyddsavstånd/ åtgärder beaktas vid ny bebyggelse.
Radonrisken är inte utredd och beaktas vid ny bebyggelse. Vid utformning och placering av byggnader
ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten. Vid bygglovsprövning/ detaljplanesamråd
samråds trafikfrågor och nya utfarter med Trafikverket, om det inte är uppenbart att de inte berörs.
Beslutsmotivering
Av 9 kapitlet 2 § Plan- och bygglagen (2010:900) framgår att det krävs bygglov för nybyggnad.
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§ 82 forts.
Av 9 kapitlet 31 § Plan- och bygglagen (2010:900), framgår att bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett
område med detaljplan, om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter
planläggning enligt 4 kapitlet 2 eller 3 §, och uppfyller de krav som följer av 2 kapitlet och 8 kapitlet 1 §,
2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-1 1 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser.
Enligt 4 kapitlet 2 § Plan- och bygglagen (2010:900) ska kommunen med en detaljplan pröva ett markeller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns
utformning. I detta fall bedöms kravet på reglering med detaljplan inte vara aktuellt då det rör sig om
uppförande av ett bostadshus på cirka 98,0 kvadratmeter och byggnadsverket inte kan antas medföra
en betydande miljöpåverkan.
Generellt gäller att vid prövningen av frågor enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska hänsyn tas till
både allmänna och enskilda intressen. Detta framgår av 2 kapitlet 1 § Plan- och bygglagen (2010:900).
Enligt 2 kapitlet 2 § Plan- och bygglagen (2010:900) ska prövningen i ärenden om bygglov syfta till att
mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.
Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kapitlet Miljöbalken
(1998:808) ska tillämpas. Av 2 kapitlet 4 § Plan- och bygglagen (2010:900) framgår att i ärenden om
bygglov får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för
ändamålet.
I översiktsplanen framgår att inom området kan enstaka bebyggelse med tomtstorlek på minst 2 000
kvadratmeter prövas med bygglov under förutsättning att det är möjligt att anordna vatten och avlopp.
Området var bostadshuset ska placeras är bebyggt med ett antal byggnaden. Således det inte
framkommer något som leder till slutsatsen att marken där den aktuella åtgärden ska uppföras skulle
vara bättre lämpad för annat ändamål eller att den från allmän synpunkt skulle vara olämplig för
bostadsändamål.
Bedömning är att platsen är lämplig för byggnation och att det inte uppstår några betydande
olägenheter för omgivningen. Åtgärden bedöms följa intentionerna i gällande översiktsplan.
Av 2 kapitlet 5 § Plan- och bygglagen (2010:900), framgår att vid planläggning och i ärenden om
bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark
som är lämpad för ändamålet med hänsyn till:
1) människors hälsa och säkerhet, jord,
2) berg- och vattenförhållandena,
3) möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk
kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4) möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och
5) risken för olyckor översvämning och erosion.
Enligt miljökontorets yttrande, en ansökan om tillstånd för enskilt avlopp ska göras till Miljö- och
byggnämnden. Utifrån inlämnad handlingar kan utläsas att avstånd mellan vattentäkter och avlopp
samt deras förhållande till grundvattnets strömningsriktning bör beaktas.
Miljökontoret erinrar även om att farbar väg för tömningsfordonet (slambilen) ska finnas till 10 meter
från tömningspunkt.
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§ 82 forts.
Gällande trafikfrågor har Trafikverket yttrat sig att om bostaden avses angöras via ny anslutning – eller
via ändrad befintlig – till den statliga vägen så krävs tillstånd från Trafikverket. Detta tillstånd ska
finnas före bygglov kan ges.
Sökande har framfört att en ansökan redan har lämnats in hos Trafikverket.
Enligt översiktsplankarta för aktuella området ligger fastigheten utom översvämningsområde.
Av 2 kapitlet 6 § Plan- och bygglagen (2010:900) framgår att vid planläggning, i ärenden om bygglov
och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
bland annat stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan.
Av 2 kapitlet 9 § Plan- och bygglagen (2010:900) framgår att byggnader ska placeras och utformas så
att de eller deras avsedda användning inte medför betydande olägenhet för omgivningen.
Den tänkta placeringen i landskapsbilden följer den struktur utmed vägen 875, som är gällande för
området.
Byggnaden kommer att placeras cirka 28 meter norr om vägen. Avståndet till närmaste bebyggelse är
cirka 42 meter.
Gällande den tänkta byggnadens utseende och utformning finns inte några intentioner för gestaltning i
området. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse och bebyggelsen i området varierar i kulör och
våningsantal, däremot följer alla en enhetlig form och volym.
Den tänkta byggnaden har sadeltak och byggnadens volym och placering i landskapet avviker inte i stor
utsträckning från övrig bebyggelse.
Sökanden bedöms ha tagit hänsyn till anpassningskravet i rimlig utsträckning då fasaden kläs med trä
målad i en brun/ beige nyans och taket beläggs med svart plåt.
Aktuell åtgärd bedöms vidare inte medföra några betydande olägenheter för omgivningen. Den sökta
åtgärden uppfyller de krav som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse enligt Plan- och bygglagen
samt Miljöbalken.
Det berörda området omfattas av riksintressena för friluftsliv, naturvård och totalförsvar (område med
särskilt behov av hinderfrihet).
Av 3 kapitlet 6 § Miljöbalken (1998:808) 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 ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natureller kulturmiljön. Byggnaden planeras inom område för naturvården och friluftslivet.
Bedömning är att det inte är fråga om påtaglig skada i någon större utsträckning.
Av 3 kapitlet 9 § Miljöbalken (1998:808) framgår att mark- och vattenområden som har betydelse för
totalförsvaret ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets
intressen. Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar
ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
Byggnaden planeras inom totalförsvarets (område med särskilt behov av hinderfrihet)
riksintresseområde, däremot bedöms det inte vara fråga om betydande olägenheter för totalförsvaret.
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§ 82 forts.
Inga rödlistade arter är observerade i området för planerad bebyggelse enligt Artportalen och åtgärden
bedöms inte heller vara av sådan art att den påtagligt skadar naturmiljön.
Fastighetsägarna på fastigheter Paksuniemi 1:2, Paksuniemi 1:8 och Paksuniemi 1:32 har givits tillfälle
att yttra sig. Tre fastighetsägare har framfört en erinran.
Fastighetsägare på fastigheten Paksuniemi 1:2 inkom, 2019-02-22, med ett yttrande och anger följande:
Erinran mot etablering av draghundsverksamhet i Paksuniemi by. Har kommit till kännedom att han
som söker bygglovet kommer att etablera yrkesmässig draghundsverksamhet, med femtiotalet hundar.
Finns det inte redan ett beslut taget, att all sådan verksamhet ska bedrivas i Laxforsen?
Fastighetsägare på fastigheten Paksuniemi 1:32 inkom, 2019-02-26, med ett yttrande och anger
följande:
Enligt personen som sökt bygglovet och som vi pratat och träffat i somras, ska personen ha slädhundar
på tomten och inte bo permanent. Vi har inget emot att huset byggs som är med i bygglovet, men
hundspannsverksamhet som bedrivs på tomten är vi emot.
Fastighetsägare på fastigheten Paksuniemi 1:32 inkom, 2019-02-28, med ett yttrande och anger
följande:
Han som äger tomten ska hålla på med yrkesmässig hundspannsverksamhet på tomten, som vi grannar
är starkt emot. Han sa även att han inte kommer att bo permanent där. Därför är vi alla oroliga att det
bara blir ett ställe för han att ha massa ylande och skällande hundar på.
Snett mitt emot vårt hus så är det redan ett sådant ställe. Vi vill inte se att vårt fina Paksuniemi blir ett
nytt Laxforsen.
Sökande har fått tillfälle att yttra sig om grannarnas erinran. Sökande inkom, 2019-03-13, med ett
yttrande och anger följande:
Med hänvisning till brevet från den 26.02.2019 yttrar jag mig följande:
1. Huset på fastigheten Paksuniemi 1:33 blir ett permanent bostadshus.
2. I framtiden planerar jag att bygga 1 - 3 små gäststugor på fastigheten.
Dessa är för privat bruk och möjligen för småskaliga uthyrning (som AirBnB).
3. För närvarande har jag en hund. I framtiden är det planerat, max. 10 slädhundar för hobbybruk på
fastigheten.
Ärendet har remitterats till Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening, miljökontoret Kiruna kommun,
Talma sameby och Trafikverket. Miljökontoret Kiruna kommun och Trafikverket inkom med ett
yttrande.
Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att översiktsplanen inte utgör hinder för den sökta
åtgärden.
Klaganden har anfört en oro över att beslutet om bygglov kommer att påverka markanvändning på
fastigheten Paksuniemi 1:33. Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus och det har av
ansökningshandlingarna inte framgått att en turistverksamhet kommer att bedrivas på den aktuella
fastigheten.
Sökande har anfört att i framtiden kommer eventuellt att uppföra ett antal gäststugor för privat bruk
samt att han planerar att ha ett antal slädhundar för hobbybruk.
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§ 82 forts.
Bedömningen om platsens lämplighet att bebyggas eller användas med det som nämns i det inkomna
yttrandet kommer att hanteras i ett annat ärende när ansökan, ritningar och andra handlingar som
kommunen behöver för att kunna handlägga ansökan och fatta beslut har inkommit.
Aktuellt ärende handlar om uppförande av ett permanent bostadshus.
Sökanden är medveten om att det inte är möjligt att använda aktuell byggnaden för turiständamål och
mot den bakgrunden samt utifrån ansökningshandlingarna kan byggnaden inte heller anses vara
avsedd att användas för de turiständamål sakägarna befarar.
Således utgör inte påverkan på markanvändningen en sådan betydande olägenhet att bygglov inte kan
beviljas. Inte heller i övrigt har framkommit omständigheter som utgör skäl att upphäva bygglovet.
Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 2 kapitlet Plan- och bygglagen (2010:900). Åtgärden bedöms även
uppfylla de krav som ställs i 8 kapitlet Plan- och bygglagen (2010:900) om krav på byggnadsverk,
byggprodukter, tomter och allmänna platser.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Paksuniemi 1:33 med stöd
av 9 kapitlet 31 § Plan- och bygglagen (2010:900)

att

Henrik Benselfelt, Besmansvägen 4, 981 91, Jukkasjärvi som är certifierad
kontrollansvarig med behörighet K, behörighetsnummer SC2174-12, godkänns som
kontrollansvarig för åtgärden

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
________
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2018-000746

Kuttainen 39:5, förhandsbesked nybyggnad fritidshus
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

ge positivt förhandsbesked för fritidshus på del av Kuttainen 39:5 med stöd
av 9 kapitlet 17 § Plan- och bygglagen (2010:900)

Beskrivning av ärendet
Pontus Esberg har ansökt om förhandsbesked för fritidshus på Kuttainen 39:5 (skifte 3).
Den tänkta storleken på ny fastighet är cirka 2000 kvadratmeter och fritidshus på
cirka 80 kvadratmeter. Infart planeras från befintlig väg.
Planerad sanitär anläggning är egen brunn för vatten och egen anläggning för avlopp och kommunal
sophämtning.
Den tänkta fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse.
Området är riksintresse för friluftsliv och naturvård och är med i Länsstyrelsens bevarandeprogram
inom länets odlingslandskap.
Bevarandeprogrammet anger att Kuttainen är av bevarandeklass 1, vilket innebär att det är områden
med högsta natur och kulturvärden. Områden vilka har klassats till klass 1 har ett mycket högt värde för
odlingslandskapets bevarande.
Översiktsplanen för Kiruna kommun (antagen 2018-12-11) anger att för B- områden kan enstaka ny
bebyggelse prövas i bygglov. Vid större exploatering eller stor omgivningspåverkan krävs detaljplan.
Inom B-områden får det förekomma permanentbostäder, fritidshus, verksamheter inklusive turistisk
verksamhet och småindustri, service och handel och annan användning som är lämplig i
bebyggelseområden. Ändrad användning kan prövas i bygglov. Om ändringen medför
omgivningspåverkan eller andra konsekvenser som i bygglovsskedet bedöms bli stora kan detaljplan
komma att krävas.
Vid ny bebyggelse bör det utredas om det finns möjlighet att ansluta till kommunalt VA, även för
bebyggelse som ligger utanför verksamhetsområdet. Vattenskyddsområdet beaktas. Samråd med
Tekniska Verken i Kiruna AB (TV AB) om vatten och avlopp eller vattenskyddsområde berörs.
Radonrisk ska beaktas.
Brandvärn finns i Kuttainen men insatsstyrka på deltid finns i Vittangi. Vid utformning och placering
av byggnader ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten.
Berörda grannar har givits tillfälle att yttra sig i sökt åtgärd. Ingen erinran har inkommit.
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§ 83 forts.
Miljökontoret, Kiruna kommun, Tekniska verken i Kiruna AB (TV AB), Räddningstjänsten, Kiruna
kommun, Könkämä sameby, Vattenfall och Tillväxtavdelningen, Kiruna kommun.
Även remissinstanser har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet.
Miljökontoret, Kiruna kommun yttrar att det bör kontrolleras om fritidshuset hamnar inom
kommunalt VA-område. I övrigt ingen erinran mot sökt förhandsbesked.
Tekniska verken i Kiruna AB yttrar att dem inte har något att erinra mot åtgärden. Men lämnar
information kring att fastigheten är belägen utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och
avlopp och att anslutning ej kan erbjudas. En fastighetsinnehavare är skyldig att sortera sitt
hushållsavfall.
Räddningstjänsten, Kiruna kommun har inga synpunkter på ansökan.
Könkämä sameby har beretts tillfälle att yttra sig men har inte inkommit med något yttrande.
Vattenfall har beretts tillfälle att yttra sig men har inte inkommit med något yttrande.
Tillväxtavdelningen, Kiruna kommun anger att det i översiktsplanen står att man vid ny bebyggelse i
området bör utreda om det finns möjlighet att ansluta till kommunalt VA.
Beslutsmotivering
I Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) anges att om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd
begär det, ska Miljö- och byggnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den
avsedda platsen (9 kapitlet 17 § Plan- och bygglagen 2010:900).
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande
bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann
laga kraft (9 kapitlet 18 § Plan- och bygglagen 2010:900).
Enligt 2 kapitlet 1 § Plan- och bygglagen (2010:900) ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda
intressen. En bedömning får då göras om det allmänna intresset skulle motverkas av den sökta
åtgärden.
Åtgärden bedöms inte begränsa tillgången till allemansrätten, vilket medför att sökandes enskilda
intresse att använda marken bedöms väga tyngre än det intresse som det allmänna kan ha till marken.
Åtgärden bedöms därför uppfylla de krav som ställs i 2 kapitlet Plan- och bygglagen (2010:900) om
allmänna och enskilda intressena.
De riksintressen som finns i området bedöms inte påverkas negativt då åtgärden är att betrakta som en
enstaka ny bebyggelse, en fastighet för fritidshus. Den tänkta fastigheten är även i närheten av befintlig
väg och avhåller inte från att nyttja friluftslivet.
Då åtgärden avser en ny fastighet med ett fritidshus bedöms det som enstaka ny bebyggelse och därmed
att intentionen i översiktsplanen följs. VA frågan är utredd och enskild anläggning kan ansökas om.
Området berörs inte av vattenskyddsområdet som finns i Kuttainen.
Justerande sign
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§ 83 forts.
Den sammantagna bedömningen är att åtgärden uppfyller de krav som ställs i Plan- och bygglagen
(2010:900) om förhandsbesked och att förhandsbesked därför kan tillåtas på den sökta platsen.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

ge positivt förhandsbesked för fritidshus på del av Kuttainen 39:5 med stöd
av 9 kapitlet 17 § Plan- och bygglagen (2010:900).

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
________
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2019-000149

Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1 (Tarfala), strandskyddsdispens nybyggnad
kontor- och bostadsbyggnad
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

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

att

dispensen endast omfattar den markyta som byggnaden upptar.

Beskrivning av ärendet
Statens fastighetsverk har genom Marie Jakobsson inkommit med en ansökan om strandskyddsdispens
avseende nybyggnad av kontor- och bostadsbyggnad på fastigheten Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark
1:1 i Tarfala.
Byggnaden placeras på koordinat SWEREF99 TM, N: 7537393.545 E: 651472.897.
Den tilltänkta byggnadens byggnadsarea är 130 kvadratmeter och den tilltänkta placeringen är
cirka 90 meter från strandlinjen.
Syftet med nybyggnationen är att ersätta det så kallade forskarhuset som stått på samma plats med
samma funktion. Den kommer således att rivas.
I närheten av den tilltänkta byggnaden finns ett flertal andra byggnader som är direkt kopplade till den
forskningsverksamhet som bedrivs vid Tarfala forskningsstation.
Området är beläget utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
Översiktsplanen för Kiruna kommun (antagen 2018-12--11-12) anger området som T1.


Forskarstation med forskning för bl.a. glaciologi och geomorfologi. Stationen drivs av
Stockholms universitet. Inom området finns ett tiotal byggnader för forskning samt en
övernattningsstuga för fjällvandrare vid Tarfalajaure. Automatisk väderobservationsplats.
Elström är framdragen via högspänningsledning från Nikkaluokta. Renbetesområde för Laevas
sameby.



Risk för lavin och ras på vägen upp till stationen. Vid utformning och placering av byggnader
ska hänsyn tas till lång insatstid för räddningstjänsten. Radonrisk beaktas. Bad-, disk- och
tvättvatten leds till torvfilter. Endast bebyggelse eller anläggningar som behövs för
forskningsverksamheten eller vandringsturismen tillåts. Vid placering av byggnader är det
viktigt att säkerställa att vattenkvaliteten inte påverkas. Miljökontoret ska höras i
bygglovsprövningen.
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§ 84 forts.
Beslutsmotivering
Strandskyddet gäller enligt 7 kapitlet 13 § Miljöbalken (1998:808) (MB) vid havet, insjöar och
vattendrag.
Av samma paragraf framgår även att strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna
för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på
land och i vatten.
Enligt 7 kapitlet 15 § Miljöbalken får inte nya byggnader uppföras inom strandskyddsområdet.
Med strandskyddsområde menas land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid
normalt vattenstånd. Enligt 7 kapitlet 18 b § Miljöbalken får kommunen i det enskilda fallet ge dispens
från förbuden i 7 kapitlet 15 § Miljöbalken om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat
än det som anges i 7 kapitlet 18 a § 1-2 stycket Miljöbalken (nationalpark etc.).
Enligt 7 kapitlet 18 c § Miljöbalken kan följande dispensskäl åberopas:
1. området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften
2. området är genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskilt från
området närmast strandlinjen
3. området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte
tillgodoses utanför området
4. området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras
utanför området
5. området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området
6. området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Punkt 1 - ”området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften” Åberopas och kan motiveras utifrån det perspektivet att den nya byggnaden
kommer att uppföras i direkt anslutning till övrig bebyggelse samt på samma plats som den byggnad
som ska ersättas.
Punkt 6 – ”området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse”
åberopas och kan delvis motiveras. Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att det snarare
är dispensskäl punkt 5 om allmänt intresse, som kan motiveras på grund av den forskningsverksamhet
som bedrivs på platsen, vilket också framgår av översiktsplanen.
Särskilda skäl enligt 7 kapitlet 18 c § Miljöbalken bedöms därmed finnas för att medge dispens från
strandskyddsbestämmelserna.
Av 7 kapitlet 25 § Miljöbalken framgår att vid prövning av strandskyddsdispens skall hänsyn tas även
till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på
skyddsbestämmelse i kapitlet får enligt bestämmelsen inte gå längre än vad som krävs för att syftet med
skyddet skall tillgodoses. Det skall således föreligga en rimlig balans eller proportionalitet mellan vad
det allmänna vinner och den enskilde förlorar på grund av inskränkningen. Hänsyn tas till att åtgärden
syftar till att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
Den markyta som är tänkt att tas i anspråk inte att påverka friluftslivet och likaledes dess riksintresse
samtidigt som ett annat allmänt intresse tillgodoses.
Någon hemfridszon finns inte heller runt byggnaden som skulle hindra allmänhetens tillträde till
området. Åtgärden bedöms således som förenlig med proportionalitetsprincipen.
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§ 84 forts.
Det saknas anledning att anta att åtgärden väsentligt skulle förändra livsvillkoren för djur- och växtliv.
Då åtgärden är nödvändig för att kunna bedriva forskningsverksamhet bedöms åtgärden inte strida mot
riksintresset för obrutet fjäll enligt 4 kapitlet 5 § Miljöbalken.
Mot denna bakgrund bedömer miljö- och byggnadsförvaltningen att dispens från
strandskyddsbestämmelserna i 7 kapitlet 15 § Miljöbalken med stöd av 7 kapitlet 18 b § Miljöbalken
medges för nybyggnad av kontor och bostadsbyggnad på fastigheten
Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1.
För dispensen gäller följande villkor:
1. Arbetet ska bedrivas på sådant sätt att minsta möjliga ingrepp görs i naturmiljön.
2. Markpåverkan utöver nybyggnaden samt tillhörande avloppsanläggning får inte ske.
3. Dispensen från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser, inte påbörjats
inom två år eller avslutas inom fem år från den dagen dispensen vunnit laga kraft.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

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

att

dispensen endast omfattar den markyta som byggnaden upptar.

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
________

Justerande sign
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2019-000067

Älgen 1, tidsbegränsat bygglov tillbyggnad skola
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad beviljas till 2022-04-01, eftersom
Miljö- och byggnämnden önskar en permanent lösning så fort som möjligt som anpassas
till befintlig skolbyggnad enligt 8 kapitlet 1 § och 2 kapitlet 6 § Plan- och bygglagen
(gestaltning, färg, material, landskapsbild)

Beskrivning av ärendet
OHNYAB 19 AB har genom Håkan Grubbström inkommit med en ansökan avseende tidsbegränsat
bygglov för tillbyggnad av moduler för skollokaler.
Tillbyggnadens byggnadsarea är 114 kvadratmeter och nockhöjden är cirka 3,7 meter.
Modulerna ställs upp intill sameskolan för att lösa den platsbristen som uppkommit, i likhet med den
befintliga tidsbegränsade byggnad som denna åtgärd avser att göra större.
Under tiden modulen är i drift kommer behovet av en permanent lösning ses över och alternativ
utredas. Det sökta tidsbegränsade bygglovet ska gälla till och med 2024-04-01.
Den befintliga byggnadens tidsbegränsade bygglov upphör att gälla 2019-11-01.
Samma avvecklingsplan åberopas som för den befintliga modulbyggnaden. Modulerna kommer att
plockas ned, VA, el och nätverk kopplas ur och marken återställs.
Fastigheten omfattas av detaljplan 25-KIS/R96 som anger att marken är avsedd för allmänt ändamål,
högsta tillåtna byggnadshöjd är 7,6 meter och med punktprickning betecknad mark får inte bebyggas.
Beslutsmotivering
Ärendet har remitterats till fastighetsgrannar.
Två fastighetsägare till fastigheten Haren 1 har erinrat mot sökt åtgärd. Enligt yttrandena menar man
på att det inte spelar någon roll vad man yttrar, det byggs ändå.
I övrigt har inga erinringar inkommit.
Sökande har blivit informerad om erinringarna men inte inkommit med något svar.
Enligt 9 kapitlet 33 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, för en åtgärd som uppfyller någon eller
några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden
begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid.
Den sökta åtgärden strider mot gällande detaljplan i det avseende att byggnaden placeras på mark som
inte får bebyggas.
En befintlig tidsbegränsad byggnad finns redan på platsen och den aktuella tillbyggnaden bedöms inte
orsaka sådan olägenhet som gör skäl för att avslå sökt bygglov. Vad i övrigt som har anförts i yttrandena
föranleder inte någon annan bedömning.
Justerande sign
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§ 85 forts.
I övrigt bedöms åtgärden uppfylla de krav som ställs i 2 kapitlet om allmänna och enskilda intressen
och 8 kapitlet om krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser i Plan- och
bygglagen (2010:900).
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

tidsbegränsat bygglov beviljas till och med 2024-04-01 med stöd av 9 kapitlet 33 §

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad beviljas till 2022-04-01, eftersom
Miljö- och byggnämnden önskar en permanent lösning så fort som möjligt som anpassas
till befintlig skolbyggnad enligt 8 kapitlet 1 § och 2 kapitlet 6 § Plan- och bygglagen
(gestaltning, färg, material, landskapsbild)

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande
________
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§ 86
Information, byggärenden
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

lägga informationen med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Sigrid Vestling informerar enligt nedan
-

Ansökningar för Gula raden, 16 manna, kvarter 7, kvarter 8, kvarter 9 samt ny simhall har
inkommit.
Vi har fått det första uppdraget från Pajala kommun. Vår byggnadsinspektör/ arkitekt har
bedömt att tiden fanns för att genomföra uppdraget.

Miljö- och byggnämnden ställer frågan om kvarter 4 har inkommit.
- Kvarter 4 borde ansöka snart.
- Kvarter 6 har informerat om att man skjuter projektet till hösten 2019 istället för våren 2019.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

Miljö- och byggnämnden lägger informationen med godkännande till handlingarna

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

§ 87

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-03-28

Sida
34 av 45

G-2019-18

Utredning av möjlighet att hålla tempo i beslutsprocessen i nämndsärenden,
MOB 2019-02-28 § 61
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

hos Kommunfullmäktige hemställa om ändring av Miljö- och byggnämndens reglemente
så att det skall bli möjligt att inrätta ett arbetsutskott bestående av tre personer och tre
ersättare som utses av Miljö- och byggnämnden, som har till uppgift att bereda ärenden
till nämnden samt besluta i nämndens ställe där nämndssammanträde inte kan inväntas
och som är arvoderat med mötesarvode i enlighet med kommunens arvodesreglemente på
samma sätt som exempelvis Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

att

besluta att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna en ändring av Miljö- och
byggnämndens reglemente till att omfatta paragraferna nedan med ordalydelsen
ARBETSUTSKOTT
§ 21
Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare.
§ 22
Ledamöter och ersättare i Arbetsutskottet väljs av Miljö- och byggnämnden bland
nämndens ledamöter och ersättare för samma tid som de invalts i nämnden.
§ 23
Miljö- och byggnämnden väljer bland arbetsutskottets ledamöter en ordförande och en
vice ordförande i utskottet för den tid fullmäktige bestämmer.
§ 24
Utskottet har att avgöra om ersättare ska närvara vid sammanträden även när
tjänstgörings-skyldighet ej föreligger. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i enlighet med
den av Kommunfullmäktige fastställda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i
utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
§ 25
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av ledamöterna
begär det. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande.
§ 26
De ärenden som ska avgöras av Miljö- och byggnämnden i dess helhet ska beredas av
utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschef (motsvarande)
överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram
förslag till beslut. Utskottets beslutanderätt regleras i särskild delegationsordning från
Miljö- och byggnämnden.
§ 27
Vad som föreskrivits för nämnden och kallelse, justering av protokoll, reservation,
delgivning, undertecknande av handlingar ska äga motsvarande tillämpning på utskottet.
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§ 87 forts.
Beskrivning av ärendet
Vid Miljö- och byggnämndens sammanträde 2019-02-28 § 61, fick Miljö- och byggnadsförvaltningen i
uppdrag att utreda möjligheterna att hålla tempo i beslutsprocessen i nämndsärenden utan att beslut
annat än i nödfall ska behöva fattas på delegation i enlighet med delegations-ordningens punkt 5.2.6.2.
Om genomförda åtgärder för att snabba upp bygglovshanteringen på förvaltningsnivå inte ska få dåligt
genomslag måste ärenden där förvaltningens tjänstemän inte har delegation att fatta beslut kunna
beslutas av ordförande eller vice ordförande på delegation, via nämndsbeslut eller på annat sätt.
Detta är främst aktuellt under sommaren som ju är högsäsong i byggbranschen men där Miljö- och
byggnämnden har sommaruppehåll från mitten av juni till september.
Om förvaltningens tjänstemän inte ska ha delegation på avslagsbeslut i bygglovsfrågor måste även
beslut i sådana ärenden fattas på det politiska planet för att väntan på beslut inte ska bli för lång heller i
denna typ av ärenden.
Det finns i tre sätt att fatta beslut i ärenden där tjänstemannadelegation inte är tillämplig.
Dessa är nämndsbeslut, delegationsbeslut i enlighet med nämndens delegationsordning p 5.2.6.2 eller
beslut i annan församling, till exempel ett arbetsutskott (AU).
För- och nackdelar med de olika alternativen redovisas nedan.
Åtgärd
Fler
nämndssammanträden

Fördelar
Stärker den
demokratiska
aspekten då hela
nämnden får
möjlighet att
medverka i
beslutet

Tjänstemannabeslut
via delegation

Snabba beslut

Ordförandebeslut
via delegation

Relativt snabba
beslut där

Justerande sign

Nackdelar
Ökade kostnader
då varje nämndssammanträde
kostar pengar som
i dagsläget inte är
budgeterade.
Det kan bli svårt
att sammankalla
beslutsföra
nämnder under
sommaren.
Den politiska
kontrollen över
besluten minskar.

Ordförande eller
vice ordförande
fattar ensam

Övrigt
Administrationen
kan försvåras av att
tjänstemännen är
på semester.

I dagsläget kan ett
stort antal beslut
fattas av
tjänstemän på
delegation. Om
rätten att fatta
avslagsbeslut ska
tas tillbaka till
nämnden måste
delegationsordningen ändras
och delegation att
besluta ges till
annan instans eller
helt tas tillbaka till
nämnden.
Beslut hänger på
om ordförande
eller vice
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Åtgärd
Inrättande av ett
arbetsutskott

Fördelar
Arbetsutskottsmöten mellan
nämnderna
fördubblar
beslutshastigheten.
Den demokratiska
processen
garanteras bättre
än via ordförandedelegation där
ordförande ju
fattar beslut
ensam.
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beslut och måste
ordförande kan
också ensam svara nås.
för besluten. Om
ordförande vill
invänta nämndens
beslut i ärendet
kan detta
innebära att 10veckorsgränsen
överskrids.
Nackdelar
Övrigt
I nuläget finns
Inrättande av ett
ingen budget för
arbetsutskott
inrättande av ett
förutsätter beslut i
arbetsutskott.
både MBN och KF
Sammankallande
om inrättande och
av arbetsutskott
om att posterna ska
kan bli svårt
vara arvoderade.
under
Nämndens
semesterperioden reglemente och
om detta inte görs arvodesreglementet
till exempel via
måste ändras så att
telefon eller
det framgår hur
Skype.
ledamöterna ska
Processen fram till utses och arvoderas
beslut om
samt vilka
inrättande tar tid
uppgifter som
och effekt nås inte delegeras till
förrän efter både
arbetsutskottet.
nämndsbeslut och Delegationsbeslut
KF- beslut.
via arbetsutskott
måste kompletteras
med möjlighet till
beslut via
ordförandelegation under
sommaren.
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Sammantagen bedömning
En vägning av de olika alternativen mot varandra ger, ur ett tjänstemannaperspektiv vid handen att det
mest demokratiska alternativet är utökat antal nämndssammanträden. Detta är dock dyrt då det kostar
i obudgeterade mötesarvoden.
Ordförandedelegation är en enkel lösning men om detta alternativ väljs, uppstår istället förluster i
nämndens inflytande över besluten.
Delegation till tjänstemän är det snabbaste alternativet men här finns risk för brister i det politiska
inflytandet över besluten.
Inrättande av ett Arbetsutskott kostar pengar, dock inte lika mycket som extra nämndsmöten och
säkerställer den politiska kontrollen över besluten.
Om Miljö- och byggnämnden väljer att ändra delegationsordningen och ta tillbaka delegationen från
tjänstemännen att fatta avslagsbeslut i bygglovsfrågor bör dessa beslut snabbt kunna hanteras av
exempelvis ett arbetsutskott och nämnden i kombination.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 87 forts.
Det bör också finnas möjlighet att komplettera AU- beslut med ordförandebeslut under
sommarperioden då det kan bli svårt att kalla samman ett Arbetsutskott på grund av semester.
En faktor värd att beakta är att processen fram till inrättande av ett Arbetsutskott är relativt lång då den
förutsätter beslut om ändring i nämndsreglementet och arvodesreglemente i både Miljö- och
byggnämnd och Kommunfullmäktige.
Oavsett vilken form av delegation man väljer bör delegaten/ delegaterna ha delegation på att fatta
beslut i alla frågor i nämndens ställe som är av sådan karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas.
Det alternativ som bäst säkerställer både tempo i handläggningen, insyn i beslutsprocessen och politisk
kontroll över beslut synes vara inrättandet av ett Arbetsutskott bestående av tre personer som får till
uppgift att bereda ärenden till nämnden och att fatta beslut i ärenden där nämndens sammanträde inte
kan inväntas.
Sammankallande skall vara ordförande och i dennes ställe vice ordförande.
Protokoll skall föras av nämndssekreterare och Arbetsutskottet skall utses proportionerligt (2+1) av
nämnden.
Tre ersättare bör också utses. Uppdraget att vara ledamot i Arbetsutskottet skall vara arvoderat i
enlighet med kommunens arvodesreglemente.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

Miljö- och byggnämnden hemställer hos Kommunfullmäktige om ändring av Miljö- och
byggnämndens reglemente så att det skall bli möjligt att inrätta ett arbetsutskott
bestående av tre personer och tre ersättare som utses av Miljö- och byggnämnden, som
har till uppgift att bereda ärenden till nämnden samt besluta i nämndens ställe där
nämndssammanträde inte kan inväntas och som är arvoderat med mötesarvode i enlighet
med kommunens arvodesreglemente på samma sätt som exempelvis Kultur- och
utbildningsnämndens arbetsutskott

att

besluta att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna en ändring av Miljö- och
byggnämndens reglemente till att omfatta paragraferna nedan med ordalydelsen
ARBETSUTSKOTT
§ 21
Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare.
§ 22
Ledamöter och ersättare i Arbetsutskottet väljs av Miljö- och byggnämnden bland
nämndens ledamöter och ersättare för samma tid som de invalts i nämnden.
§ 23
Miljö- och byggnämnden väljer bland arbetsutskottets ledamöter en ordförande och en
vice ordförande i utskottet för den tid fullmäktige bestämmer.
§ 24
Utskottet har att avgöra om ersättare ska närvara vid sammanträden även när
tjänstgörings-skyldighet ej föreligger. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i enlighet med
den av Kommunfullmäktige fastställda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i
utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.
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§ 87 forts.
§ 25
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av ledamöterna
begär det. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande.
§ 26
De ärenden som ska avgöras av Miljö- och byggnämnden i dess helhet ska beredas av
utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschef (motsvarande)
överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram
förslag till beslut. Utskottets beslutanderätt regleras i särskild delegationsordning från
Miljö- och byggnämnden.
§ 27
Vad som föreskrivits för nämnden och kallelse, justering av protokoll, reservation,
delgivning, undertecknande av handlingar ska äga motsvarande tillämpning på utskottet.
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsplan för Miljö- och byggnämnden 2019
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

lägga verksamhetsplanen med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
I verksamhetsplanen anges övergripande mål för Miljö- och byggnämndens verksamhet under året,
delmål och sätt att nå målen liksom utgångsläge samt resurser och förutsättningar för måluppfyllelse.
I risk- och konsekvensanalysen som kopplas till planen anges hot mot måluppfyllelse och sätt att
undvika dessa.
Utgångsläge:
Räddningstjänsten är välbemannad, välorganiserad och välutbildad. Bygglovskontoret är fullbemannat,
välorganiserat och välutbildat. Miljökontoret har rekryteringsbehov, kommer delvis att omorganisera
men har en hög kompetensnivå. Verksamheten är stabil men behöver ständigt anpassas till nya
förutsättningar och lagkrav.
Resurser och förutsättningar:
Motiverade medarbetare som enligt medarbetarenkäten tycker att de har bra förutsättningar att lösa
uppgiften. Digitalt stöd för verksamheten är modernt hos miljökontoret och räddningstjänsten men
behöver bytas ut hos bygglovskontoret. Stödorganisationen avseende ekonomi och personalhantering
fungerar bra.
Mål för verksamheten
Mål
Personalgruppen skall ha
ändamålsenlig storlek,
känna trygghet i arbetet
och ligga i topp vid
mätningar av arbetsmiljö
Ändamålsenligt IT- stöd
skall finnas för
verksamheten
Lagenlig och effektiv
myndighetsutövning som
präglas av öppenhet och
transparens

Justerande sign

Delmål
sjuktal under genomsnittet i
koncernen
personalen hinner med sina
arbetsuppgifter på arbetstid
ingen arbetsrelaterad stress
behöver noteras i Adato
Medel för uppdaterat ITstöd äskas
kompetensutveckling för att
använda hjälpmedlets
potential genomförs
Ärenden hanteras i enlighet
med Förvaltningslagen
Ärenden kommuniceras och
förklaras så att antalet
anmälda klagomål i enlighet
med klagomålshanteringsrutinen uppgår
till max 10 st. per år

Klart
bra hälsotal
medarbetarna
rapporterar inte att de
inte hinner sina
uppgifter
medel tilldelade
upphandling startad

Vi erbjuder info under
hela bygglovsprocessen
och finns tillgängliga i
huset och på Navet

Utdragsbestyrkande
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Nämnd och tjänstemän
Inga ärenden ska falla
Vi erbjuder info under
känner trygghet i
mellan stolarna på grund av hela bygglovsprocessen
beslutsfattandet och minst oklarhet om beslutsvägar
och söker kunskap via
90 % av beslut som
samverkansmöten
överklagas ska vinna laga
kraft
Samtliga bygglovsärenden Alla bygglovsärenden ska ha Vi följer upp alla
ska hanteras inom ramen
en handläggningstid på
ärenden nära under hela
för Plan- och bygglagen
maximalt tio veckor och
handläggningen
minst 50 % av ärendena
inom detaljplan ska ha en
handläggningstid på mindre
än fem veckor
Det dagliga arbetet och
Vi ska finnas tillgängliga
Vi erbjuder info under
myndighetsutövningen
för sökande varje dag,
hela bygglovsprocessen,
ska präglas av strävan
både för spontanbesök och finns tillgängliga i huset
efter att minimera
på bokade tider
och i gamla centrum och
beslutstider,
Där möjlighet ges ska
söker kunskap via
brukarorientering,
enklare bygglovsärenden
samverkansmöten
tillänglighet,
som start- och slutbesked
informationtransparens,
kunna meddelas digitalt
dialog och samverkan med inom maximalt 24- 48
medborgarna
timmar
Räddningstjänsten ska ha Personalen och ledningen Resurser omdisponeras så
en sådan organisation och ska vid medarbetaratt de gör maximal nytta
utrustning att lagenlig
enkäten anse att de har
för hela kommunen
verksamhet ska kunna
goda möjligheter att utföra
bedrivas över hela
sina arbetsuppgifter
kommunens yta
Verksamheten skall arbeta Medarbetarna ska varje
Täta Arbetsplatsträffar
självförbättrande och på
månad ges tillfälle till att
med möjlighet till
eget initiativ identifiera
komma med synpunkter
kollegialt lärande
förbättringsområden på
och förslag på
eget initiativ eller i
förbättringar
samverkan med
medborgare
Sätt att nå mål
Mål
Personalgruppen skall ha
ändamålsenlig storlek,
känna trygghet i arbetet
och ligga i topp vid
mätningar av arbetsmiljö
Ändamålsenligt IT- stöd
skall finnas för
verksamheten
Lagenlig och effektiv
myndighetsutövning som
präglas av öppenhet och
transparens

Justerande sign

Delmål
sjuktal under genomsnittet i
koncernen
personalen hinner med sina
arbetsuppgifter på arbetstid
ingen arbetsrelaterad stress
behöver noteras i Adato
Medel för uppdaterat ITstöd äskas
kompetensutveckling för att
använda hjälpmedlets
potential genomförs
Ärenden hanteras i enlighet
med Förvaltningslagen
Ärenden kommuniceras och
förklaras så att antalet
anmälda klagomål i enlighet
med klagomåls-
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Sätt att nå mål
Arbeta för ändamålsenlig budget
Arbeta för införande av
moderna digitala
stödresurser
Arbeta för införande av
moderna digitala
stödresurser
Arbeta för att alla
sökande,
verksamhetsutövare,
medarbetare och
politiker känner till
aktuellt regelverk
Utdragsbestyrkande
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hanteringsrutinen uppgår
avseende
till max 10 st. per år
myndighetsutövningen
Nämnd och tjänstemän
Inga ärenden ska falla
Nämnden utbildas,
känner trygghet i
mellan stolarna på grund av tydlighet kring mål,
beslutsfattandet och minst oklarhet om beslutsvägar
dialog förs kring
90 % av besluten som
myndighetsutövningen i
överklagas ska vinna laga
personalgruppen
kraft
Samtliga bygglovsärenden Alla bygglovsärenden ska ha Låg personalomsättning,
ska hanteras inom ramen
en handläggningstid på
tydlig uppföljning och
för Plan- och bygglagen
maximalt tio veckor och
arbetsledning samt
60 % av ärendena inom
tillräckliga stödresurser
detaljplan ska ha en
på plats
handläggningstid på mindre
än fem veckor
Det dagliga arbetet och
Vi ska finnas tillgängliga
Ökad närvaro av
myndighetsutövningen
för sökande varje dag,
inspektörer och
ska präglas av strävan
både för spontanbesök och koordinatorer i
efter att minimera
på bokade tider
stadshushallen
beslutstider,
Där möjlighet ges ska
Öppet hus minst en gång
brukarorientering,
enklare bygglovsärenden
per år
tillgänglighet,
som start- och slutbesked
Samverkansmöten
informationstransparens,
kunna meddelas digitalt
genomförs med näringsliv
dialog och samverkan med inom maximalt 24- 48
och
medborgarna
timmar
stadsbyggnadsförvaltningen
Räddningstjänsten ska ha Personalen och ledningen Anpassa organisation och
en sådan organisation och ska vid medarbetarutrustning till omvärlden
utrustning att lagenlig
enkäten anse att de har
krav
verksamhet ska kunna
goda möjligheter att utföra Samverka med andra
bedrivas över hela
sina arbetsuppgifter
aktörer för ökad trygghet i
kommunens yta
hela kommunen
Verksamheten skall arbeta Medarbetarna ska varje
Regelbundna möten hålls
självförbättrande och på
månad ges tillfälle till att
mellan ledning och
eget initiativ identifiera
komma med synpunkter
medarbetare
förbättringsområden
och förslag på
förbättringar

Sida
41 av 45

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

Miljö- och byggnämnden beslutar om att lägga verksamhetsplanen med godkännande till
handlingarna

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Internkontrollplan för Miljö- och byggnämnden 2019
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

lägga internkontrollplanen med godkännande till handlingarna
Internkontroll- och åtgärdsplan 2019
S = Sannolikhet
1= osannolik
2= möjlig
3= sannolik

Område
Långsiktig personalförsörjning

Ändamålsenligt ITstöd

Lagenlig och effektiv
myndighetsutövning
som präglas av
samverkan,
öppenhet och
transparens
Nämnd och
tjänstemän känner
trygghet i
beslutsfattandet

Justerande sign

RM= Riskmått (SxK)
1-3= acceptabel
4-6= förhöjd risk
7-8= hög risk
9= oacceptabel risk

K= Konsekvens
1= låg
2= möjlig
3= hög

Identifiering
av risk
Myndighetsarbetet
fördröjs på
grund av
personalbrist

Konsekvens/
Effekt
Bristande service
till medborgarna

S

K

2

3

SxK=
RM
6

2

3

6

Åtgärder

Ansvar

Klart

Förvaltningen
arbetar i enlighet
med
personalförsörjningsplan och
för god
arbetsmiljö

FC och
avdelningschefer

Chefer följer
nära upp
arbetsmiljö
och vidtar
åtgärder

Servicen till
medborgarna
försämras på
grund av
otidsenliga
hjälpmedel

Bristande service
till medborgarna

Vi lyckas inte
motivera våra
beslut och
varför de
fattas som de
gör
Nämnd och
tjänstemän
vet inte om de
fattar rätt
beslut

Medborgarna
förlorar
förtroendet för
myndighetsutövningen

1

3

3

Erbjuda
information och
vara tillgängliga
för frågor och
synpunkter

Nämnd, FC och
Avdelningschefer

Dålig arbetsmiljö
och osäkerhet i
myndighetsrollen

1

3

3

Utbildning till
politiker och
tjänstemän

FC och
avdelningschefer

Förvaltning och
nämnd arbetar
för att
tillhandahålla
tidsenliga
hjälpmedel

Nämnd, FC,
avdelningschefer

Utdragsbestyrkande

Nytt
ärendehanteringssystem
inköps till
Bygglov

Ökad
tillgänglighet
för
medborgarna
till våra
tjänster
Nämndsutbildning
genomförs

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-03-28

Sida
43 av 45

Samtliga
bygglovsärenden ska
hanteras inom
ramen för Plan- och
bygglagen

Beslut fattas
inte inom
föreskriven
tid

Allmänhetens
förtroende för
nämndens arbete
skadas

2

3

6

Det dagliga
arbetet följs upp
och åtgärder
sätts in för att
förhindra
dröjsmål i
handläggningen

FC och
avdelningschefer

Avdelningsche
följer nära upp
handläggningen

Räddningstjänsten
ska ha en sådan
organisation och
utrustning att
lagenlig verksamhet
ska kunna bedrivas
över hela
kommunens yta

Minskad
känsla av
trygghet hos
kommunens
medborgare

Utveckling i
kommunen
äventyras

2

3

6

Organisation,
planer och
metoder
anpassas
kontinuerligt till
omvärldens krav

Räddningschef

Räddningschefen
omdisponerar
resurser inom
ekonomisk
ram

Verksamheten skall
arbeta
självförbättrande
och på eget initiativ
identifiera
förbättringsområden

Verksamheten
kan fastna i
felaktiga
arbetsformer

Vi kan inte ge
allmänheten den
service de har
rätt att förvänta
sig av oss

2

2

4

Kontinuerligt
fånga upp
synpunkter från
medarbetare och
allmänhet och
föra dem vidare
till berörd chef

Alla

Täta möten
med all
personal
genomförs där
möjlighet ges
för kollegialt
lärande

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

Miljö- och byggnämnden beslutar om att lägga internkontrollplanen med godkännande
till handlingarna

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningschefen informerar
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

lägga informationen med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anders Karlsson informerar enligt:
-

Miljö- och byggnadsförvaltningen finns representerad på Navet (gamla Elkedjan) en dag per
vecka för att öka medborgarnas tillgång till våra tjänster

-

Ett klagomål har inkommit, på att Miljö- och byggnadsförvaltningen inte informerat om den
förestående halveringen av bygglovsavgifter för en- och tvåbostadshus.

-

Aktuell film på Boverkets hemsida finns på
https://boverket.onlineacademy.se/external/play/6264

Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

lägga informationen med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 91
Tillägg till delegationsordningen för Miljö- Och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

Miljö- och byggnämnden beslutar att ge delegation för beslut om att bevilja bygglov för
flerbostadshus inom detaljplan (planenliga åtgärder)

att

Miljö-och byggnämnden önskar information vid inkommande av ansökningar av stor
betydelse (oftast stadsomvandling/nya Kiruna).

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Sigrid Vestling ställer frågan till Miljö- och byggnämnden:
Anser Miljö- och byggnämnden att nybyggnad av kvarter i samband med stadsomvandlingen är av
principiell beskaffenhet?
Har bygglovskontoret delegation eller ska samtliga ärenden presenteras till Miljö- och byggnämnden
för beslut?
Idag har bygglovskontoret delegation för åtgärder inom detaljplan förutom flerbostadshus.
Ärenden av principiell beskaffenhet får inte delegeras.
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

Miljö- och byggnämnden beslutar att ge delegation för beslut om att bevilja bygglov för
flerbostadshus inom detaljplan (planenliga åtgärder)

att

Miljö-och byggnämnden önskar information vid inkommande av ansökningar av stor
betydelse (oftast stadsomvandling/nya Kiruna).

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

