KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-10

Plats och tid;

Kommunfullmäktigesalen, stadshuset Kristallen, Kiruna
2020-09-10, kl. 08:15

Beslutande;

Se särskild närvaroförteckning

Utses att justera;

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

Sida
1 av 2

Övriga deltagande; Förvaltningschef Anders Karlsson
Bygglovschef Sigrid Vestling
Miljöchef Helena Söderlund
Räddningschef Thomas Winnberg

Sekreterare: ________________
Åsa Hirvelä

§ 186

Ordförande:__________________________________________________________
Sten Nylén (SJVP)
§ 186
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

2020-09-10
2020-09-10
2020-09-10
2020-10-02

Förvaringsplats för protokollet:

Miljökontoret
____________________________
Åsa Hirvelä

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

§ 186

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-10

Sida
2 av 2

G-2020-71

Redovisning av arbetet med åtgärdsprogram för hantering av våld i nära relation
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

miljö- och byggnämnden antar svaret som sitt eget för vidarebefordran till
kommunstyrelsen via folkhälsostrategen

att

beslutet omedelbart justeras för att hinna med sista svarsdag

Beskrivning av ärendet
År 2017 upprättades i miljö- och byggnämnden en plan för hantering av förekomst av våld i nära
relation. Av planen framgår hur våld i nära relation ska hanteras och anmälas samt att rapportering ska
ske i kvartalsrapporten. Planen finns anslagen på förvaltningens digitala anslagstavla för
verksamhetsrutiner. Under 2020 har inga fall av våld i nära relation rapporterats. Inga insatser vid
sidan av ordinarie arbetsmiljöarbete har under året gjorts och inga behov av sådana har heller
rapporterats.
Hantering av ärendet
Gällande frågan om vilka effekter förvaltningen ser av strategi och program för hantering av våld i nära
relation, kan sägas att arbetet med hantering och redovisning av frågorna är väl inarbetade i
verksamheten och att behovet av en särskild aktivitet och särredovisning av frågorna inte bedöms vara
stort.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

miljö- och byggnämnden antar svaret som sitt eget för vidarebefordran till
kommunstyrelsen via folkhälsostrategen

att

beslutet omedelbart justeras för att hinna med sista svarsdag

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-10

Plats och tid;

Kommunfullmäktigesalen, stadshuset Kristallen, Kiruna
2020-09-10, kl. 08:15 – 11:20

Beslutande;

Se särskild närvaroförteckning

Utses att justera;

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

Sida
1 av 58

Övriga deltagande; Förvaltningschef Anders Karlsson
Bygglovschef Sigrid Vestling
Miljöchef Helena Söderlund
Räddningschef Thomas Winnberg

Verksamhetsstrateg Kommunala fastigheter

Gert Mörtvik § 187
Byggnadsinspektör Cristina Similä § 200-201
Byggnadsinspektör Elisabeth Stenlund § 215-216
Byggnadsinspektör Nadja Rundqvist § 218
Byggnadsinspektör Lovisa Karlsson

Sekreterare: ________________
Åsa Hirvelä

§ 187 - 219

Ordförande:__________________________________________________________
Sten Nylén (SJVP)
§ 187 - 219
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

2020-09-10
2020-09-17
2020-09-17
2020-10-09

Förvaringsplats för protokollet:

Miljökontoret
____________________________
Åsa Hirvelä

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

NÄRVARO- OCH
VOTERINGSLISTA
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
2020-09-10 Kl 08:15 - 11:20

NÄRVARANDE
R = Röstberättigad
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Mats Fredlund
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1 (2)
Miljö- och byggnämnden tillika
räddnings- och trafiknämnd
Tid:

2020-09-10, 08.15

Plats: Kommunfullmäktigesalen, Kristallen, Kiruna
I enlighet med direktiv från Folkhälsomyndigheten upplyses de kallade
om att de inte ska komma till mötet om de har symtom på luftvägsinfektion
eller influensa.
Ärenden

Bil nr

Dnr

§ nr

2019-000127

§ 187

1

Sporthallen, information
MOB 2020-04-30 § 89

2

Information
Räddningstjänst

3

Budgetredovisning

3

G-2020-13

§ 189

4

Uppföljning av livsmedelskontrollen
första halvåret 2020

4

G-2020-60

§ 190

5

Jämförelse av miljötaxa

5

G-2020-73

§ 191

6

VÄRMEN 2, Kiruna Värmeverk
Miljörapport 2019
AU 2020-08-27 § 99

6

M-2020-277

§ 192

7

SVAPPAVAARA 12:6, Ragn Sells T & D AB
Miljörapport 2019
AU 2020-08-27 § 100

7

M-2020-280

§ 193

8

KIRUNA 1:126, Kiruna avloppsreningsverk
Miljörapport 2019

8

M-2020-283

§ 194

9

Information
Miljöärenden

10

KORONAN 10, Bygglov komplementbyggnad
AU 2020-08-27 § 101

10

B-2020-416

§ 196

11

LOKMÄSTAREN 3, bygglov nybyggnad stödmur
AU 2020-08-27 § 102

11

B-2020-440

§ 197

12

JUKKASJÄRVI BANDEL 100:1, bygglov
nybyggad fjärrvärmepanna med cisterner
AU 2020-08-27 § 103

12

B-2020-469

§ 198

13

MÖRTEN 6, Bygglov tillbyggnad enbostadshus
AU 2020-08-27 § 104

13

B-2020-475

§ 199

14

JUKKASJÄRVI BANDEL 100:1 och JUKKASJÄRVI
KRÖML 1:1, bygglov nybyggnad transformatorstation

14

B-2020-318

§ 200

§ 188

§ 195

15

ÄLGEN 1, bygglov till- och ombyggnad av skola
samt anläggning av ny parkering

15

MoB-2019-699

§ 201

16

KURRAVAARA 4:83, Strandskyddsdispens,
tillbyggnad av carport
AU 2020-08-27 § 107

16

B-2020-390

§ 202

17

BORGEN 1, Bygglov tillbyggnad garage/carport
AU 2020-08-27 § 109

17

B-2020-479

§ 203

18

Handläggning av planstridiga ärenden

G-2020-72

§ 204

19

Information
g-2020-75

20

Budgetberedning
AU 2020-08-27 § 110

20

G-2020-69

§ 206

21

Kvartalsrapport 2 2020
AU 2020-08-27 § 111

21

G-2020-50

§ 207

22

Överföring av trafik konton till bygglovskontoret
AU 2020-08-27 § 112

22

G-2020-70

§ 208

23

Förvaltningschefen informerar

23

G-2020-8

§ 209

24

Verksamhetsplan 2020
AU 2020-08-27 § 114

24

G-2020-16

§ 210

25

Internkontrollplan 2020
AU 2020-08-27 § 115

25

G-2020-17

§ 211

26

Utförda uppdrag

26

G-2020-10

§ 212

27

Redovisning av arbetet med åtgärdsprogram för
hantering av våld i nära relation
AU 2020-08-27 § 117

27

G-2020-71

§ 186

28

Delgivningar

28

§ 213

29

Delegationsbeslut

29

§ 214

30

JUKKASJÄRVI 15:3, förhandsbesked
nybyggnad maskinhall

30

B-2020-407

§ 215

31

KIRUNA 1:1 och KIRUNA 1:173, bygglov
ombyggnad och utökning golfbana samt
parkeringsplats

31

B-2020-478

§ 216

32

Överträdelser av bestämmelser i trafikförordningen
(1998:1276 samt bestämmelser i lokala
trafikföreskrifter)

32

G-2020-75

§ 217

33

JUKKASJÄRVI 1:5, förhandsbesked nybyggnad
enbostadshus

33

B-2020-441

§ 218

§ 205

Sten Nylén
Miljö- och byggnämndens ordförande
Tänk på astmatiker - använd ej starka dofter och parfym
Mobiltelefoner skall under sammanträdet vara inställda på "tyst" signal, såvitt inte en ledamot i förväg anmäler att viktigt samtal
väntas. För presidiet råder totalt förbud för påslagna mobiltelefoner under sammanträdet såvitt inte anmälan om
"väntat viktigt samtal" görs vid mötets början. Kom ihåg att ovanstående regler gäller då du som representant för Kiruna kommun

34

TARFALA 1, anmälan/ klagomål-takkonstruktion

34

B-2020-460

§ 219

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

§ 187

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-10

Sida
2 av 58

2019-000127

Sporthallen, information

Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

lägga informationen med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Miljö- och byggnämnden beslutade 2020-04-30 § 89, att Räddningstjänsten får i uppdrag att ta
kontakt med Kiruna kommun, för att få saken åtgärdad, att Räddningstjänsten återkommer till
miljö- och byggnämndens sammanträde 2020-09-10, och redovisar vad som har hänt i ärendet.
Hantering av ärendet
Verksamhetsstrateg Kommunala fastigheter Gert Mörtvik informerar.
Brandskyddsåtgärder för att möjliggöra fortsatt användning av friidrottshallen i sporthallen är
påbörjade.
Åtgärderna är enligt uppgift godkända av föreläggaren hos räddningstjänsten. Nils-Isak Iidivuoma.
Yrkanden och beslutsgång
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

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-10

Sida
3 av 58

§ 188

Information Räddningstjänst
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

lägga informationen med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Räddningschef Thomas Winnberg informerar i ärendet.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-10

Sida
4 av 58

§ 188 forts.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-10

Sida
5 av 58

§ 188 forts.

Yrkanden och beslutsgång
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

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

§ 189

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-10

Sida
6 av 58

G-2020-13

Budgetredovisning
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

lägga redovisningen med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anders Karlsson föredrar ärendet.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-10

Sida
7 av 58

§ 189 forts.
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

lägga redovisningen med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

§ 190

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-10

Sida
8 av 58

G-2020-60

Uppföljning av livsmedelskontrollen första halvåret 2020
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

lägga informationen med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Miljö- och byggnämnden har vid sitt sammanträde 2020-01-30 § 10,fastställt Plan för
livsmedelskontroll i Kiruna kommun 2020-2022. I sagda plan står följande angående uppföljning:
”Redovisning av livsmedelskontrollen sker löpande genom kvartalsrapporter till nämnden. En mer
utförlig halvårsuppföljning lämnas till nämndens första sammanträde på hösten. En redovisning av
årets resultat lämnas till första sammanträdet påföljande år. Vid dessa sammanträden kommer
genomförda kontrollåtgärder att jämföras mot de planerade insatserna enligt kontrollplanen och
verksamhetsplanen och vid behov kommer åtgärdsförslag att upprättas.”
Hantering av ärendet
Under första halvåret 2020 har 166 kontrollbesök utförts varav 98 stycken var planerade besök. Detta
motsvarar 45 % av planerad kontroll på helår, ett resultat i linje med tidigare år med gott
kontrollresultat. Av den kontrollskuld som uppstått under de förutvarande 2 åren kvarstår ungefär 20
objekt. Vissa av dessa är säsongsverksamheter som kan kontrolleras tidigast under vintern 2020. Det
finns också några särskilda boenden på listan som inte kommer kontrolleras annat än i nödfall så länge
det råder besöksförbud. Vidare finns det några objekt som inte har någon verksamhet för tillfället på
grund utav pandemin.
27 förelägganden, varav 3 med vite, och 1 förbud har utfärdats under perioden. På dricksvattensidan
har 8 faroanalyser och 5 undersökningsprogram för dricksvattenanläggningar fastställts. Arbetet med
att inhämta dokumentation över samtliga dricksvattenanläggningar samt att få verksamhetsutövarna
att följa provtagningsplanerna går framåt. Under första halvåret har verksamheten påverkats starkt av
pandemin. Mycket av den planerade kontrollen har fått ställas in eller om för att anpassa sig den nya
situationen. Flera av de större livsmedelsverksamheterna har också ställt om eller stängt helt i väntan
på bättre tider. Kontrollen gick därför på sparlåga under mars-maj. Från mitten av maj har
inspektörerna återgått till mer regelrätta kontroller. I samband med detta gick en av ordinarie personal
på föräldraledighet och en vikarie rekryterades. Med full bemanning under hösten finns ingen
anledning att tro att myndigheten inte ska nå de uppsatta målen för kontrollen. Förvaltningen ser
därför ingen anledning till att lämna några åtgärdsförslag för kontrollverksamheten.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

Justerande sign

miljö- och byggnämnden lägger informationen med godkännande till handlingarna

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-10

Sida
9 av 58

§ 190 forts.
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

191

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-10

Sida
10 av 58

G-2020-73

Jämförelse av miljötaxa
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

lägga informationen med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Miljöchef Helena Söderlund informerar i ärendet.
Miljö- och byggnämnden begärde 2020-06-11 § 151 att förvaltningen skulle redovisa en jämförelse på
miljötaxan i olika kommuner.
Hantering av ärendet
Jämförelse har gjorts av vanliga anmälningsärenden. Endast Luleå, Kiruna och Jokkmokk har taxor
som är behovsstyrda. Vissa av kommunerna har inte uppdaterat annat än själva timavgiften på väldigt
lång tid.
Där det saknas staplar innebär det att kommunen tar löpande timtaxa för handläggningen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-10

Sida
11 av 58

§ 191 forts.

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 Sten Nyléns yrkande.
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

§ 192

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-10

Sida
12 av 58

M-2020-277

VÄRMEN 2, Kiruna Värmeverk, miljörapport 2019
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna Kiruna Krafts AB:s miljörapport för verksamhetsåret 2019

Beskrivning av ärendet
Vid Kiruna värmeverk bedrivs förbränning av avfall, biobränsle och olja för att framställa värme och el.
Verksamheten är en industriutsläppsverksamhet med offentliggjorda BAT-slutsatser, Kiruna Kraft AB
behöver dock först inför rapporteringen av verksamhetsåret 2020 redogöra för hur de följer eller avser
att följa BAT-slutsatserna.
Tillståndet medger en total installerad tillförd effekt på högst 80 MW. Under större delar av 2019 har
effekten varit 78 MW men i december flyttades en 6 MW oljepanna från fastigheten. Under året har 267
GWh värme och 18 GWh el producerats med en bränslefördelning på 57 % avfall, 20 % flis och 8 %
spillvärme. Övriga 15 % består av pellets, bioolja, fossil eldningsolja och rökgaskondensering (RGKA).
Under verksamhetsåret 2019 har en del överskridanden skett av såväl villkor i tillståndet som
begränsningsvärden i förordning (2013:253) om förbränning av avfall. Tillståndsvillkoren som
överskridits är följande:
Villkor 2, utsläpp av kadmium och kadmiumföreningar från panna 3 har uppmätts till 0,0033 mg/l
som kvartalsmedelvärde under kvartal 2 samt 0,0180 mg/l som kvartalsmedelvärde under kvartal 4.
Kvartalsmedelvärdet får inte överstiga 0,001 mg/l.
Begränsningsvärdet för kväveoxider, från panna 2 har 650 mg/Nm3 respektive 603 mg/Nm3
uppmätts. Begränsningsvärdet är 600 mg/Nm3.
Begränsningsvärdet för kolmonoxid, från panna 1 och 2 har halten kolmonoxid varit över 150 mg/Nm3
under 36 % respektive 89 % av driftdygnen. Begränsningsvärdet är att 95 % av driftdygnen ska
kolmonoxidhalten understiga 150 mg/Nm3, det vill säga att maximalt 5 % av driftdygnen får överskrida
150 mg/Nm3.
65 § Förordning (2013:253) om förbränning av avfall, från panna 3 har halten dioxin uppmätts till 0,2
ng/Nm3 vid ett av två mättillfällen. Enligt förordningen får halten dioxin vara som högst 0,1 ng/Nm3.
100 § Förordning (2013:253) om förbränning av avfall, från panna 3 har halten zink uppmätts till 3,400
mg/l respektive 1,692 mg/l. Enligt förordningen får halten zink inte överstiga 1,5 mg/l vid fler än ett
tillfälle per år.
Hantering av ärendet
Miljörapporten innehåller de uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8)
om miljörapport. Rapporten är även inlämnad i tid.
Med anledning av överträdelserna kommer förvaltningen att upprätta en anmälan om misstänkt
miljöbrott.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-10

Sida
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§ 192 forts.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

miljö- och byggnämnden beslutar om att godkänna Kiruna Krafts AB:s miljörapport för
verksamhetsåret 2019

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.
Kenneth Paulsson (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

§ 193

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-10

Sida
14 av 58

M-2020-280

SVAPPAVAARA 12:6, Ragn Sells T & D AB, miljörapport 2019
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna Ragn-Sells T & D AB:s miljörapport för verksamhetsåret 2019

Beskrivning av ärendet
Verksamheten har i slutet av 2019 bytt verksamhetsutövare från Svevia AB till Ragn-Sells T & D AB.
Med anledning av att Ragn-Sells tog över verksamheten under verksamhetsåret är det de som är
skyldiga att lämna miljörapporten.
Under 2019 har ingen större verksamhet bedrivits. Ingen jord har tagits emot, drygt 500 ton har
transporterats bort från anläggning och drygt 1100 ton jord väntar på att behandlas. Provtagning har
skett av grundvatten utan anmärkning och lakvatten från behandlingsytorna har provtagits och
villkoren har hållits.
Verksamheten som bedrivs är en A-klassad industriutsläppsverksamhet. Verksamheten omfattas av
offentliggjorda BAT-slutsatser och skyldigheten att från och med verksamhetsåret 2019 redovisa hur
BAT-slutsatserna efterlevs eller planeras att efterlevas. Detta redovisades först inte av
verksamhetsutövaren vilket renderade en begäran om att lämna uppgifter. Verksamhetsutövaren har
kompletterat miljörapporten så att den innehåller dessa obligatoriska uppgifter.
Hantering av ärendet
Miljörapporten innehåller de uppgifter som krävs enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8)
om miljörapport. Miljörapporten är även inlämnad i tid.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

miljö- och byggnämnden beslutar om att godkänna Ragn-Sells T & D AB:s miljörapport
för verksamhetsåret 2019

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

§ 194

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-10
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M-2020-283

KIRUNA 1:126, Kiruna avloppsreningsverk, miljörapport 2019
Miljö och byggnämnden beslutar således
att

godkänna miljörapporten för Kiruna avloppsreningsverk 2019

Beskrivning av ärendet
TVAB har lämnat miljörapport för året. Det framgår att problem i biosteget återkommer då och då,
troligen på grund av olja i ledningsnätet. På grund av detta är ett månadsmedelvärde som riktvärde för
BOD överskridet. Strategiskt arbete för att minska andelen ovidkommande vatten är påbörjat.
Mängden bräddat vatten vid höga flöden är fortsatt stor.
Hantering av ärendet
Miljökontoret avser att följa upp ärendet vid tillsyn.
Alla kvartalsvärden har innehållits. Rapporten innehåller alla nödvändiga uppgifter.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

miljö- och byggnämnden beslutar om att godkänna miljörapporten för Kiruna
avloppsreningsverk 2019

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.
Kenneth Paulsson (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-10
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§ 195
Information miljöärenden
Miljö och byggnämnden beslutar således
att

lägga informationen med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Miljöchef Helena Söderlund informerar i ärendet.
-

LOVA-projektet
Sommarens händelser
Invasiva arter
Ala Lombolo
Trängseltillsyn

Yrkanden och beslutsgång
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

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
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B-2020-416

KORONAN 10, bygglov komplementbyggnad
Miljö och byggnämnden beslutar således
att

ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kapitlet 31 b § plan- och bygglagen
(2010:900), eftersom nämnden anser att detta kan betraktas som en mindre avvikelse

Beskrivning av ärendet
Föreligger en ansökan om bygglov från Andreas Lehto, för uppförande av en friggebod på fastigheten
Koronan 10. Fastigheten omfattas av stadsplan 25-P75/14 och detaljplan 25-P05/154. Området avses
bebyggas med parhus. Det aktuella området får bebyggas endast för bostadsändamål och med så kallad
sluttningshus. Byggnaden ska uppföras i gräns mot granntomt och får inte uppföras till större höjd än
4,2 meter. Med punktprickning betecknad mark får inte bebyggas. Byggnadens storlek uppgår till en
yta om 12 kvadratmeter. Nocken når en höjd på 3 meter. Byggnaden kommer inte att anslutas till
varken vatten, avlopp eller el. Fasaderna utförs i liggande träpanel med plåttak.
Hantering av ärendet
Den 12 kvadratmeter stora komplementbyggnaden i sin helhet kommer att stå på punktprickad mark,
det vill säga mark som enligt stadsplanen inte får bebyggas. Miljö- och byggnadsförvaltningen
konstaterar att byggnationer inte är att betraktas som en liten avvikelse och förenlig med stadsplanens
syfte.
Föreligger yttranden från fastighetsägarna till fastigheterna Koronan 9, Koronan 11, Kometen 1 och
Kometen 9. Ingen erinran har inkommit till bygglovskontoret.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kapitlet 30, 31 b och 31 c §§ plan- och bygglagen
(2010:900)

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kapitlet 31 b § plan- och bygglagen
(2010:900), eftersom nämnden anser att detta kan betraktas som en mindre avvikelse

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.
________
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
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B-2020-440

LOKMÄSTAREN 2, bygglov nybyggnad stödmur
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kapitlet 31 b § plan- och bygglagen
(2010:900), eftersom nämnden anser att detta kan betraktas som en mindre avvikelse

Beskrivning av ärendet
Föreligger en ansökan om bygglov från Dan Jakobsson, för uppförande av en stödmur på fastigheten
Lokmästaren 3. Fastigheten omfattas av stadsplan 25-KIS/R144. Det aktuella området får användas
endast för bostadsändamål. Området ska bebyggas med hus som uppförs fristående. Dock får
huvudbyggnader och garage 2 och 2 sammanbyggas i gemensam tomtgräns. Huvudbyggnaden får
uppföras på mindre avstånd än 4,5 meter från gräns mot granntomt och uthusbyggnad i sådan gräns,
om detta prövas vara förenligt med ett prydligt och ändamålsenligt bebyggande av kvarteret. Endast en
huvudbyggnad och ett uthus eller annan gårdsbyggnad får uppföras. Byggnaden ska uppföras med
högst en våning. Vind får inte inredas. En undre markvåning får inredas där detta med hänsyn till
terrängförhållandena prövas lämpligt. Med punktprickning betecknad mark får inte bebyggas.
Hantering av ärendet
Bygglovsansökan avser uppförande av en stödmur som kommer i sin helhet att placeras på
punktprickad mark. Åtgärden är således planstridig. Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att den
aktuella åtgärden inte får anses vara en liten avvikelse eller utgöra en skydds- och säkerhetsåtgärd som
är nödvändig för att den aktuella tomten ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt.
Föreligger yttranden från fastighetsägarna till fastigheterna Lokmästaren 2, Lokmästaren 4,
Banmästaren 8, Banmästaren 9 och Banmästaren 10. Ingen erinran har inkommit till bygglovskontoret.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kapitlet 17 § plan- och bygglagen (2010:900)

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kapitlet 31 b § plan- och bygglagen
(2010:900), eftersom nämnden anser att detta kan betraktas som en mindre avvikelse

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
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B-2020-469

JUKKASJÄRVI BANDEL 100:1, bygglov nybyggnad fjärrvärmepanna med cisterner
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen (2010:900)

Beskrivning av ärendet
Föreligger en ansökan från Tekniska Verken i Kiruna AB, avseende bygglov för nybyggnad av en
fjärrvärmepanna med cistern och skorsten på fastigheten Jukkasjärvi Bandel 100:1. En befintlig
pelletseldad panna, som i dag står på Värmeverkets område, kommer att flyttas till Luossavaara.
Anläggningen kommer att ersätta oljeeldning vintertid. Driftstiden på anläggningen beräknas till
mellan 1500 och 2500 timmar per år. Målsättningen är att anläggningen ska vara driftklar senast
januari 2021. Den berörda marken ägs av Trafikverket. Arrendekontrakt finns. Kiruna Kraft har även
behov av en ny infart från E10. Tillståndet har medgivits. Den nya infarten går även igenom mark som
LKAB äger. LKAB har godkänt den nya infarten och ett markavtal håller på att tas fram.
Fjärrvärmepannan får en byggnadsarea på 57,9 kvadratmeter. Cisternen blir 10 kvadratmeter med en
totalhöjd på 15,4 meter. Containern kommer att vara isolerad, uppvärmd, ventilerad (tilluft) och
försedd med allmänbelysning. Fasaden blir av profilerad stålplåt. Skorstenen får en byggnadsarea på
1 kvadratmeter med en totalhöjd på 11,65 meter. Den tilltänkta anläggningen kommer att stängslas in
med industristängsel och låsbara grindar.
Hantering av ärendet
Den tilltänkta åtgärden kommer att placeras intill ett område som kommer att detaljplaneras. Syftet
med detaljplanen är att uppföra bostäder, bevara kulturmiljö samt förtäta området med ytterligare
kulturhistoriskt bevarande värd bebyggelse. På andra sida E:10an finns ett detaljplanerat område som
syftar till att möjliggöra utbyggnad av bostäder, hotell, handel och skola.
För att bygglov ska meddelas krävs enligt anpassningskravet att byggnaden ska utformas och placeras
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, platsens kulturvärden och
intresset av en god helhetsverkan. Åtgärden har en tydlig industriell karaktär och kommer att förses
med en cistern och en skorsten. Cisternen i fråga kommer att bli cirka 15 meter hög och skorstenen
cirka 12 meter i hög.
Med hänsyn tagen till utformningen av den nu aktuella typen av cistern och container samt föreslagen
placering bedöms åtgärden inte vara lämplig med hänsyn till omgivningen och därmed inte uppfylla
anpassningskravet.
Då sakägare som enligt 9 kapitlet 25 § plan- och bygglagen (2010:900) 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 § plan- och bygglagen (2010:900). Kungörelsen har anslagits på
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
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kommunens anslagstavla och annonserats i Norrländska Socialdemokraten och Norrbottens Kuriren
2020-07-27. Yttrandetiden var till och med 2020-08-17. Inga yttranden har inkommit.
Ärendet har remitterats till Kiruna kommuns räddningstjänst samt Kiruna kommuns miljökontor. Inga
synpunkter har inkommit till bygglovskontoret.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen (2010:900)

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden.
av

Sten Nylén (SJVP)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.
Kenneth Paulsson (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-10
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B-2020-475

MÖRTEN 6, bygglov tillbyggnad enbostadshus
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kapitlet 31 b § plan- och bygglagen
(2010:900), eftersom nämnden anser att detta kan betraktas som en mindre avvikelse

Beskrivning av ärendet
Föreligger en ansökan från Alexander Sterner och Sofia Sterner om bygglov för uppförande av en
tillbyggnad på fastigheten Mörten 6. Fastigheten omfattas av stadsplan 25-KIS/R118. Det aktuella
området får bebyggas endast för bostadsändamål och endast med hus som uppförs fristående.
Byggnaden får uppföras med högst en våning och får inte uppföras till större höjd än 5,6 meter. Utöver
angivet våningsantal får vind inredas. Tillbyggnaden kommer att bli 17,1 kvadratmeter och ska placeras
på punktprickad mark, det vill säga mark som inte får bebyggas.
Hantering av ärendet
Den 17 kvadratmeter stora tillbyggnaden i sin helhet kommer att stå på punktprickad mark, det vill
säga mark som enligt stadsplanen inte får bebyggas. Miljö- och byggnadsförvaltningen konstaterar att
byggnationer inte är att betraktas som en liten avvikelse och förenlig med stadsplanens syfte.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30, 31 b och 31 c §§ plan- och bygglagen
(2010:900)

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kapitlet 31 b § plan- och bygglagen
(2010:900), eftersom nämnden anser att detta kan betraktas som en mindre avvikelse

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
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B-2020-318

JUKKASJÄRVI BANDEL 100:1 och JUKKASJÄRVI KRONOÖVERLOPPSMARK 1:1,
bygglov nybyggnad transformatorstation
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

bygglov beviljas för nybyggnad av transformatorstation på fastigheterna Jukkasjärvi
bandel 100:1, med stöd av 9 kapitlet 31 b § plan- och bygglagen och Jukkasjärvi
kronoöverloppsmark 1:1, med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL

att

kontrollansvarig, Ingemar Harila, med behörighet K enligt 10 kapitlet 9 § plan- och
bygglagen (2010:900), godtas för ärendet

Beskrivning av ärendet
Föreligger en ansökan från Vattenfall Eldistribution, genom Fredrik Bäck, som avser bygglov för

nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Jukkasjärvi bandel 100:1 och Jukkasjärvi
kronoöverloppsmark 1:1, där huvuddelen av åtgärden hamnar på fastigheten Jukkasjärvi
bandel 100:1. Byggnaden får en byggnadsarea på 680 kvm, med en totalhöjd på 12,2 m. Fasad
utgörs i Grafitsvart tegel och silvermetallic plåttak. Förvaltningens bedömning om förslag till
beslut är att antingen bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 och 31 b § PBL eller avslå bygglov
för åtgärden med stöd 9 kap. 31 § PBL.
Hantering av ärendet

Förvaltningens bedömning om förslag till beslut är att antingen bevilja bygglov med stöd av 9
kapitlet 31 och 31 b § PBL eller avslå bygglov för åtgärden med stöd 9 kapitlet 31 § PBL.
Ärendet har remitterats till Kiruna kommuns Kommunantikvarie, Miljökontoret, Räddningstjänst,
Gábna sameby, Trafikverket, Riksantikvarieämbetet och Statens Fastighetsverk.
Då sakägare som enligt 9 kapitlet 25 § plan- och bygglagen (2010:900) 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 § plan- och bygglagen (2010:900). Kungörelsen har anslagits på
kommunens anslagstavla och annonserats i Norrländska Socialdemokraten och Norrbottens Kuriren
2020-05-30. Yttrandetiden var t.o.m. 2020-06-22. Inga yttranden har inkommit.
Det finns ett positivt förhandsbesked ärende MoB 2019-285, dock är det bara prövat om marken är
lämplig att bebyggas. I beslutet framgår det att utformningen av byggnaden tas i kommande
bygglovsansökan.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

bygglov avslås för nybyggnad av transformatorstation på fastigheterna Jukkasjärvi bandel
100:1 och Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1, med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL
eller

att

bygglov beviljas för nybyggnad av transformatorstation på fastigheterna Jukkasjärvi
bandel 100:1, med stöd av 9 kapitlet 31 b § plan- och bygglagen och Jukkasjärvi
kronoöverloppsmark 1:1, med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Om beslut om bygglov fattas föreslår förvaltningen att i ansökan angiven kontrollansvarig,
Ingemar Harila, kontrollansvarig med behörighet K enligt 10 kapitlet 9 § plan- och
bygglagen (2010:900), godtas för ärendet.

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

bygglov beviljas för nybyggnad av transformatorstation på fastigheterna Jukkasjärvi
bandel 100:1, med stöd av 9 kapitlet 31 b § plan- och bygglagen och Jukkasjärvi
kronoöverloppsmark 1:1, med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL

att

kontrollansvarig, Ingemar Harila, med behörighet K enligt 10 kapitlet 9 § plan- och
bygglagen (2010:900), godtas för ärendet

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
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MoB-2019-699

ÄLGEN 1, bygglov till- och ombyggnad av skola samt anläggning av ny parkering
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

bygglov avslås för till- och ombyggnad av skola samt anläggning av ny parkering, på
fastigheten Älgen 1

att

sökande får komma in med ett annat förslag gällande parkeringen

Beskrivning av ärendet
Föreligger en ansökan från OHNYAB 19 AB, genom Håkan Grubbström, avseende bygglov för tilloch ombyggnad av skola samt anläggning av parkering på fastigheten Älgen 1. Tillbyggnadens avser

ny huvudentré, hiss och trapphall, rektorsrum, kopieringsrum, förråd, hemkunskapslokal,
byggnadsarean är 225 kvm, samt påbyggnad med en ny våning för del av den befintliga
byggnaden som innefattar, skolsalar, grupprum, musikrum, torg med hiss/ trapphall,
bibliotek, studieytor och personalrum, nytillkommen bruttoarea är 1400 kvm enligt ansökan.
Byggnadshöjderna är varierande och som högst är den 7,4 m. Fasaden består av stående
träpanel kulör naturell, tak av svart papp, med en varierande taklutning på 5-16 grader.

Ombyggnaden avser entréplan med utökad matsal, klassrum blir kapprum, arbetsrum blir textilslöjd/
ateljé/ bild.
På västra fasaden finns det en befintlig stödmur som kommer bli något längre. 21 nya bilplatser
tillkommer, varav 2 är anpassade för rörelsehindrade en vid entrén och en vid de övriga bilplatserna.
Parkeringen är tänkt för personal samt lämning/ hämtning av förskolebarn. Ett förråd kommer flyttas
för att kunna anlägga bilplatsen för rörelsehindrade vid entrén.
Hantering av ärendet
Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att de aktuella åtgärderna är planenliga och kan beviljas
med stöd av 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen.
Ärendet har remitterats till Kiruna kommun Plan-och exploateringsavdelningen (Planavdelning, Markoch exploateringsavdelningen, Stadsstrateg, Trafikavdelning), Miljökontoret, Räddningstjänsten samt
Tekniska Verken i Kiruna AB (TVAB).
Ärendet har även skickats på grannehörande till fastigheterna Oxen 1, Oxen 2, Oxen 3, Oxen 4, Oxen 5,
Jägarskolan 8:3, Hunden 1, Hunden 2, Hunden 3, Hunden 4, Hunden 5, Hästen 1, Hästen 2, Hästen 3,
Katten 1, Katten 2, Katten 3, Katten 4, Baggen 1, Baggen 2, Baggen 3, Baggen 4, Bocken 1, Bocken 2,
Bocken 3, Bocken 4, Bocken 5.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

Justerande sign

bygglov beviljas för till- och ombyggnad av skola samt anläggning av ny parkering, på
fastigheten Älgen 1, med stöd av 9 kapitlet 30 § plan-och bygglagen (SFS 2010:900), PBL
Utdragsbestyrkande
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Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

bygglov avslås för till- och ombyggnad av skola samt anläggning av ny parkering, på
fastigheten Älgen 1

att

sökande får komma in med ett annat förslag gällande parkeringen

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
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B-2020-390

KURRAVAARA 4:83, strandskyddsdispens, tillbyggnad av garage/ carport

Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kapitlet 15 § miljöbalken (1998:808), MB,
medges med stöd av 7 kapitlet 18 b § MB för sökt åtgärd

att

en tomtplats för fastigheten Kurravaara 4:83 fastställs

För dispensen gäller följande villkor:
1. Arbetet ska bedrivas på sådant sätt att minsta möjliga ingrepp görs i naturmiljön.
2. Markpåverkan utanför byggnaden får inte ske.
3. Dispensen från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser, inte
påbörjats inom 2 år eller avslutas inom 5 år från den dagen dispensen vunnit laga kraft.
Beskrivning av ärendet
Föreligger en ansöka från Ove Engström, avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av carport på
befintlig komplementbyggnad till ett enbostadshus på fastigheten Kurravaara 4:83. Måtten på
carporten blir 4,5 m x 6 m (27 kvm). Takhöjder bli 2,5 m respektive 3,7 m. Avståndet till strandlinjen
till Torne älv blir ca 80 m.
Skäl nummer ett anges som skäl till dispens; att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör
att det saknas betydelse för strandskyddets syften. Sökande har även angett skäl nummer två som skäl
till dispens; att området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller
annan exploatering. På samma fastighet finns idag en huvudbyggnad, en större komplementbyggnad
och några mindre komplementbyggnader. Åtminstone de två största byggnaderna har uppförts med
erforderliga tillstånd avseende strandskydd och bygglov. Fastigheten är belägen utanför område med
detaljplan eller områdesbestämmelser men inom sammanhållen bebyggelse. Fastigheten omfattas av
riksintressena för friluftsliv, naturvård och rennäring.
Hantering av ärendet

Dispens bedöms kunna beviljas för tillbyggnad av komplementbyggnad med en carport på 27
kvm, ca 80 m från Torne älv, eftersom åtgärden bedöms utföras inom befintlig hemfridszon
samt avskiljs från strandlinjen av befintlig bebyggelse.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
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att

dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kapitlet 15 § miljöbalken (1998:808), MB,
medges med stöd av 7 kapitlet 18 b § MB för sökt åtgärd

att

en tomtplats för fastigheten Kurravaara 4:83 fastställs enligt bilaga

För dispensen gäller följande villkor:
1. Arbetet ska bedrivas på sådant sätt att minsta möjliga ingrepp görs i naturmiljön.
2. Markpåverkan utanför byggnaden får inte ske.
3. Dispensen från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser, inte
påbörjats inom 2 år eller avslutas inom 5 år från den dagen dispensen vunnit laga kraft.

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.
________
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BORGEN 1, bygglov tillbyggnad garage/ carport
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

ärendet återremitteras för grannehörande

Beskrivning av ärendet
Föreligger en ansökan från, Mats Sidman, om nybyggnation av garage och carport (89 kvm) på
fastighet Borgen 1. Hela byggnationen är på mark som inte får bebyggas (prickmark).
Hantering av ärendet
Ansökan avser åtgärd som inte följer gällande detaljplan.
Förvaltningens bedömning är att ansökan ska avslås då bygglov inte kan beviljas med stöd av 9 kap 30
§ eller 31 b § PBL.
Sökande har fått avslag för sökt åtgärd 2020-07-02. Sökande har efter detta inkommit med ny ansökan
och där framgår att sökande vill att Miljö- och byggnadsnämnden ska ta beslut i ärendet.
Miljö och byggnadsförvaltningen föreslår
att

avslå bygglovsansökan med stöd av 9 kap. 30 och 31 b § plan- och bygglagen (SFS
2010:900), PBL

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

ärendet återremitteras för grannehörande

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande
________
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Handläggning av planstridiga ärenden
Miljö- och byggnämnden beslutar således

att

återremittera ärendet till nästa sammanträde 2020-10-22

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Sigrid Vestling föredrar ärendet.
Anser nämnden att alla ärenden ska ut på grannehörande, även när avslag föreslås från förvaltningen?
Ska även planstridiga ärenden ut på grannehörande?
Även om grannarna inte har något att erinra blir inte åtgärden planenlig.
Detta förlänger handläggningstiden.
En avgift tas ut av sökande.
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

återremittera ärendet till nästa sammanträde 2020-10-22

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande
________
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§ 205
Information, bygg- och trafikärenden
Miljö- och byggnämnden beslutar således

att

lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Sigrid Vestling informerar i ärendet.
-

Fr.o.m. 2020-06-30 ligger trafik under bygglovskontoret
Malmvägen har haft tidsbegränsad avstängning t.o.m. 2019-09-04. Efter detta datum är vägen
inte avstängd. Polisen och Trafikverket är remitterade. Förslag till beslut kommer på nästa
sammanträde.
Det har inkommit önskemål om att det ska skyltas till stadshuset Kristallen. Ett förslag håller på
att utarbetas. Vi inväntar Trafikverkets syn på omledning i ärendet med Malmvägen, för att
kunna ta ett beslut.
Kurvan på Industrivägen, vice ordförande Lars-Johan Dalhägg har tagit ett beslut om att tung
trafik inte får köra i kurvan mellan kl. 18,00 – 06,00.
Trafikobjektslista kommer att presenteras för perioden 2012-2025.
Rekrytering för trafik, under september, intresseanmälan.
Bygglovskontoret har hög belastning.

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

lägga informationen med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.
________
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Budgetberedning
Miljö- och byggnämnden beslutar således

att

lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anders Karlsson informerar i ärendet.
•
•
•
•
•

bygglovstaxan av nämnden lämnas oförändrad inför 2021 med undantag för justeringar utifrån
index och prisbasbelopp samt ändringar avseende utstakning och nybyggnadskartor
trafiktaxan av nämnden lämnas oförändrad inför 2021 med reservation för ändringar som kan
komma att göras utifrån konsekvenser av organisationsförändringen 2020-06 30
räddningstjänstens prislista av nämnden lämnas oförändrad inför 2021 med undantag för
justeringar utifrån index och prisbasbelopp
miljötaxan av nämnden ändras till att överensstämma med SKR: s modell för beräkning av antal
timmar per uppgift medan timtaxan lämnas oförändrad på 900 kr/timme
livsmedelskontrollstaxan av nämnden lämnas helt oförändrad med en timkostnad på 1100
kr/timme

Hantering av ärendet
Ett underlag till budgetberedningen 2020-09-07- 08 har utarbetats av förvaltningen och presidiet.
Detta är inlämnat till ekonomiavdelningen och framgår av bilagt dokument.

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 Sten Nyléns yrkande
________
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Kvartalsrapport 2 2020
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

lägga redovisningen med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anders Karlsson föredrar ärendet.
Kvartalsrapport 2, 2020 har sammanställts och diskuterats i förvaltningens ledningsgrupp.
Hantering av ärendet
Ekonomi:

Avdelningsvis fördelar sig resultatet som följer i jämförelse med samma period 2019.

Avdelning
Bygglovskontoret
Miljökontoret
Räddningstjänsten
Kontoret
Miljö- och byggnämnden
Totalt

kvartal 2, 2019
-1 532 538
134 481
2 273 755
-533 232
-150 281
192 185

kvartal 2, 2020
98 738
-33 420
326 934
753 860
77 632
1 233 744

Analys:
Bygglovskontoret har fakturerat ett antal större och mindre bygglov som balanserat upp
underskottet från kvartal 1. I jämförelse med kvartal 2, 2019 ser vi ett stort överskott som förklaras av
att förvaltningen inte arbetat med tillsynsskulden via konsult på samma sätt som man gjorde under
2019. Bygglovskontoret har även tagit över del av budget för myndighetsutövning trafik. Här har det
upptäckts att ytterligare två kostnadsställen måste överföras från kommunstyrelsen för att täcka
kostnaderna för verksamheten som överförts och kommundirektören är kontaktad i ärendet. Det rör sig
om kostnadsställe 230127 trafikfrågor (tillstånd, bortforsling, dispens) och 233201
parkeringsbevakning. Tills vidare konterar bygglovskontoret verksamhetskostnader på dessa
kostnadsställen och kommunledningsförvaltningen attesterar. Kommundirektören arbetar på att via
fullmäktigebeslut överföra kostnadsställena till miljö- och byggnämnden. Miljökontorets underskott
härleds till kostnader för livsmedelskontroll. Man har inte hunnit färdigställa den fakturering av
tillsynsavgifter som nämnden beslutade om i juni. Räddningstjänstens överskott förklaras av en vakans
som emellertid sannolikt kommer att tillsättas vid årsskiftet 20/21. Till kontoret har inkommit
statsbidrag från MSB för att täcka kostnader för totalförsvarsplanering, något som lyfter avdelningens
ekonomi. Nämnden fortsätter att uppvisa positiva siffror.
Klagomål: Ett bygglovsärende i Kurravaara har diskuterats med de sökande då länsstyrelsen
upprepat upphävt nämndens beslut och detta har resulterat i att de sökande tagit tillbaka sin ansökan
om bygglov. En av nämnden beslutad miljösanktionsavgift har överklagats och nämnden har ändrat sitt
beslut avseende avgiftens storlek. En medborgare har i en tidningsartikel framfört att han på grund av
omoderna detaljplaner inte kan få bygglov i Tuolluvaara och att han av bygglovskontoret meddelats
avslag på sin ansökan. Medborgaren har inte meddelats avslag utan fått en kommunicering om att det
inte är möjligt att bevilja utifrån det material som inkommit, och en fråga om det finns något ytterligare
att anföra som skulle kunna göra ett beviljande möjligt. Medborgaren har också fått upplysning om att
det finns möjlighet att få saken prövad av nämnden, vilket medborgaren begärt. En synpunkt har också
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inkommit på brandskyddsnivån i Ice Hotels snödel där man jämfört med utsagor om nivån på
brandskyddet hos andra liknande verksamheter i andra delar av världen.
Sjukskrivningar:
Trots Coronakrisen har ingen onormal sjukskrivning förekommit och
förvaltningens verksamhet har av personalavdelningen framhållits som mycket bra.
Kompetensutvecklingsbehov:
Överföringen av myndighetsutövning trafik kommer sannolikt
att medföra behov av kompetensutveckling.
Personalläge:
Bygglovskontoret har på grund av barnledighet anställt en vikarierande
koordinator. Miljökontoret har anställt två vikarierande inspektörer och en sommarjobbare.
Räddningstjänsten planerar att anställa en brandingenjör till årsskiftet.
Insatser i samverkan med andra förvaltningar och myndigheter: I samband med Coronakrisen
samverkar kommunens förvaltningar och bolag. Vi har god samverkan också med övriga länet.
CEMR:

Inget särskilt har inkommit under perioden.

Systemsäkerhet:

Inget särskilt har inkommit under perioden.

Våld i nära relation:

Inget särskilt har rapporterats.

Genomförda planerade tillsyner:
Bygglovskontoret arbetar med den tillsynsplan man fått i
uppdrag att ta fram. När ett förslag finns färdigt kommer detta att underställas nämnden för
synpunkter. Räddningstjänsten ligger i fas med tillsynsarbetet. Miljökontoret har lagt ned mycket av
sin tid på Corona- relaterade kontroller inom ramen för ordinarie tillsynsarbete och i särskild ordning.
Ytterligare uppgifter har givits av staten och finasiering för dessa har eftersökts i juli 2020.
Bygglovskontoret:
Under andra kvartalet 2020 har 181 ärenden inkommit jämfört med 102
under kvartal 1. 70, 7 % av ansökningarna bedömdes kompletta och behövde inte kompletteras. Denna
siffra ska jämföras med 61, 7 % kompletta ansökningar under första kvartalet. Av ansökningarna
kvartal 2 var 137 bygglovsansökningar. 103 av dessa bedömdes kompletta vid inlämning (75 %). 81
bygglov har beviljats under kvartalet. Inga avslag har meddelats. 6 ansökningar om rivningslov har
inkommit varav 3 bedömts vara kompletta. 3 rivningslov har beviljats, inga avslag har meddelats. Totalt
har 92 start- och 23 slutbesked har meddelats. Inga marklovsansökningar har inkommit under
perioden. 31 anmälningar har kommit. 6 startbesked. 7 ansökningar om strandskyddsdispens har
inkommit. 23 tillsynsanmälningar har inkommit och 11 beslut i tillsynsärenden har fattats. Dessa har
lett till totalt 106 898 kr i sanktionsavgifter. 16 OVK- ärenden har registrerats varav 2 bedömts kräva
ombesiktning, 2 har bedömts kräva tillsyn och 2 resulterat i föreläggande. Genomsnittlig
handläggningstid under perioden har varit 4, 13 veckor för lovärenden och 1, 42 veckor för
anmälansärenden. Inga beslut om förlängd handläggningstid, har fattats. 2 bygglovsärenden har gått
över tiden på grund av att nämndens beslut måste inväntas.
Analys:
Vi ser en ökning av antalet inkomna ansökningar vilket resulterat i en något
längre handläggningstid än under kvartal 1. Jämfört med kvartal 2 2019 hanterar vi år 2020 fler
ärenden utan att handläggningstiden förlängs nämnvärt vilket tyder på att bygglovskontoret hittat
effektiva arbetsformer. Det verkar som om bygglovskontorets satsning på att få ner antalet
förelägganden om komplettering ger resultat då ett ökat antal ansökningar om lov jämfört med kvartal
1 ändå resulterat i nästan 10 % - enheter färre förelägganden om komplettering.
Miljökontoret:
Livsmedel: Inför andra kvartalet planerades 71 besök, 34 av dessa har
genomförts. Vidare har det gjorts 19 uppföljande kontroller och 18 händelsestyrda kontroller. Detta ger
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totalt 85 livsmedelskontroller under perioden. Det har inkommit 5 klagomål och 2 tillbudsrapporter om
felservering. Kontrollskulden har under perioden minskat från 33 till 20 verksamheter. Ingen anmälan
om misstänkt matförgiftning har inkommit under perioden. Många restauranger har varit stängda
under större delen av perioden.
Miljötillsyn:
Inför andra kvartalet planerades 19 tillsynsbesök, av dessa har 17
genomförts. Det inkom 22 klagomål under perioden, företrädelsevis gällande nedskräpning.
Hälsoskyddstillsyn:
Ingen hälsoskyddstillsyn var planerad inför 2020. På grund av Corona
pandemin så har tillsyn av trängsel på serveringsställen lagts in i planeringen. 8 tillsynsbesök utfördes
under perioden. Det har inkommit 7 klagomål relaterade till Corona, 4 gällande djur och 4 övriga
klagomål. Under perioden har också hanterats några fall av bräddningar av reningsverk under vårens
och sommarens höga flöden i vattendrag.
Anmälningsärenden:
Under perioden har det inkommit 14 värmepumpsansökningar, 12
ansökningar om anläggande av enskild avloppsanläggning, 17 renhållningsärenden, 2 anmälningar om
avhjälpande av markförorening och 1 ansökningar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet.
Analys:
Verksamheten har fortsatt påverkas av Corona pandemin. Riktade
informationsinsatser mot restauranger och butiker har genomförts både genom utskick och
uppföljande samtal eller inspektioner. Från mitten av maj har arbetet långsamt återgått till mer
traditionellt tillsynsarbete med den skillnaden att de flesta besök fortsatt är föranmälda. I och med att
restriktionerna för inrikes resor togs bort 2020-06-14 har också flera verksamheter börjat öppna upp
igen och tillsynsbehovet ökat. Inkommande klagomål har ökat jämfört med samma period förra året,
totalt 42 jämfört med 27. Ett väntat resultat när folk vistas mer i hemmet och ute i sin närmiljö. I likhet
med tidigare år är det främst nedskräpning som anmäls. När det gäller klagomål inom Corona området
så har de klagomål som gällt verksamheter som miljö- och byggnämnden vanligtvis har tillsynsansvar
följts upp genom tillsyn. Övriga har skickats vidare till rätt instans.
Personal:
Två inspektörer har gått på föräldraledighet från juni månad. Vikarier har
rekryterats och introducerats i arbete under maj/ juni. Förutom dessa har även en sommarjobbare
anställts för att täcka upp under semestern.
Räddningstjänsten:
Andra kvartalet 2020 har 47 utryckningar gjorts i centralorten och 17 på
landsbygden, 2 i Gällivare och 1 i Pajala. Totalt antal larm under perioden är 67 styck varav 30 är larm
enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). 16 automatiska brandlarm utan åtgärd, 8 trafikolyckor, 9
bränder i byggnad, 10 sjukvårdslarm, 3 brand i fordon, 5 brand i skog/mark, 2 drunkningstillbud och
14 övriga larm. Vad gäller förebyggande verksamhet har vi hanterat 80 ärenden under andra kvartalet.
17 yttranden i bygglovsärenden, 1 yttrande i planärenden, 3 yttrande kring serveringstillstånd (alkohol),
hanterat 4 tillstånd för brandfarlig vara, 2 tillstånd för explosiv vara, 17 tillsyner enligt LSO har
genomförts. 8 tillsynsbesök har genomförts enligt Lagen om brandfarlig och explosiv vara (LBE). 6
rådgivningar om LSO/LBE samt ytterligare enstaka ärenden.
Analys:
Antalet utryckningar ligger något lågt under det normala det andra kvartalet
2020. Orsaken till detta antas vara Covid-19 pandemin som påverkat antalet utryckningar i hela länet
på ett positivt sätt, skälet antas vara att folk förflyttar sig mindre och spenderar mer tid i hemmet.
Den förebyggande verksamheten ligger i nivå med tidigare år trots att vi fått boka om en del tillsyner
etc. pga. Covid-19 pandemin, t.ex. inte gjort tillsyner på äldreboenden samt att en del arbetsplatser
(tillsynsobjekt) hört av sig och velat skjuta fram tillsyn.
Säkerhets- och krisplaneringsenheten:
Säkerhetschefen har under perioden arbetat med
Corona- relaterade spörsmål, säkerhetsfrågor i kulturhuset och med höga flöden. Avseende
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totalförsvarsplanering kan sägas att funktionens arbete har under kvartal 2 2020 primärt inriktats för
planering, åtgärdsarbete och insatser för hantering av Coronapandemin(Covid-19). Under kvartalets
sista månad (juni) har arbetet även kommit att utgöras av insatser för att fortsatt säkerställa Kiruna
kommuns innehållande av uppdrag och åligganden enligt lag, centrala överenskommelser och
kommunala inriktningar och beslut avseende krisberedskap och civilt försvar. Under juni månad har
även förberedelser för flytt av verksamhetsplats (Nya brandstationen) utförts. Följande verksamheter,
deltagande och aktiviteter har genomförts av försvarssamordnarfunktionen inom områdena
krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd samt krishantering(Corona)
Planering: Upprättande av planering för:
a) Organisation avseende bemanning av kommunal kontaktpunkt för eventuella samhällsstörningar
samt lägesrapportering för Covid-19 till Länsstyrelsen Norrbotten under semesterperiod 2020
b) återstart och genomförande under hösten 2020 av i mars 2020 inställd kommunal säkerhetsdag 1
-Upprättande av rutin och instruktion för:
a) Säkerhetsprövning av personal för placering i säkerhetsklassad befattning
Utbildning: a) Krisledningsnämnd(KLN) - Larmövning och repetition av KLN uppdrag, roll och
ansvar
Kompetensutveckling/ nätverk:

-Inga insatser utförda.

Övrigt:
-Fortsatt utvecklande av fysiska förutsättningar och förmågor för hantering av
säkerhetsklassificerade uppgifter(säkerhetsskåp, fristående datorer, skrivare, lokaler m.m.
-Samverkan med kommunens IT-avdelning avseende fortsatt arbete med Informationssäkerhet
-Information avseende kommunens hantering av och aktuellt läge Covid-19 till Ks Au (KLN) vid 2
tillfällen under april och maj 2020
-Delavstämning(SLG) och upprättande av rapport/ sammanställning av kommunens hantering av
Corona(Covid-19) tom maj 2020.
-Kontinuerlig, veckovis,(pågående) lägesbildsrapportering till Länsstyrelsen Norrbotten avseende
Covid-19 Kontinuerlig (veckovis) uppföljning och redovisning av händelseutveckling för Covid-19
nationellt, regionalt och lokalt till SLG (tom 2020-06-05 samt 2020-06-25)
-Regelbundna(pågående) veckovisa samverkanskonferenser med Länsstyrelsen Norrbotten med
anledning av Covid-19
-Samverkan och åtgärdsarbete med Region Norrbotten och lokal krisstödsledning maa Covid-19
-Förberedelser för samverkan med lokala aktörer och lokalt näringsliv inför etablerande av s.k. ISF Inriktnings och samordningsfunktion (reglerat i lag), dvs. lokalt nätverk för informationsspridning,
samverkan och samordning av insatser för effektivt resursutnyttjande inför och vid krishantering.
-Samverkan med MSB, Länsstyrelsen och Försvarsmakten avseende förberedelser för övning i
olycka/kris under ”Kalla förhållanden”, vilken avses genomföras januari-mars 2021.
-Samverkan och process tillsammans med kommunjurist och HR-chef rörande rutin/instruktion för
säkerhetsprövning av personal för placering i säkerhetsklassad befattning.
-Förberedelser för arbete och process med kommunal krisorganisation.
-Deltagit delvis i arbete och planering för arbetet med ”Höga flöden” samt ”Stadens kontrollrum”.
Innehåll och inriktning för funktionens arbete det andra kvartalet 2020 ses primärt innehållits av
fortsatta åtgärder rörande säkerhetsskydd och hantering av pågående Coronapandemi.
Den kommunala organisationen bedöms fortsatt behöva utveckla vidtagna åtgärder och påbörjade
processer samt förmågan att hantera samhällsstörningar genom fortsatt planering och rutinutveckling
samt övning och utbildning av såväl nyckelbefattningar som ur ett generellt perspektiv. Tidigare
genomförda Barents Rescue-19 samt idag erfaren och pågående krishantering avseende Covid-19
bedöms inneburit att medvetande om krisberedskap och förberedelser samt praktisk förmåga dock har
ökat i organisationen. Åtgärder och förberedelser för erforderliga processer kring kommunens
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§ 207 forts.
samhällsviktiga verksamheter har påverkats med anledning av hantering av pågående Coronapandemi.
Denna händelse bedöms inneburit att planenligt arbete härvid på förekommen anledning har
prioriterats om och därmed är försenat 3 till 6 månader. Budgetutfall för kvartal 1-2 2020 påvisar ett
minusresultat motsvarande sammanlagt ca 11 tkr för funktionens 2 kostnadsställen. Att
totalförsvarsbudgeten redovisar ett underskott om ca 105 tkr kan förklaras av att flera kostnader för
genomförd verksamhet under 2019 inkom/ fakturerades kommunen under februari/ mars 2020 och
har därvid kommit att belasta innevarande budgetår. Förekomst av någon ”felkontering” mellan
funktionens kostnadsställen bedöms även bidra till aktuellt utfall. Detta vägs hittills i huvudsak upp av
krisberedskapsbudgetens plusresultat. Funktionens totalbudget bedöms med detta halvårsresultat
ändock vara i balans och prognostiseras för året kunna innehållas
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

miljö- och byggnämnden lägger redovisningen med godkännande till handlingarna.

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.
________
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Överföring av trafik konton till bygglovskontoret
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

kommunfullmäktige beslutar om att överföra från kostnadsställe 230127 trafikfrågor
(tillstånd, bortforsling, dispens) och från kostnadsställe 233201 parkeringsbevakning till
miljö- och byggnämnden (bygglovskontoret)

Beskrivning av ärendet
Föreligger ett beslut från kommunfullmäktige, 2020-04-06 § 32, att en tjänst för trafik,
myndighetsutövning överförs till miljö- och byggnadsförvaltningen. Förvaltningen har valt att placera
tjänsten under bygglovskontoret.
Arbetet med myndighetsutövning innebär beslutfattande som faktureras men också olika beställningar.
En verksamhet innebär mer än personalkostnader utan även övriga kostnader och intäkter.
Hantering av ärendet
För att kunna självständigt driva verksamheten för trafik, myndighetsutövning bör berörda
kostnadsställen för trafik myndighetsutövning föras över till bygglovskontoret. Kostnadsställe 230127
trafikfrågor (tillstånd, bortforsling, dispens) och kostnadsställe 233201 parkeringsbevakning
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

kommunfullmäktige beslutar om att överföra från kostnadsställe 230127 trafikfrågor
(tillstånd, bortforsling, dispens) och från kostnadsställe 233201 parkeringsbevakning till
miljö- och byggnämnden (bygglovskontoret)

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.
________
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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.
-

-

Med anledning av att miljö- och byggnämnden, 2020-04-30 § 137, fattade beslut om att
revidera internbudgeten, delgavs den reviderade budgeten kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2020-06-08 beslutat att miljö- och byggnämnden ska
återkomma till kommunstyrelsen med en övergripande internbudget enligt mall. Enligt
kommundirektören och ekonomichefen fanns ingen sådan mall 2020-06-11.
Förvaltningschefen Anders Karlsson, ställer frågan till nämndes ledamöter: Nämnds

utbildningarna ställdes in, ska vi återuppta dessa?

Hantering av ärendet
Kommundirektören och ekonomichefen har tillskrivits 2020-06-30 om att förvaltningen ska få ta del
av mallen så snart den är framtagen för att kunna utföra arbetsutskottets uppdrag.

Efter covid-19 återupptar nämnden nämndsutbildningarna. Nämnden kommer att ge
klartecken när detta blir aktuellt.
Länken till boverkets webutbildningar skickas ut till ledamöterna.
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

lägga informationen med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.
________
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Verksamhetsplan 2020
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

informationen läggs med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anders Karlsson informerar i ärendet.

Hantering av ärendet
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Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

informationen läggs med godkännande till handlingarna

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande
________
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Internkontrollplan 2020
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

informationen läggs med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anders Karlsson informerar i ärendet.
S = Sannolikhet
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3= sannolik
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Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

informationen läggs med godkännande till handlingarna

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande
________
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Utförda uppdrag
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

informationen läggs med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anders Karlsson informerar.
Vid nämndssammanträdet 2020-06-11 § 151, fick förvaltningen i uppdrag att jämföra priserna i den av
nämnden beslutade miljötaxan med motsvarande taxor i andra kommuner i Norrbotten.
Hantering av ärendet
Uppdraget kommer att redovisas på nämndsammanträdet 2020-09-10.
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

informationen läggs med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande
________
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§ 213
Delgivningar
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

delgivningarna läggs med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-08-31 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken beskriver att följande
delgivningar presenteras till nämnden.
Hantering av ärendet
a,

Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut daterat 2020-05-29 gällande överklagan av
delegationsbeslut D 2020-51 daterat 2020-02-13, om bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad,
komplementbyggnad samt antennstation på fastigheten JUKKASJÄRVI
KRONOÖVERLOPPSMARK 1:1 (Kaiseniemi).
Dnr: MoB 2019-706
Länsstyrelsens beslut: Att avslå överklagandet.

b,

Överklagan från fastighetsägare inkommen 2020-06-03 gällande miljö- och byggnämndens
beslut 2020-04-30 § 126, avseende uppförda byggnader nära tomtgränsen.
Dnr: B 2020-12
Rättidsprövning i ärendet expedierad till Länsstyrelsen i Norrbottens län 2020-06-10.
2020-06-11 inkom ett mail, att fastighetsägaren drar tillbaka sin överklagan av miljö- och
byggnämndens beslut 2020-04-30 § 126, avseende uppförda byggnader nära tomtgränsen.

c,

Svea Hovrätt Mark- och Miljööverdomstolens protokoll daterat 2020-06-17 gällande överklagan
av miljö- och byggnämndens beslut 2020-01-30 § 20, ärendet olovligt byggande samt
strandskydd på fastigheten PAKSUNIEMI S:18 avslutas utan åtgärd.
Dnr: MoB 2018-431
Svea Hovrätt Mark- och Miljööverdomstolens beslut: Att inte ge prövningstillstånd.

d,

Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut daterat 2020-06-22 gällande miljö- och byggnämndens
beslut 2020-06-01 gällande strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på
fastigheten LAXFORSEN 7:3.
Dnr: B 2020-216
Länsstyrelsens beslut: Att godkänna Kiruna Kommuns beslut.

e,

Överklagan från Könkämä sameby inkommen 2020-06-29 gällande miljö- och byggnämndens
AU beslut 2020-05-28 § 90 att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
KUTTAINEN 5:10.
Dnr: B 2020-130
Rättidsprövning i ärendet expedierad till Länsstyrelsen i Norrbottens län 2020-07-03.
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§ 213 forts.
f,

Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut daterat 2020-07-01 gällande miljö- och byggnämndens
beslut 2020-06-22 gällande strandskyddsdispens för nybyggnad av kopplingsstation på
fastigheten JUKKASJÄRVI 20:25.
Dnr: B 2020-368
Länsstyrelsens beslut: Att godkänna Kiruna Kommuns beslut.

g,

Överklagan från sökande inkommen 2020-07-05 gällande miljö- och byggnadsförvaltningens
delegationsbeslut, 2020-06-23. D 2020-358 avseende vägran av startbesked för Attefalls
tillbyggnad på fastigheten KAPELLET 2.
Dnr: B 2020-329
Rättidsprövning i ärendet expedierad till Länsstyrelsen i Norrbottens län 2020-07-07.

h,

Överklagan från Laevas sameby inkommen 2020-07-07 gällande miljö- och byggnämndens
beslut, 2020-04-30 § 120, avseende bygglov för nybyggnad av gokartbana med tillhörande
klubbhus på fastigheten KIRUNA 1:1.
Dnr: B 2020-50
Rättidsprövning i ärendet expedierad till Länsstyrelsen i Norrbottens län 2020-07-15.

i,

Överklagan från sökande inkommen 2020-07-09 gällande miljö- och byggnämndens beslut,
2020-06-11 § 174, avseende avslag av bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
SUIJAVAARA 2:5.
Dnr: MoB 2018-137
Rättidsprövning i ärendet expedierad till Länsstyrelsen i Norrbottens län 2020-07-16.

j,

Överklagan från fastighetsägaren inkommen 2020-07-14 gällande miljö- och
byggnadsförvaltningens delegationsbeslut, 2020-06-24. D 2020-393 avseende avskrivning av
tillsynsärendet anmälan/ klagomål- besiktning av ventilation under vindskivor på fastigheten
VALPEN 1.
Dnr: B 2020-372
Rättidsprövning i ärendet expedierad till Länsstyrelsen i Norrbottens län 2020-07-21.

k,

Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut daterat 2020-07-22 gällande miljö- och byggnämndens
beslut daterat 2020-06-25 gällande strandskyddsdispens för nybyggnad av stödmurar på
fastigheten KURRAVAARA 4:32.
Dnr: B 2020-375
Länsstyrelsens beslut: Att godkänna Kiruna Kommuns beslut.

l,

Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut daterat 2020-07-24 gällande överklagan av miljö- och
byggnämndens beslut, 2019-12-05 § 276, om bygglovsanktionsavgift för uppförande av
nybyggnad utan startbesked och för att ha tagit byggnaden i bruk utan slutbesked på fastigheten
JUKKASJÄRVI 17:40.
Dnr: MoB 2019-572
Länsstyrelsens beslut: Att avslå överklagandet.

m,

Camp Vargo Adventures föreläggs att inkomma med analysrapport från normal undersökning
gällande mikrobiologiska och kemiska parametrar hos användare och utgående som utförts
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enligt fastställt provtagningsprogram under perioden 2021-09-01 – 2021-12-31.
Analysrapporter ska vara inkomna senast 2022-01-31. Föreläggandet förenas med vite om 5 000
kr.
Camp Vargo Adventures föreläggs även att inkomma med analysrapport från utvidgad
undersökning gällande mikrobiologiska och kemiska parametrar som utförts enligt fastställt
provtagningsprogram under perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Analysrapporten ska vara
inkommen senast 2022-01-31. Föreläggandet förenas med vite om 10 000 kr. Dnr M-2020-64.
n,

Tekniska Verken i Kiruna AB har anmält att de avser att behandla uppgrävda förorenade massor
på den plats där de grävdes upp. Anmälan har godkänts med ett flertal försiktighetsmått kopplat
till risk för urlakning och buller. Dnr M-2020-435.

o,

Nutti Sami Siida föreläggs att inkomma med komplettering av faroanalys samt analysrapporter
från normal samt utvidgad undersökning gällande mikrobiologiska och kemiska parametrar.
Föreläggandet förenas med vite om 5 000 kr för komplettering av faroanalys respektive
analysrapporter från normal undersökning samt 10 000 från utvidgad undersökning. Dnr M2018-650
Nutti Sami Siida föreläggs att åtgärda så att de har en permanent personaltoalett på Sami Siida
Márkánbáiki på kyrkudden i Jukkasjärvi senast 2021-07-31. Dnr M-2020-624

p,

Coop Vittangi föreläggs att inkomma med dokumentation som visar att temperaturen på
frysvaror är minst -18°C samt inkomma med åtgärdsplan för trasiga takplattor i butik senast
2020-07-13. Dnr M-2020-497

q,

Jobmeal föreläggs att inkomma med anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet, foto
över hantering av trasor samt papper vid handtvättställ senast 2020-06-12. Dnr M-2020-492

r,

Svenska Turistföreningen Kebnekaise vattenverk föreläggs att inkomma med åtgärdsplan för
fluorid, undersökningsprogram samt uppdatera pärm med beskrivning och driftsinstruktion
senast 2020-10-31. Dnr M-2020-649

s,

Kebab House föreläggs att Inkomma med åtgärdsplan som visar hur tillgången till en
permanent vattentoalett ska ordnas samt redogörelse hur fettavskiljare sköts och hur fett
hanteras samt bevis som visar att fettet förs bort på ett lämpligt sätt. Dnr M-2020-682

t,

LKAB har anmält arbeten kring förorenade sediment i Ala Lombolo. Arbetena är av
förberedande karaktär, där oexploderad ammunition ska lokaliseras och omhändertagas.
Beslut: Projektet bedöms inte innebära förhöjd risk för kvicksilverspridning om grumling
övervakas. Dnr M-2020-575

u,

LKAB har lämnat in anmälan om efterbehandling för gamla E-10 med angränsande områden.
Man avser att lämna kvar asfalten på en del av vägen för att möjliggöra deformationsmätningar.
Beslut: En sammanlagd avvägning gör att nyttan med att kvarlämna en vägsektion med asfalt
för att möjliggöra deformationsmätning överstiger miljörisken med att kvarlämna den i
deformationsområdet. Asfalten Dnr: M-2020-579
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Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

delgivningarna läggs med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande
________
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§ 214
Anmälan av delegationsbeslut
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

delegationsbesluten läggs med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2020-08-31 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver de
delegationsbeslut som är tagna enligt delegationsordning.
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

delegationsbesluten läggs med godkännande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.
________
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B-2020-407

JUKKASJÄRVI 15:3, förhandsbesked nybyggnad maskinhall
Miljö- och byggnämnden beslutar således

att

ge positivt förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall på fastigheten
Jukkasjärvi 15:3, med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitlet 17 § (SFS 010:900),
PBL

Beskrivning av ärendet
Föreligger en ansökan från Ronny Häggroth, om förhandsbesked för nybyggnad av en maskinhall på
fastigheten Jukkasjärvi 15:3. Maskinhallen får en BYA på 240 kvm. Avstånd mellan den tilltänkta
maskinhallen och Vuolosjärvivägen är 64,5 m. Avstånd till gräns till grannfastighet är som närmast 76
m. VA: enskild anläggning. En ny utfart till Vuolosjärvivägen skapas. Någon avstyckning ska inte göras.
Maskinhallen ska användas för skogsbruk.
Hantering av ärendet
Grannehörande skickades ut 2020-07-17 till fastigheterna Jukkasjärvi 12:17, Jukkasjärvi 19:22,
Jukkasjärvi 16:4, Jukkasjärvi 15:23. Yttrandetiden var t.o.m. 2020-08-07. Fastighetsägare för
fastigheten Jukkasjärvi 12:17 har inkommit med svar. Någon erinran har inte inkommit.
Ärendet har remitterats till Talma sameby, Kiruna kommun miljökontoret och Kiruna kommun
tillväxtavdelnings översiktsplanerare 2020-07-21. Remisstiden var t.o.m. 2020-08-11.
Kiruna kommun miljökontoret yttrade 2020-07-28 att de inte har någonting att erinra angående tänkt
placering och att platsen torde vara lämplig ur avlopps-, störnings-, vattenskydds-, m.m. perspektiv.
Ett yttrande från kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen har inkommit 2020-08-17, med ett
översiktligt utdrag från översiktsplanen för område NS20. I yttrandet står bland annat att nybyggnad
av maskinhall för skogsbruk på aktuell plats är i enlighet med översiktsplanen
Talma sameby inkom med ett yttrande 2020-08-04. De lämnar en erinran mot att medge ett
förhandsbesked. De yttrar att byggnaden som är en industribyggnad inte hör hemma i området som är
relativt obebyggt och den bebyggelse som finns är mindre hus. Byggnaden är även placerad långt ifrån
befintliga byggnader och kommer således ta ny mark i anspråk. Både själva byggnaden och marken
omkring kommer inte att kunna användas till renbete då det blir störningar och mer aktivitet.
Eftersom denna ansökan avser ett förhandsbesked prövas frågan om åtgärden kan tillåtas på den
avsedda platsen. En prövning av utformningen av garagen hanteras vid en eventuell framtida
bygglovsansökan.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
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att

ge positivt förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall på fastigheten Jukkasjärvi 15:3,
med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitlet 17 § (SFS 2010:900), PBL
eller

att

ge negativt förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall på fastigheten Jukkasjärvi 15:3
med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitlet 17 § (SFS 2010:900), PBL.

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

ge positivt förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall på fastigheten
Jukkasjärvi 15:3, med stöd av plan- och bygglagen 9 kapitlet 17 § (SFS 010:900),
PBL

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.
________

Justerande sign
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B-2020-478

KIRUNA 1:1 och KIRUNA 1:173, bygglov ombyggnad och utökning golfbana samt
parkeringsplats
Miljö- och byggnämnden beslutar således

att

avslå bygglov för ombyggnad och utökning av golfbana samt parkeringsplats på
fastigheterna Kiruna 1:1 och Kiruna 1:173 med stöd av 9 kapitlet 31 § plan-och bygglagen
(SFS 2010:900), PBL

Beskrivning av ärendet
Föreligger en ansökan från Tekniska verken AB, om bygglov avseende ombyggnad och utökning av
golfbana samt parkeringsplats på fastigheterna Kiruna 1:1 och Kiruna 1:173. Åtgärden berör en yta på ca
21,3 ha. Tre befintliga hål kommer att ändras i olika omfattning. Utökningen av golfbanan innebär att
två nya hål (hål 2 och 3) anläggs. Nytt övningsområde, driving range, samt tre övningshål skapas samt
en parkeringsplats om ca 1500 kvm. 1 Hkp-plats anläggs inom område för framtida tilltänkt klubbhus.
Hantering av ärendet
Då sakägare 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 2020-07-27. Yttrandetiden var t.o.m. 2020-08-17. Någon
erinran har inte inkommit.
Ärendet har remitterats till Kiruna kommun Miljökontoret, TVAB och Gabna sameby 2020-07-27.
Yttrandetiden var t.o.m. 2020-08-17. Efter begäran från Talma sameby förlängdes svarstiden t.o.m.
2020-08-31.
TVAB yttrade 2020-08-14 att de inte har någonting att erinra mot den sökta åtgärden.
Miljökontoret yttrade 2020-07-28 följande, Bygget av golfbanan är påbörjat sedan flera år med
användning av olika typer av förorenade och icke förorenade massor som utfyllnadsmaterial. Det har
diskuterats om området ska klassas som deponi och om tillstånd och eller säkerhetsåtgärder för
ytterligare typer av avfall ska komma i fråga. Tillståndsprocess hos Länsstyrelsen har tidigare påbörjats.
Det mesta rörande massorna och deras placering har därmed avhandlats tidigare. Gällande själva
bygglovet har Miljökontoret inget ytterligare att tillägga än vad som avhandlas i andra processer.
Gabna sameby inkom 2020-08-27 med en erinran mot den sökta åtgärden. I Gabna samebys yttrande
står bland annat att, Samebyn motsäger sig bygglov för utökningen av hål 2 och 3 då den kommer att gå
ut som en ”tarm” i landskapet och dels lägga sig som en barriär för renarnas flyttning samt göra ett
redan svårpasserat och smalt område ännu smalare. Frågan om placering av E10 och golfbanan har
samråtts under ett flertal tillfällen genom åren och vid framtagandet av den fördjupade översiktsplanen
för Kiruna centrum var överenskommelsen att golfbanan inte skulle utvidgas i den här riktningen.
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Detta för att rennäringens möjligheter att flytta förbi Kiruna stad skulle skyddas. Utvidgningen berör
riksintresset för rennäringen i form av flyttleder och ska skyddas från verksamheter som påtagligt kan
försvåra desamma, och att en sådan här förändring av markanvändning ska föregås av en detaljplan.
Samebyn menar att tillräcklig avvägning och hänsyn inte har gjorts mellan enskilda och allmänna
intressen i det här ärendet. Samebyn anser att bygglovet i första hand ska avslås. Men samebyn vill
också påtala att en sådan här förändring av markanvändningen inte är lämplig att hantera genom
bygglov utan ska föregås av en detaljplan.
Förvaltningens bedömning är att den sökta åtgärden inte uppfyller de krav som ställs i 9 kapitlet 31 §
PBL för att kunna bevilja åtgärden.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

avslå bygglov för ombyggnad och utökning av golfbana samt parkeringsplats på
fastigheterna Kiruna 1:1 och Kiruna 1:173 med stöd av 9 kapitlet 31 § plan-och bygglagen
(SFS 2010:900), PBL

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande
Kenneth Paulsson (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
________
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G-2020-75

Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276 samt bestämmelser i
lokala trafikföreskrifter)

Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

anta förvaltningens förslag som sitt eget

att

taxa för överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276 samt bestämmelser
i lokala trafikföreskrifter) lämnas utan förändring för år 2021

att

taxan överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande

Beskrivning av ärendet
Föreligger förslag till taxa 2021 för överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276 samt
bestämmelser i lokala trafikföreskrifter)
Hantering av ärendet
Taxa för överträdelser lämnas utan förändring för 2021.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

miljö- och byggnämnden antar förvaltningens förslag som sitt eget

att

skicka ärendet till kommunfullmäktige för fastställande

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

anta förvaltningens förslag som sitt eget

att

taxa för överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276 samt bestämmelser
i lokala trafikföreskrifter) lämnas utan förändring för år 2021

att

taxan överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande
________
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B-2020-441

JUKKASJÄRVI 1:5, förhandsbesked nybyggnad enbostadshus
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

bevilja positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus om 80 kvm och
avstyckning av tomt om 4 000 kvm på fastigheten Jukkasjärvi 1:5, med stöd av 9 kapitlet
17 § plan- och bygglagen (2010:900)

Beskrivning av ärendet
Föreligger en ansökan från Mikael Salomonsson om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
samt tillhörande avstyckning av tomt på fastigheten Jukkasjärvi 1:5. Ansökan avser ett enbostadshus
om ca 80 kvm, i en våning utan inredd vind. Takvinkel anges vara 45 grader. Vatten och avlopp
planeras att lösas genom egen brunn och enskild avloppsanläggning. Renhållning planeras att ske
genom kommunal försorg. Den tilltänkta avstyckningen avser 4 000 kvm. Tillträde till tomten planeras
att ske genom befintlig skogsväg som tidigare använts vid avverkning. Vägen är belägen längs med
rågången mellan fastigheterna Jukkasjärvi 1:5 och Jukkasjärvi 1:6. Planerad avstyckning är utanför
strandskyddat område. Sökande har inkommit med ett resonemang och motivering kring lämpligheten
av den sökta åtgärden. Sökande anger där att fastigheten i sig inte utgör ett bärkraftigt skogsbruk. Den
tilltänkta placeringen av tomten är inom ett område som har avverkats och dikesharvats. Sökande
motiverar att avståndet om 150 meter till Vuolusjärvivägen innebär att det är möjligt att utföra enskilda
avlopp utan att riskera någon annans dricksvatten. Sökande hänvisar vidare till tidigare utförda
undersökning av SGU som anger att grundvattenföringen i berggrunden är god, varför det enligt
sökande bör gå att ordna med dricksvatten via borrad brunn. Sökande anger också att kommunens
översiktsplan 2018 anger att Jukkasjärvi lämpligen kan expandera i riktning mot Laxforsen och hörnet
Vuolosjärvivägen, vilket sökande anser vara i närområdet till den nu sökta avstyckningen.
2020-09-08 har sökande inkommit med komplettering gällande markförhållanden på platsen. Sökande
anger att marken består av relativt stenig morän och är i ett mycket stort sammanhängande område
både avverkad och skogsdikad/diksplöjd utan tecken på erosion. Sökande anger detta som ett mycket
bra tecken på markens stabilitet. Platsen är vald med hänsyn till lutning och marken är flackare än
längre ned mot älven.
Hantering av ärendet
Ärendet har remitterats till Kiruna kommuns räddningstjänst, planavdelning samt miljökontor,
Tekniska Verken i Kiruna AB (TVAB), Talma sameby och Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening samt
ägare av fastigheterna Laxforsen 1:8, Laxforsen 1:2, Laxforsen 1:3, Jukkasjärvi 1:3, Jukkasjärvi 1:4 och
Jukkasjärvi 1:6.
Räddningstjänsten har inget att erinra mot ansökan.
Planavdelningen har inga synpunkter på ansökan. De yttrar att området inte omfattas av detaljplan
eller områdesbestämmelser. Enligt översiktsplan för Kiruna kommun 2018, ska ny bebyggelse föregås
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av detaljplan. Det är av yttersta vikt att kontrollera att föreslagna VA-lösningar fungerar i området.
Området omfattas av riksintresse för friluftsliv och naturvård.
Miljökontoret har inte yttrat sig i ärendet.
TVAB yttrar att den tilltänkta placeringen ligger utanför föreslagen skyddszon för vattenförekomst i
Poikkijärvi. Fastigheten är belägen utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Anslutning till kommunalt VA kan därför inte erbjudas. Administrationen på TVAB ska kontaktas för
upprättande av renhållningsabonnemang och utkörning av sopkärl.
Talma sameby har inte yttrat sig i ärendet.
Jukkasjärvi Sockens belysningsförening har inte yttrat sig i ärendet.
Ingen av de berörda grannfastigheterna har inkommit med någon erinran mot sökt åtgärd.
Förvaltningens bedömning om förslag till beslut är att antingen ge ett positivt förhandsbesked
alternativt att inte ge ett positivt förhandsbesked med motiveringen att åtgärden kräver
detaljplaneläggning, med stöd 9 kap. 17 § PBL.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

bevilja positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus om 80 kvm och
avstyckning av tomt om 4 000 kvm på fastigheten Jukkasjärvi 1:5, med stöd av 9 kapitlet
17 § plan- och bygglagen (2010:900)
eller

att

inte bevilja positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus om 80 kvm och
avstyckning av tomt om 4 000 kvm på fastigheten Jukkasjärvi 1:5 med motiveringen att
åtgärden kräver detaljplaneläggning, med stöd av 9 kapitlet 17 § plan- och bygglagen
(2010:900)

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

bevilja positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus om 80 kvm och
avstyckning av tomt om 4 000 kvm på fastigheten Jukkasjärvi 1:5, med stöd av 9 kapitlet
17 § plan- och bygglagen (2010:900)

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.
________
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B-2020-460

TARFALA 1, anmälan/klagomål - takkonstruktion

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således
att

godkänna de vidtagna åtgärderna

att

nämnden antar yttrandet som sitt eget

att

yttrandet skickas till haverikommissionen

Beskrivning av ärendet
Föreligger en utredning som har startats av Statens haverikommission (SHK). Efter att delar av
Tarfalahallen har rasat. Utredningen syftar till att klarlägga såväl händelseförloppet och orsak till
händelsen som skador och effekter i övrigt.
SHK har i ett brev daterad 2020-07-02 gjort en anmälan till tillsynsmyndigheterna om möjliga risker
med viss typ av takkonstruktion. Brevet riktar sig till byggnämnderna och Boverket. Boverket får i
uppgift att vägleda kommunerna.
Tillsynsarbetet och åtgärd ska redovisas för SHK senast 2020-10-15.
Hantering av ärendet

•

Nämnden ska undersöka om byggnader med underspända limträtakstolar finns, byggs eller
projekteras.
Om sådana finns ska följande göras:
Tillse att en bedömning av takkonstruktionens bärförmåga, särskilt med avseende på instabilitet,
genomförs på identifierade sådana byggnader.

•

Tillse att det kontrolleras att byggnadens bärande struktur är utförd i enlighet med
konstruktionsritningarna.

•

Tillse att möjliga brottsmekanismer analyseras och att identifierade problem med instabilitet i
konstruktionen åtgärdas.

•

Kontrollera att fastighetsägare och byggnadsförvaltare har rutiner för snöskottning av taken på
identifierade byggnader.

Tarfalahallen har byggts med underspänd rakbalk.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-10

Sida
58 av 58

§ 219 forts.

Ur Tarfalahallen Kiruna utvärdering av bärande stomsystem, Sven Thelandersson, Arne Emilsson, Teknsika
Högskolan i Lund.

I enlighet med haverikommissions anmälan har bygglovskontoret undersökt om underspända
limträbalkar (rakbalk) finns eller projekteras. Det har inte kommit till bygglovskontorets kännedom att
sådana finns utöver för Tarfalahallen. Bygglovskontoret har informerat om risker och ställt frågan om
underspända limträtakstolar finns, byggs eller projekteras via e-post till flertal byggherrar,
byggentreprenörer, konsult, fastighetsägare och förvaltare men även via annons på kommunens
hemsida (första sida) och kommunens Facebook.
Det har inte kommit till bygglovskontorets kännedom att fler byggnader med underspända limträbalkar
(rakbalk) finns i Kiruna. Det har inte heller kommit till bygglovskontorets kännedom att sådana
konstruktioner projekteras i dagsläget.
Lombiahallen har underspända limträbalkar dock inte av modellen underspänd rakbalk som användes
för Tarfalahallen.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

nämnden godkänner de vidtagna åtgärderna

att

nämnden antar yttrandet som sitt eget

att

yttrandet skickas till haverikommissionen

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

