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Miljö- och byggnämnden tillika
räddnings- och trafiknämnd
Tid:

2022-02-03, 08.15

Plats: Kommunfullmäktigesalen, Kiruna stadshus
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

1

Tillsynsplan 2022, Räddningstjänst
AU 2022-01-2 § 1

1

G-2022-9

§1

2

DATORN 2, Matfokus i Pajala att vidta åtgärder
på fastigheten Datorn 2 med stöd av lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor, dnr: 2021 -000152.
LST 452-16877-2021
AU 2022-01-21 § 18

2

G-2022-5

§2

3

Information
Räddningstjänst

G-2022-20

§3

4

Varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen (2010:1622)
AU 2022-01-21 § 17

M-2022-14

§4

5

Granskning av kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

5

G-2021-79

§5

6

Regional utvärdering av miljömålen i Norrbottens län 2021

6

G-2022-3

§6

7

Information
Miljöärenden

G-2022-19

§7

8

KIRUNA 1:1, bygglov oljetankar
AU 2022-01-21 § 2

8

B-2021-452

§8

9

KURRAVAARA 7:34, bygglov tillbyggnad fritidshus
samt nybyggnad komplementbyggnad
AU 2022-01-21 § 12

9

B-2021-767

§9

10

MÅBÄRET 2, bygglov tillbyggnad- en- eller tvåbostadshus
AU 2022-01-21 § 14

10

B-2021-490

§ 10

11

JUKKASJÄRVI 37:1, Bygglov tillbyggnad samt ändrad
användning från garage till carport
AU 2022-01-2 § 15

11

B-2021-523

§ 11

12

KURRAVAARA 3:2, byggsanktionsavgift
AU 2022-01-21 § 16

12

B-2019-589

§ 12

13

ATLETEN 12, bygglov tillbyggnad- enbostadshus

13

B-2021-621

§ 13

14

SEVOJOKI 1:1, bygglov nybyggnad renvaktarstuga
AU 2022-01-21 § 5

14

B-2021-653

§ 14

15

JUKKASJÄRVI BANDEL 100:1, strandskyddsdispens
nybyggnad Transformatorkiosk
AU 2022-01-21 § 6

15

B-2021-740

§ 15

16

Lokala trafikföreskifter, Huvudleder Kiruna tätort
AU 2022-01-21 § 8

16

T-2020-213

§ 16

17

Gång- och cykelväg Lappgatan-Högalidsgatan
AU 2022-01-21 § 9

17

T-2021-272

§ 17

18

Verksamhetsrapport
AU 2022-01-21 § 10

G-2022-2

§ 18

19

Internkontrollplan och riskbedömning för
AU 2022-01-21 § 19

19

G-2022-6

§ 19

20

Delgivningar

20

G-2022-10

§ 20

21

Delegationsbeslut

21

G-2022-11

§ 21

22

Plan för livsmedelskontroll i Kiruna kommun
år 2022-2024

22

G-2022-14

§ 22

23

Uppföljning av livsmedelskontrollen 2021 och
kontrollplan för livsmedel 2019-2021

23

G-2022-15

§ 23

24

Verksamhetsplan livsmedelskontroll i Kiruna kommun
år 2022

24

G-2022-16

§ 24

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

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

§1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-02-03
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G-2021-2

Tillsynsplan, Räddningstjänsten
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

godkänna tillsynsplan för 2022, enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och
lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011), för verksamhetsår 2022

Beskrivning av ärendet
Räddningschef Thomas Winnberg föredrar ärendet.
Hantering av ärendet
Enligt 5 kap 1§ lag om skydd mot olyckor (LSO) utövar kommunen tillsynen av lagens efterlevande
inom kommunens område. Enligt 16 § lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) svarar den eller
de kommunala nämnder som svarar för räddningstjänst för att tillsyn av brandfarliga varor utförs. Det
är en uppgift för Kommunen att fastställa vilka tillsyner som skall genomföras.
I november 2021 gav MSB ut en ny förskrift om kommunens tillsyn enligt LSO som träder i kraft 202207-01. MSBFS 2021:8 ”Från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna
råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor;” Räddningstjänstens bedömning är att vi till största del redan arbetar i enlighet med denna
förskrift. Vi kommer att se över våra arbetssätt och rutiner under 2022 för att se om vi behöver göra
vissa justeringar i arbetssätt och rutiner.
Tillsynsurval 2022: Räddningstjänsten i Kiruna kommun väljer att under 2022 göra tillsyner
(LSO/LBE) enligt bifogad tillsynsplan. I tillsynsplanen beskrivs de riktlinjer räddningstjänsten valt att
använda. Tillsynsplanen bygger på resultatet av tillsyner gjorda under tidigare år där det funnits brister
vid tillsyner på valda objekt/verksamheter enligt tillsynsplanen.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

miljö- och byggnämnden godkänner tillsynsplan för 2022, enligt lagen om skydd mot
olyckor (SFS 2003:778) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011),
för verksamhetsår 2022

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

§2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-02-03
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2021-000152
(G-2022-5)

DATORN 2, Matfokus i Pajala att vidta åtgärder på fastigheten DATORN 2 med stöd av
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
Miljö- och byggnämnden beslutar således

att

lägga informationen med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Räddningschef Thomas Winnberg informerar i ärendet.
Föreligger beslut, Länsstyrelsen 2021-01-13 dnr 452-16877-2021
”Räddningstjänsten i Kiruna Kommun beslutade på delegation av Miljö- och byggnämnden att
förelägga Matfokus i Pajala att vidta åtgärder på fastigheten Datorn 2 med stöd av lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor, dnr: 2021 -000152.
Matfokus Pajala AB har överklagat ovannämnda beslut. Matfokus Pajala AB har därefter inkommit med
komplettering med grunder för överklagandet.
Innan Länsstyrelsen beslutar i frågan får nämnden tillfälle att yttra sig över Matfokus komplettering.
Nämndens yttrande ska ha kommit in till oss senast den 27 januari 2022.”
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

§3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-02-03
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G-2022-20

Räddningstjänst, information
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

lägga informationen med beaktande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Räddningschef Thomas Winnberg informerar i ärendet.
Hantering av ärendet

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Justerande sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-02-03
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Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Justerande sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-02-03
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Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Justerande sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-02-03
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Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Justerande sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-02-03
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Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Justerande sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-02-03
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Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Justerande sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-02-03
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Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Justerande sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-02-03
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Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-02-03
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Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden.
av

Sten Nylén (SJVP)

att

lägga informationen med beaktande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

§4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-02-03
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M-2022-14

Varning enligt 9 kap. 17 § alkohollagen (2010:1622)
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

Mat & Kulturutveckling i Kiruna AB, org.nr: 556897-2623 meddelas en varning.

Beskrivning av ärendet
Mat & Kulturutveckling i Kiruna AB, org.nr: 556897-2623 innehar ett stadigvarande serveringstillstånd
till allmänheten sedan ett antal år på serveringsställe: Royal Diner, Föreningsgatan 9, 981 31 Kiruna. En
av delägarna, har fått skjuts hem av polisen 2021-12-06 efter att densamma anträffats berusad vid
korsningen Gruvvägen/ Hermelinsgatan. Enligt polisens PM var det väldigt nära att delägaren blev
omhändertagen enligt LOB, men han fick skjuts hem i stället av polispatrullen och följdes till dörren.
Tillståndshavaren har också enligt en rapport från inspektör Emil Kågström släppt in alltför berusade
gäster 2021-10-01 på serveringsstället alternativt låtit gäster dricka sig alltför berusade inne på
serveringsstället. Enligt Kågström var det alldeles för hög berusningsnivå på gästerna vilket resulterade
i att de fick ta hand om 4 personer enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer
(förkortad LOB). Golvet var kladdigt av utspillda öl och drinkar. Alkoholhandläggaren har gjort en s.k.
inre tillsyn med stöd av 8 kap. 12 § och 9 kap. 8 § stycke 4 AL i december 2021 rörande Mat &
Kulturutveckling i Kiruna AB, org.nr: 556897-2623.
Hantering av ärendet
Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga
och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt
att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna lag enligt 8 kap. 12 §
AL. Bestämmelserna motsvarar vad som gällde enligt förra AL (prop.2009/2010:125 s. 168) och
lämplighetskraven gäller för alla typer av serveringstillstånd.
I tidigare förarbeten till bestämmelserna om lämplighetskrav för tillståndshavare betonas att servering
av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift och att en sökande måste uppfylla högt ställda krav
på lämplighet för att få tillstånd till sådan servering (prop. 1994/95:89 s.102). De krav på skötsamhet
och personlig lämplighet som för bifall till ansökan ska uppfyllas av den som söker serveringstillstånd
kvarstår även för tillståndshavaren efter det att tillstånd har meddelats (prop. 1994/95:89 s. 102).
Tillståndshavaren har getts möjlighet att yttra sig över uppgifterna från polisen.
En av delägarna, har inkommit med ett skriftligt yttrande.
Det ställs höga krav på personer med betydande inflytande s.k. PBI:er i ett bolag som innehar ett
serveringstillstånd. Mot bakgrund av det ovan nämnda har en av delägarna brustit i skötsamhet och
personlig lämplighet.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
§ 4 forts.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-02-03
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3 kap. 5 § AL, försäljning av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat ska skötas på ett
sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras. Den som tar befattning med försäljning av
alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat ska se till att ordning och nykterhet råder på
försäljningsstället.
8 kap. 20 § AL, vid servering av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat ska ansvarig
personal se till att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning eller onykterhet undviks.
Med nykterhet enligt 3 kap. 5 § AL menas att en gäst får vara högst salongsberusad på ett
serveringsställe. Tillståndshavaren ska enligt 8 kap. 20 § AL se till att måttfullhet iakttas vid servering
av alkoholhaltig dryck så att störningar pga. oordning eller onykterhet inte uppstår. Mot bakgrund av
förhållandena på serveringsstället 2021-10-01, enligt inspektör Emil Kågströms rapport, har
tillståndshavaren brustit eftersom densamma antingen har släppt in alltför berusade gäster eller låtit
gäster dricka sig alltför berusade inne på serveringsstället. Någon annan förklaring är inte möjlig.
Polisen fick omhänderta 4 gäster den aktuella kvällen enligt LOB. Om ordningsvakterna inte hinner
med sitt arbete och släpper in för berusade gäster är tillståndshavaren ytterst ansvarig i alla fall.
Detsamma gäller om tillståndshavaren låter gästerna dricka sig alltför berusade inne på
serveringsstället.
Enligt 9 kap. 17 § AL får en kommun meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, eller i
allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning om denne inte uppfyller de krav som
gällde för tillståndets meddelande, eller följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag
eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Man kan säga att syftet med en
erinran eller en varning enligt 9 kap. 17 § AL är att tillståndshavaren får en chans att rätta till sitt
beteende. Eftersom tillståndshavaren har fått en erinran så sent som år 2019 är en varning på sin plats
denna gång. Beslutsmotivering: Mat & Kulturutveckling i Kiruna AB, org.nr: 556897-2623 meddelas en
varning med stöd av 9 kap. 17 § alkohollagen (2010:1622).
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

Mat & Kulturutveckling i Kiruna AB, org.nr: 556897-2623 meddelas en varning

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP) med bifall av Lars-Johan- Dalhägg (M)

att

Mat & Kulturutveckling i Kiruna AB, org.nr: 556897-2623 meddelas en erinran

av

Per-Gustav Idivuoma (SL)med bifall av Katarina Hjertell (C) och Siv Gunillasson-Sevä (S)

att

förvaltningens förslag bifall

Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger. Han ställer förslagen mot varann i en öppen
omröstning, och finner att hans förslag vinner. Votering begärs och ska så verkställas. Voteringen
utfaller med 4 för förvaltningens förslag, Per-Gustav Idivuoma (SL), Siv Gunillasson-Sevä (S), Katarina
Hjertell (C), Peter Alèx (FI) och 3 för Sten Nyléns yrkande, Sten Nylén (SJVP) Lars-Johan Dalhägg (M)
och Göran Johansson (C).
Nämnden beslutar således i enlighet med Per-Gustav Idivuomas m.fl yrkande.
________
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
§5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-02-03
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G-2021-79

Granskning av kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

förvaltningen i första hand begär förlängd svarstid för yttrandet

att

i andra hand att ordförande tar yttrandet på sin delegation

Beskrivning av ärendet
Föreligger granskning av Kiruna kommuns förtroendevalda revisorer som har genomfört en granskning
av kommunens tillsynsverksamhet, arbetet har vi biträtts av PwC. Syftet med granskningen har varit att
bedöma om miljö- och byggnämnden bedriver tillsynsverksamheten på ett ändamålsenligt och effektivt
sätt. Utifrån genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att miljö- och
byggnämnden inte helt bedriver tillsynsverksamheten på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Bedömningen grundar sig på;
Miljö- och byggnämnden har beslutat om verksamhetsplan innehållandes mål för verksamheten samt
tillsyns- och kontrollplaner inom respektive tillsynsområde. Vi noterar att det i tillsynsplanen för
livsmedel finns formulerade mål men inte i tillsynsplanen för miljö- och hälsa.
Det finns dokumenterad behovsutredning avseende miljötillsyn, dock ej avseende livsmedelskontrollen.
Under år 2020 har tillsyns-/kontrollplaner följts i begränsad utsträckning. Genomförandet har
påverkats av pandemin.
Kompetensförsörjningsplan finns framtagen. Tillsynsverksamheten har ett större tillsynsbehov än
faktiska resurser och miljö- och byggnämnden har utifrån behovsutredning begärt ytterligare
budgetmedel för en heltidstjänst.
Miljö- och byggnämnden tar löpande del av rapportering i form av kvartalsrapporter, delårsrapport och
årsredovisning samt uppföljning av tillsyns- och kontrollplanerna.
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till miljö- och byggnämnden:
Säkerställ att nämndens verksamhetsplan innehåller operativa mål för miljö- och hälsoskyddsområdet.
Säkerställ att en dokumenterad behovsanalys upprättas för livsmedelskontrollen.
Förekommande tillsynsskuld från föregående år bör redovisas separat i behovsutredningen för att
synliggöra behov av tillfälliga resursförstärkningar skilt från behovet av varaktiga tillsynsresurser.
Revisorerna emotser ett yttrande från miljö- och byggnämnden senast 2022-02-28.
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden.
av

Sten Nylén (SJVP)

att

förvaltningen i första hand begär förlängd svarstid för yttrandet

att

i andra hand att ordförande tar det på sin delegation

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

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

§6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-02-03
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G-2022-3

Regional utvärdering av miljömålen i Norrbottens län 2021
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

lägga informationen med beaktande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Miljöchef Helena Söderlund informerar i ärendet.
Miljötillståndet i Norrbotten
Åtgärdsarbetet i Norrbotten
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden.
av

Sten Nylén (SJVP)

att

lägga informationen med beaktande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.
________
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G-2022-19

Information miljöärenden
Miljö och byggnämnden beslutar således
att

lägga informationen med beaktande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Miljöchef Helena Söderlund informerar i ärendet.
Hantering av ärendet

Ala Lombolo: Länsstyrelsen har avvisat LKABs ansökan om vattenverksamhet för ny
pumpledning. Vattendomen 14 januari 2011 i mål nr M 2594–10.
”Villkor 7. LKAB skall sedan anläggningsarbetena för det nya utloppet norrut slutförts pumpa
vatten söderut från Norra Luossajärvi mot Lombolosjöarna med 50l/s under perioden augusti
till och med november och med 25l/s under resterande del av året till och med juli. LKAB skall
även höja den befintliga tröskeln vid Ala Lombolos utlopp med 10 cm. Om den föreskrivna
pumpningen visar sig vara otillräcklig under lågvattenperioder för att nå acceptabla
vattenförhållanden i Luossajoki, åligger det LKAB att öka pumpningen av vatten till en nivå
som tillsynsmyndigheten bedömer nödvändig och möjlig.” LKAB behöver söka tillstånd för
detta. Möte kommunen och LKAB angående fortsatt arbete med Ala Lombolo nu när SGU
klivit av som huvudman. Miljöchefen sitter med.
Kaunisvaara: Naturvårdsverkets begäran om återkallande av tillståndet till gruvbrytning i
Kaunisvaara har avgjorts av miljödomstolen. Kaunis Iron kan i stort fortsätta med sin
verksamhet i väntan på tillståndsprövningen för det nya tillståndet. För kommunen som
tillsynsmyndighet handlar det främst om damning från transporterna som varit ett
återkommande problem.
Personalläget: Stort bortfall under senare delen av januari. Räknar med att detta kvarstår en
bit in i februari. Tillfällig förstärkning på livsmedelssidan av Johan Mämmi som kommer jobba
till mitten av mars och sedan återkomma under sommaren. Lisbeth Pekkari har anställts som
verksamhetsutvecklare och kommer att börja 2022-03-01. Inga vakanser.
Tillsynsläget: Januari har som brukligt främst ägnats åt återrapportering och utvärdering av
föregående års verksamhet. Livmedelskontrollen har smugit igång med några få besök. Ett
större ärende med spill av diesel är under utredning, misstänkt miljöbrott.
Nästa nämnd: Till nästa nämnd räknar vi med att kunna presentera en behovsutredning för
hela kontoret, uppföljning och utvärdering av miljö- och hälsoskyddstillsynen 2021 samt
tillsynsplan enligt miljöbalken 2022. Slutrapporten för LOVA-projektet kommer också upp.
Uppföljning av miljömålen: Kommunstyrelsen önskar återkoppling på hur miljömålen följs
upp inom kommunens verksamheter. Miljöchefen skriver ett svar men vi har sen tidigare
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flaggat för att uppföljning och utvärdering ska ske under 2022 för att kunna presentera
reviderade mål 2023.
Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

lägga informationen med beaktande till handlingarna

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

§8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-02-03

Sida
19 av 57

B-2021-452

KIRUNA 1:1, Bygglov oljetankar
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

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

Handlingar som ligger till grund för beslutet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Förvaltningens yttrande, B-2021-452-9
Ansökan, B 2021-452-1
Översiktskarta, B 2021-452-4
Situationsplan, B 2021-452-4
Fasadritning, B 2021-452-4
Planritning, B 2021-452-4
Planritning (Byggarea), B 2021-452-4
Ritning oljepanna, B 2021-452-4

inkommen 2021-06-08
inkommen 2021-07-01
inkommen 2020-10-26
inkommen 2021-07-01
inkommen 2021-07-01
inkommen 2021-07-01
inkommen 2021-07-01

Beskrivning av ärendet
Föreligger ansökan som inkom 2021-06-08 från Tekniska Verken i Kiruna AB, om bygglov avseende
komplettering av två oljetankar till den befintliga panncentralen som är placerad vid rondellen intill
den nya Nikkaluoktavägen (väg 870). Marken som berörs är cirka 145 kvadratmeter. Då sakägare som
enligt 9 kap. 25 § PBL ska underrättas och beredas tillfälle att yttra sig över den sökta åtgärden utgörs
av ett stort antal fastighetsägare, har åtgärden kungjorts enligt 5 kap. 35 § PBL. Kungörelsen har
anslagits på kommunens anslagstavla och annonserats i Norrländska Socialdemokraten samt
Norrbottens Kuriren 2021-08-07. Yttrandetiden var till och med 2021-08-27. Någon erinran har inte
inkommit. Ärendet har remitterats till Räddningstjänsten som inte har haft något att erinra mot den
sökta åtgärden.
Hantering av ärendet
Ansökan avser bygglov för uppförandet av två oljetankar på fastigheten Kiruna 1:1. Åtgärden berör en
yta på 145 kvadratmeter och syftar till att komplettera den befintliga panncentralen. Under 2020
startade Trafikverket arbetet med framtagande av järnvägsplan för Kiruna ny järnvägsstation. Projektet
har identifierat korridorer som benämns västlig och östlig korridor. Det alternativ Trafikverket går
vidare med i arbetet med järnvägsplanen är en centrumnära stationsplacering söder om Lombololeden
med en järnvägsdragning inom en västlig korridor längs med väg 870. Den nu aktuella platsen ligger på
den västra korridoren. Därmed i och med projektets omfattning och karaktär anses den befintliga
panncentralens tilltänkta utveckling inte överensstämma med stadsomvandlingen. Med hänsyn tagen
till översiktsplanen samt Trafikverkets utredningsarbete kan konstateras att den aktuella platsen ligger
inom ett område som är utpekat för många olika och starka intressen. Således ställs det krav på en
sammanvägning mellan motstående markanvändningsintressena som i detta fall inte kan ske vid en
prövning genom bygglov utan som lämpligast skulle ske genom detaljplaneläggning.
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Beslutsmotivering: den aktuella platsen ligger utanför detaljplanelagt område, områdesbestämmelser
och sammanhållen bebyggelse. Kiruna kommuns översiktsplan, lagakraftvunnen 2019, anger att
placeringen av den sökta åtgärden är i Kiruna centralort (B10 Kiruna). Den fördjupade översiktsplanen
för Kiruna centralort (2014) tillämpas vid hantering av enskilda ärenden tillsammans med
översiktsplanen. Enligt den fördjupade översiktsplanen ligger den aktuella platsen inom området
”Järnvägskorridor persontrafik”. Kommunen förordar att nytt resecentrum anläggs i anslutning till det
nya centrumet. I samband med utredning av järnvägsanslutning till nya resecentrum har två tänkbara
järnvägskorridorer identifierats. I Trafikverkets fortsatta utredningsarbete ska lämplig sträckning
slutligt fastläggas. Under 2020 startade Trafikverket arbetet med framtagande av järnvägsplan för
§ 2 forts. Kiruna ny järnvägsstation. Projektet har identifierat korridorer som benämns västlig och
östlig korridor. Av verkets websida framgår bland annat att det alternativ Trafikverket går vidare med i
arbetet med järnvägsplanen är en centrumnära stationsplacering söder om Lombololeden med en
järnvägsdragning inom en västlig korridor längs med väg 870. Alternativet främjar utvecklingen av
Kiruna med sitt centrumnära läge och ger god tillgänglighet till stationen. En västlig korridor bedömer
Trafikverket ger mindre påverkan på naturvärden än en östlig. Nu fortsätter arbetet med att utreda en
exakt placering inom det utpekade området och var järnvägen ska dras. Samråd om detta kommer ske
under 2022. Den nu aktuella platsen ligger på den västra korridoren. Därmed i och med projektets
omfattning och karaktär anses den befintliga panncentralens tilltänkta utveckling inte överensstämma
med stadsomvandlingen.
Av 2 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, framgår bland annat att prövningen i ärenden om
lov enligt denna lag ska 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. Av 4 kap. 2 § PBL framgår
bland annat att kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för
bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för ett nytt byggnadsverk som
inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver bygglov eller är en annan byggnad än en sådan som
avses i 9 kap. 4 a §, och byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på omgivningen
eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. Med hänsyn tagen till översiktsplanen
samt Trafikverkets utredningsarbete kan konstateras att den aktuella platsen ligger inom ett område
som är utpekat för många olika och starka intressen. Således ställs det krav på en sammanvägning
mellan motstående markanvändningsintressena som i detta fall inte kan ske vid en prövning genom
bygglov utan som lämpligast skulle ske genom detaljplaneläggning. Miljö- och byggnadsförvaltningen
föreslår att ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen (2010:900).
Miljö och byggnämndens arbetsutskott föreslår miljö och byggnämnden besluta
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

arbetsutskottets förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

§9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-02-03

Sida
21 av 57

B-2021-767

KURRAVAARA 7:34, Bygglov tillbyggnad fritidshus samt nybyggnad
komplementbyggnad
Miljö och byggnämnden beslutar således
att

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

Handlingar som ligger till grund för beslutet
1. Förvaltningens yttrande B-2021-767-6
2. Ansökan B-2021-767-1

inkommen 2021-12-17

3. Situationsplan B-2021-767-1

inkommen 2021-12-17

4. Planritning (fritidshus) B-2021-767-1

inkommen 2021-12-17

5. Fasadritning (fritidshus) B-2021-767-1

inkommen 2021-12-17

6. Sektionsritning (fritidshus) B-2021-767-1

inkommen 2021-12-17

7. Planritning (garage/carport) B-2021-767-1

inkommen 2021-12-17

8. Fasadritning (garage/carport) B-2021-767-1

inkommen 2021-12-17

9. Sektionsritning (garage/carport) B-2021-767-1
10. Nybyggnadskarta B-2021-767-4

inkommen 2021-12-17
inkommen 2022-01-14

Beskrivning av ärendet
Föreligger ansökan om bygglov för tillbyggnad av ett fritidshus samt uppförandet av en
komplementbyggnad som kommer att användas som garage/ carport har inkommit till
bygglovskontoret. Den aktuella fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Den nu aktuella
byggnadsarean ska överskridas med 109.90 kvadratmeter, vilket motsvarar mer än hundra procent.
Dessutom kommer både byggnadshöjden och placeringen att strida mot de gällande bestämmelserna.
En sådan avvikelse kan inte anses vara en liten avvikelse. Det har inte framkommit att överskridandet
ska vara motiverat utifrån byggnadstekniska eller andra skäl. De föreslagna åtgärderna är inte av
begränsade omfattning eller nödvändiga för att fastigheten ska kunna bebyggas på ett ändamålsenligt
sätt. Vid en sammantagen bedömning anser därför förvaltningen att avvikelsen inte är liten och att
bygglov därför inte kan ges.

Hantering av ärendet
En ansökan om bygglov för tillbyggnad av ett fritidshus samt uppförandet av en komplementbyggnad
som kommer att användas som garage/carport har inkommit till bygglovskontoret. På den aktuella
fastigheten har ett befintligt fritidshus och en komplementbyggnad som används som garage uppförts.
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Enligt de inlämnade ritningarna kommer fritidshuset – efter tillbyggnationen – att uppgå till 117,50
kvadratmeter och garaget till 50,4 kvadratmeter.
Den aktuella fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Detaljplanen, 25-P90/202, vann laga kraft
den 25:e maj 1990. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att minska bygglovsplikten för
tillbyggnader och att utöka vägnätet inom planområdet så att de flesta fritidshusen kan nås med bil. För
de flesta tomterna föreslås även en minskning av den så kallad prickade marken (mark som inte får
bebyggas) längs tomtgränser som gränsar mot naturområden. Planen medger en högsta byggrätt per
tomt på 100 kvadratmeter. Största tillåtna byggnadsyta för fritidshus är 70 kvadratmeter och för varje
enskilt uthus 30 kvadratmeter. Om flera uthus byggs inom en tomt får den sammanlagda byggnadsytan
för uthus inte överstiga 70 kvadratmeter dock endast under förutsättning att det ryms inom den tillåtna
byggrätten per tomt, det vill säga 100 kvadratmeter. För uppförande av fritidshus krävs bygglov. Ska
fritidshuset senare byggs till får detta göras utan bygglov upp till en byggnadsyta av 70 kvadratmeter
under förutsättning att det ryms inom den tillåtna byggrätten per tomt och granne så medger. För
uppförande av uthus krävs inte bygglov under förutsättning att uthus storlek, byggnadshöjd och
placering följer de på plankartan angivna planbestämmelser. Uthus kan endast uppföras utan bygglov
om granne så medger. Motsätter sig granne en bygglovsbefriad åtgärd måste bygglov sökas. En byggnad
som enligt en planbestämmelse får uppföras utan bygglov ska utföras så att den inte strider mot
planbestämmelserna. Vid all bebyggelse gäller att hänsyn och anpassning till omgivande bebyggelse och
miljö är viktig.
Beslutsmotivering: Av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, framgår bland annat att
bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om åtgärden inte strider mot
detaljplanen. Enligt de inlämnade ritningarna uppgår fritidshuset – efter tillbyggnaden – till 117,50
kvadratmeter och garaget till 50,4 kvadratmeter. Med hänsyn tagen till det befintliga förrådet (42
kvadratmeter) kommer fastigheten att bebyggas med 209,90 kvadratmeter och således överskrida den
tillåtna byggnadsarean med 109,90 kvadratmeter. Dessutom får huvudbyggnaden och garaget uppföras
till högst 3,0 respektive 2,5 meter (byggnadshöjd). Både fritidshuset och garaget överskrider den
tillåtna höjden med 0,10 respektive 0,6 meter. Byggnaderna ska placeras minst 4,5 meter från gräns
mot grannfastighet. Garaget placeras 1,0 meter från fastighetsgräns och därmed strider mot
detaljplanen. Ovanstående innebär att den tilltänkta byggnadsarean, byggnadshöjden och placeringen
strider mot planbestämmelserna.
Av 9 kap. 31 b § PBL framgår bland annat att bygglov får ges för en åtgärd som avviker från en
detaljplan, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten, eller åtgärden är
av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett
ändamålsenligt sätt. Om en avvikelse ska betraktas som liten beror på förhållandena i det enskilda
fallet. Av regeringens preposition 1989/90:37 (s. 56) framgår att frågan om en avvikelse ska godtas
måste alltid bedömas från fall till fall. Sålunda kan en större ökning av byggnadsytan godtas inom ett
villaområde med stora tomter medan en betydligt mindre ökning i ett område för fritidshus inte är
godtagbar, om den ökar möjligheterna till permanentboende inom området. Dessutom – och enligt
rättspraxis – går det inte att säga att en viss procents överskridande av arean alltid är en liten avvikelse.
Den nu aktuella byggnadsarean ska överskridas med 109.90 kvadratmeter, vilket motsvarar mer än
hundra procent. Dessutom kommer både byggnadshöjden och placeringen att strida mot de gällande
bestämmelserna. En sådan avvikelse kan inte anses vara en liten avvikelse. Det har inte framkommit att
överskridandet ska vara motiverat utifrån byggnadstekniska eller andra skäl. De föreslagna åtgärderna
är inte av begränsade omfattning eller nödvändiga för att fastigheten ska kunna bebyggas på ett
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ändamålsenligt sätt. Vid en sammantagen bedömning anser förvaltningen att avvikelsen inte är liten
och att bygglov därför inte kan ges.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 § 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.
________
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B-2021-490

MÅBÄRET 2, Bygglov tillbyggnad- en- eller tvåbostadshus
Miljö- och byggnämndens arbetsutskottet beslutar således
att

ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kapitlet 30, 31 b och 31 c §§ plan- och
bygglagen (2010:900), eftersom detta anses vara en mindre avvikelse
1. Ansökan B-2021-490-1

inkommen 2021-06-22

2. Ritning B-2021-490-1

inkommen 2021-06-22

3. Situationsplan B-2021-490-4

inkommen 2021-07-15

4. Fasadritning (Gavelfasad) B-2021-490-4

inkommen 2021-07-15

5. Fasadritning (Gårdsfasad) B-2021-490-4

inkommen 2021-07-15

Beskrivning av ärendet
Föreligger ansökan om bygglov för uppförandet av en tillbyggnad på fastigheten Måbäret 2 har
inkommit till bygglovskontoret. Av planbestämmelserna framgår bland annat att huvudbyggnaden inte
får uppta större area än 140 kvadratmeter. Den aktuella fastigheten är bebyggd med en huvudbyggnad
på cirka 155 kvadratmeter. Den tillbyggnad som bygglov har sökts för kommer att bli 21,7 kvadratmeter
och således överskrider den tillåtna byggnadsarean med cirka 36,7 kvadratmeter. Vid en sammantagen
bedömning anser därför förvaltningen att avvikelsen inte är liten och att bygglov därför inte kan ges.

Hantering av ärendet
Den aktuella 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. Huvudbyggnaden får inte uppta större area än
140 kvadratmeter. Den aktuella fastigheten är bebyggd med en huvudbyggnad på cirka 155
kvadratmeter. Tillbyggnaden kommer att bli 21,7 kvadratmeter.
Fastighetsägarna till fastigheter Måbäret 1, Måbäret 2, Måbäret 3, Måbäret 6, Måbäret 7, Måbäret 8 och
Ormbäret 7 har givits tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit.
Beslutsmotivering: Enligt 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen (2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd
inom ett område med detaljplan om bland annat åtgärden inte strider mot detaljplanen. Den aktuella
fastigheten är bebyggd med cirka 155 kvadratmeter. Den tillbyggnad som bygglov har sökts för kommer
att bli 21,7 kvadratmeter och således överskrider den tillåtna byggnadsarean med cirka 36,7
kvadratmeter.
Enligt övergångsbestämmelserna till plan- och bygglagen (2010:900), ska stadsplanen
betraktas som en detaljplan antagen med stöd av äldre plan- och bygglagen (1987:10). En
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detaljplan gäller till dess den ändras eller upphävs (4 kap. 38 § plan- och bygglagen). Således gäller
planbestämmelsen om bland annat största byggnadsytan som får bebyggas. Frågan är då om avvikelsen
bör medges med stöd av 9 kapitlet 31 b § plan- och bygglagen (2010:900) såsom en liten avvikelse som
är förenlig med detaljplanens syfte. Vid bedömning av vad som utgör en liten avvikelse ska hänsyn tas
till samtliga omständigheter och inte bara till absoluta mått och tal.
Den ansökta åtgärden inte kan anses utgöra en liten avvikelse eftersom den tillåtna byggnadsarean
skulle överskridas med cirka 36,7 kvadratmeter, vilket motsvarar cirka 26 procent. Det har inte
framkommit att överskridandet skulle vara motiverat utifrån byggnadstekniska eller andra skäl.
Åtgärden kommer inte att tillgodose ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, och
innebär inte heller en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement
till den användning som har bestämts i detaljplanen. Vid en sammantagen bedömning anser därför
förvaltningen att avvikelsen inte är liten och att bygglov därför inte kan ges.
Mot bakgrund härav bedömer Miljö- och byggnadsförvaltningen att det saknas förutsättningar för
bygglov för den aktuella åtgärden.
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 30, 31 b och 31 c §§ plan- och
bygglagen (2010:900), eftersom detta anses vara en mindre avvikelse

av

Per-Gustav Idivuoma (SL) att förvaltningens förslag bifalles

Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger. Han ställer förslagen mot varann i en öppen
omröstning, och finner att hans förslag vinner.
Nämnden beslutar således i enlighet med Sten Nyléns yrkande
________
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B-2021-523

JUKKASJÄRVI 37:1, Bygglov tillbyggnad samt ändrad användning från garage till
carport

Miljö- och byggnämndens beslutar således
att

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

Handlingar som ligger till grund för beslutet
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Förvaltningens yttrande B-2021-523-10
Ansökan B-2021-523-1
Fasadritningar (tilltänkta) B-2021-523-1
Fasadritningar (befintliga) B-2021-523-1
Situationsplan samt sektionsritning B-2021-523-1
Situationsplan B-2021-523-6

inkommen 2021-07-05
inkommen 2021-07-05
inkommen 2021-07-05
inkommen 2021-07-05
inkommen 2021-08-23

Beskrivning av ärendet
Föeligger ansökan avseende tillbyggnad av ett bostadshus med en carport, som kommer att ersätta ett
befintligt garage, har inkommit till byggnadskontoret. Nytillkommen bruttoarea anges bli 24
kvadratmeter. Tillbyggnaden kommer att placeras 1,8 meter från fastighetsgräns mot Jukkasjärvi 4:68.
Den aktuella fastigheten, Jukkasjärvi 37:1, ligger inom detaljplanerat området, byggnadsplan 25P82/11. Bestämmelserna innebär bland annat att fastigheten är avsedd för bostadsändamål och får
bebyggas endast med hus som uppförs fristående. På den aktuella tomten får endast en huvudbyggnad
jämte erforderliga gårdsbyggnader uppföras. Huvudbyggnaden får inte uppta större byggnadsyta än
140 kvadratmeter samt uthuset eller andra gårdsbyggnader inte större sammanlagd byggnadsyta än 60
kvadratmeter. Byggnaden går inte uppföras till större höjd än 4,4 meter. Uthuset eller dylik mindre
gårdsbyggnad får inte uppföras till större höjd än 2,5 meter. Med punktprickning betecknad mark får
inte bebyggas.
Den tillbyggnad som bygglov har sökts för kommer att bli en meter längre och således ska överskrida
den tillåtna byggnadsarean med cirka 14,10 kvadratmeter, vad gäller huvudbyggnaden, samt den
sammanlagda byggnadsytan med 29,10 kvadratmeter. Av de inlämnade handlingarna framgår att
tillbyggnaden ska placeras 1,8 meter från fastighetsgränsen till fastigheten Jukkasjärvi 4:68. Frågan är
då om åtgärden kan anses vara en sådan liten avvikelse från planen att bygglov ändå kan beviljas. En
samlad bedömning ska göras för samtliga typer av avvikelser. Den aktuella fastighetens byggrätt
kommer att överskridas och tillbyggnadens placering kommer att strida mot detaljplanen.
Hantering av ärendet
Förvaltningen bedömer att den aktuella åtgärden inte är en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b
§ PBL. Åtgärden är inte förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser inte ett angeläget gemensamt
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behov eller ett allmänt intresse. Det innebär inte heller en sådan annan användning av mark eller
vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. Mot
denna bakgrund saknas förutsättningar för att ge bygglov för den sökta åtgärden.
Fastighetsägaren till fastigheten Jukkasjärvi 4:68 har givits tillfälle att yttra sig. Följande synpunkter
inlämnades:
1. Den befintliga byggnaden (garaget) som finns idag är redan nu närmare tomtgränsen än 4,5 m,
och ser man från brandsynpunkt bör inte byggnaderna stå närmare tomtgränsen än 4,5 m.
2. Som jag förstår Fasadritningen så är det ritat att taklutningen och vattenavrinningen är mot
min tomt (4:68). Vilket kommer betyda att jag får all vattenavrinning och snö vintertid på min
tomt.
3. Jag är även osäker att måtten stämmer med den situationsritning som är bifogat. Då man inte
ser alla rösen på tomtgränserna är det svårt att sätta ut ett exakt mått till den nya byggnaden.
Beslutsmotivering: Enligt 9 kapitlet 30 § plan- och bygglagen (2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd
inom ett område med detaljplan om bland annat åtgärden inte strider mot detaljplanen. Den aktuella
fastigheten är bebyggd med cirka 223,10 kvadratmeter. Den tillbyggnad som bygglov har sökts för
kommer att bli en meter längre och således ska överskrida den tillåtna byggnadsarean med cirka 14,10
kvadratmeter, vad gäller huvudbyggnaden, samt den sammanlagda byggnadsytan med 29,10
kvadratmeter.
I byggnadsplanen föreskrivs inte något om minsta avstånd mellan byggnaden på fastigheten
Jukkasjärvi 37:1 och gräns mot grannfastigheten. Därmed ska 39 § byggnadsstadgan (1959:612)
tillämpas som bestämmelse i planen (se punkt 5 i övergångsbestämmelserna till plan- och bygglagen
[2010:900], PBL, och 17 kap. 4 § sista stycket den äldre plan- och bygglagen [1987:10], ÄPBL). I 39 §
byggnadsstadgan föreskrivs bland annat att byggnad, som inte sammanbyggs eller kan förväntas
komma att sammanbyggas med byggnad på granntomt, inte får placeras på mindre avstånd från
gränsen mot granntomt än 4,5 meter. Byggnadsnämnden kan medge undantag från bestämmelserna,
om det finns påkallat av särskilda skäl samt kan ske utan men för granne eller fara för sundhet,
brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och utan att ett lämpligt bebyggande av området försvåras. Kan
åtgärden inverka på förhållandena å angränsande tomt, skall dess ägare höras i saken.
Av de inlämnade handlingarna framgår att tillbyggnaden ska placeras 1,8 meter från
fastighetsgränsen till fastigheten Jukkasjärvi 4:68. Tillbyggnaden ska därmed inte sammanbyggas med
den befintliga byggnaden på grannfastigheten och kan inte heller förväntas komma att göra det. Av
ovanstående frångår därmed att tillbyggnaden inte får placeras på ett mindre avstånd till
fastighetsgränsen än 4,5 meter. Av ritningarna framgår vidare att tillbyggnaden är 6 meter lång och ska
placeras med hela sin längd mot den aktuella fastighetsgränsen. Fastighetsägaren till fastigheten
Jukkasjärvi 4:68 har framfört bland annat att placeringen skulle innebära att all vattenavrinning och
snö vintertid kommer att ledas till grannfastigheten och således kan den aktuella åtgärden innebära ett
olägenhet. Den ansökta åtgärden avviker därmed från detaljplanen.
Frågan är då om åtgärden kan anses vara en sådan liten avvikelse från planen att
bygglov ändå kan beviljas. En samlad bedömning ska göras för samtliga typer av avvikelser. Den
aktuella fastighetens byggrätt kommer att överskridas och tillbyggnadens placering kommer att strida §
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mot detaljplanen. Förvaltningen bedömer att den aktuella åtgärden inte är en sådan liten avvikelse som
avses i 9 kap. 31 b § PBL. Åtgärden är inte förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser inte ett
angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse. Det innebär inte heller en sådan annan
användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har
§ 10 forts.
bestämts i detaljplanen. Mot denna bakgrund saknas förutsättningar för att ge bygglov för den sökta
åtgärden. 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)
Miljö och byggnämndens arbetsutskott föreslår miljö och byggnämnden besluta
att

bevilja bygglov med stöd av 9 kapitlet 30 och 31 b 1 §§ plan- och bygglagen (PBL).

att

åtgärden kräver ingen kontrollansvarig.

att

sökanden inkommer med förenklad kontrollplan innan stratbesked kan medges.

att

miljö och byggförvaltningen fastställer bygglovsavgiften enligt gällande bygglovstaxa och
verkställer beslutet enligt gällande delegationsordning 2021-12-02 § 273.

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

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

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.
________

Justerande sign
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B-2019-589

KURRAVAARA 3:2, byggsanktionsavgift
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

ändra 3e, 5e, 7e, 9e och 11e attsatsen i miljö- och byggnämndens beslut 2021-12-02 § 291

att

rättelse ska ske senast 2022-11-30. Rättelse innebär att byggnaderna tas bort från platsen

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse från SkyVillage AB, genom Juhani Heinonen, att företaget överklagar
tidsfristen på 4 månader (2022-04-24), och vill förlänga den fram emot hösten, för att dom ska
hinna med åtagandet.
Hantering av ärendet
Miljö- och byggnämnden beslutade 2021-12-02 § 291
att
att

att

att

att

att

att

att

Justerande sign

ändra beslut MOB 2020-03-26 § 71, till att sänka ner byggsanktionsavgifterna till en
fjärdedel
en byggsanktionsavgift på 18 926 kronor per enbostadshus, tas ut av den som begått
överträdelsen, SkyVillage AB, org.nr 559105-8549, för att utan startbesked ha påbörjat en
sådan nybyggnad som kräver lov, genom att ha uppfört 10 st. enbostadshus á
35,1 kvadratmeter bruttoarea/ öppenarea på fastigheten Kurravaara 3:2
en ny avgift, med dubbla det belopp som togs ut senast enligt den första attsatsen,
tas ut för överträdelsen om inte rättelse sker inom 4 månader från det att beslutet om att
ta ut den första avgiften har delgetts den som anspråket riktas mot. Rättelse innebär att
byggnaderna tas bort från platsen
en byggsanktionsavgift på 2 956 kronor, tas ut av den som begått överträdelsen,
SkyVillage AB, org.nr 559105-8549, för att utan startbesked ha påbörjat en sådan
nybyggnad som kräver lov, genom att ha uppfört en komplementbyggnad på
5,7 kvadratmeter bruttoarea på fastigheten Kurravaara 3:2
en ny avgift, med dubbla det belopp som togs ut senast enligt den tredje attsatsen,
tas ut för överträdelsen om inte rättelse sker inom 4 månader från det att beslutet om att
ta ut den första avgiften har delgetts den som anspråket riktas mot. Rättelse innebär att
byggnaden tas bort från platsen
en byggsanktionsavgift på 3 092 kronor, tas ut av den som begått överträdelsen,
SkyVillage AB, org.nr 559105-8549, för att utan startbesked ha påbörjat en sådan
nybyggnad som kräver lov, genom att ha uppfört en komplementbyggnad på
17,3 kvadratmeter bruttoarea på fastigheten Kurravaara 3:2
en ny avgift, med dubbla det belopp som togs ut senast enligt den femte attsatsen, tas ut
för överträdelsen om inte rättelse sker inom 4 månader från det att beslutet om att ta ut
den första avgiften, har delgetts den som anspråket riktas mot. Rättelse innebär att
byggnaden tas bort från platsen
en byggsanktionsavgift på 2 956 kronor, tas ut av den som begått överträdelsen,
SkyVillage AB, org.nr 559105-8549, för att utan startbesked ha påbörjat en sådan
nybyggnad som kräver lov, genom att ha uppfört en komplementbyggnad på
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14,1 kvadratmeter bruttoarea på fastigheten Kurravaara 3:2
en ny avgift, med dubbla det belopp som togs ut senast enligt den sjunde attsatsen, tas ut
för överträdelsen om inte rättelse sker inom 4 månader från det att beslutet om att ta ut
den första avgiften har delgetts den som anspråket riktas mot. Rättelse innebär att
byggnaden tas bort från platsen
en byggsanktionsavgift på 4 558 kronor, tas ut av den som begått överträdelsen,
SkyVillage AB, org.nr 559105-8549, för att utan startbesked ha påbörjat en sådan
nybyggnad som kräver lov, genom att ha uppfört en komplementbyggnad på 42,1
kvadratmeter bruttoarea på fastigheten Kurravaara 3:2
en ny avgift, med dubbla det belopp som togs ut senast enligt den nionde attsatsen, tas ut
för överträdelsen om inte rättelse sker inom 4 månader från det att beslutet om att ta ut
den första avgiften har delgetts den som anspråket riktas mot. Rättelse innebär att
byggnaden tas bort från platsen

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

föreslå nämnden att ändra 3e, 5e, 7e, 9e och 11e attsatsen i Miljö- och byggnämndens
beslut 2021-12-02 § 291

att

rättelse ska ske senast 2022-11-30. Rättelse innebär att byggnaderna tas bort från platsen.

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.
________
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B-2021-621

ATLETEN 12, Bygglov tillbyggnad- enbostadshus
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

ansökan som avser uppförandet av en tillbyggnad samt markförändringar bifalls med stöd
av 9 kapitlet 30 och 31 b 1 §§ Plan- och bygglagen (2010:900)

att

Byggherren bör ta hand om dagvattnet på egen fastighet.

att

Miljö och byggförvaltningen fastställer bygglovsavgiften enligt gällande bygglovstaxa och
verkställer beslutet enligt gällande delegationsordning 2021-12-02 §273.

att

uppförandet av en mur, ett plank och en altan beviljas med stöd av 9 kapitlet 30 § planoch bygglagen (2010:900)

Handlingar som ligger till grund för beslutet
1. Ansökan B-2021-621-1

inkommen 2021-09-14

2. Situationsplan B-2021-621-1

inkommen 2021-09-14

3. Dagvattenledning B-2021-621-1

inkommen 2021-09-14

4. Planritningar B-2021-621-1

inkommen 2021-09-14

5. Fasadritningar B-2021-621-1

inkommen 2021-09-14

6. Sektionsritningar B-2021-621-1

inkommen 2021-09-14

7. Profilritningar B-2021-621-1

inkommen 2021-09-14

8. Konstruktionsritning (plan) B-2021-621-1

inkommen 2021-09-14

9. Konstruktionsritning (sektion) B-2021-621-1

inkommen 2021-09-14

10. Bilaga - Medelmarknivå B-2021-621-1

inkommen 2021-09-14

Beskrivning av ärendet
Föreligger ärende som avser markförändringar för att göra en yta om cirka åttio kvadratmeter plan
samt förena den övre gården med parkeringsplatsen och gatunivå genom en slutning. Åtgärden innebär
att marken kommer att sänkas med cirka 1,45 meter och därmed avslöja ett utrymme under det
befintliga uterummet, på husets södra hörn, som ska byggas till (nedåt) med en carport. En altan med
en plank (vindskydd) kommer att uppföras intill uterummet. Markarbetet samt utförandet av en
kantsten (0,5 – 1,0 meter i höjd) kommer även att utföras på gården.
Motivering till nämndens beslut
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Miljö och byggnämnden anser att avvikelsen avseende uppförandet av en tillbyggnad samt
markförändringar vara liten med stöd av 9KAP 30 och 31 b §§ Plan och bygglagen och är förenlig med
detaljplanens syfte. Byggherren bör ta hand om dagvattnet på egen fastighet.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

den delen av ansökan som avser uppförandet av en tillbyggnad samt markförändringar
avslås med stöd av 9 kap. 30, 31 b och 31 c §§ plan- och bygglagen (2010:900)

att

den delen av ansökan som avser uppförandet av en mur, ett plank och en altan beviljas
med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900)

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

ansökan som avser uppförandet av en tillbyggnad samt markförändringar bifalls med stöd
av 9 kap. 30 och 31 b 1 §§ Plan- och bygglagen (2010:900)

att

Byggherren bör ta hand om dagvattnet på egen fastighet

att

Miljö och byggförvaltningen fastställer bygglovsavgiften enligt gällande bygglovstaxa och
verkställer beslutet enligt gällande delegationsordning 2021-12-02 §273

att

bifalla andra att-satsen

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.
________
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B-2021-653

Sevojoki 1:1, Bygglov nybyggnad renvaktarstuga

Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

bygglov för nybyggnad av renvaktarstuga på fastighet Sevojoki 1:1 nekas med stöd av 9
kapitlet 31 § PBL

att

avgiften för beslutet reduceras med fem femtedelar, i sin helhet, med stöd av 12 kapitlet 8
a § PBL, då tidsfristen för handläggningen överskridits med mer än fem veckor

Handlingar som ligger till grund för beslutet
1.Förvaltningens yttrande, B2021-653, löpnr 15
2.Ansökan om bygglov, B2021-653, löpnr 1
inkommen 2021-10-05
3.Fasadritningar, B2021-653, löpnr 1
inkomna 2021-10-05
4.Sektionsritning, B2021-653, löpnr 1
inkommen 2021-10-05
5.Situationsplan, B2021-653, löpnr 1
inkommen 2021-10-05
6.Översiktskarta, B2021-653, löpnr 1
inkommen 2021-10-05
7.Planritning, B2021-653, löpnr 5
inkommen 2021-10-06
8.Planritning loft, B2021-653, löpnr 5
inkommen 2021-10-06
9.Epost till sökande, B2021-653, löpnr 8
daterad 2021-12-06
10.Yttrande från sökande motivering, B2021-653, löpnr 9
inkommen 2021-12-06
11.Kommunicering om avslag, B2021-653, löpnr 10
daterad 2021-12-10
12.Svar på kommunicering om avslag, B2021-653, löpnr 12
inkommen 2021-12-10
13.Svar till sökandes yttrande efter kommunicering om avslag, B2021-653, löpnr 11 daterad 2021-12-14
14.Förtydligande motivering svar på kommunicering om avslag, B2021-653, löpnr 13,
inkommen 2021-12-29
15.Epost uppdatering och rättelse, B2021-653, löpnr 14
daterad 2022-01-11
16.Skrivelse till nämndens ledamöter, B2021-653, löpnr 18
inkommen 2022-01-20
Beskrivning av ärendet
Föreligger ansökan från Per-Mikael Svonni och Ida-Maria Svonni som har inkommit om bygglov för
nybyggnad av renvaktarstuga på fastighet Sevojoki 1:1, X:7538620, Y750087 Sweref 99TM, ca 14 km
öster om Jukkasjärvi i Kiruna kommun. Byggnaden har en byggnadsarea om 88 kvm och planeras
uppföras i 1 plan med inredd loftvåning. Ungefärlig boarea ca 100 kvm. En kommunicering om avslag
har skickats till de sökande som har svarat att de önskar att miljö- och byggnämnden fattar beslut i
ärendet. Det har även inkommit en motivering i tre omgångar som redogör på vilket sätt stugan behövs
för den rennäring som bedrivs. Av den förtydligande motivering som sökande lämnat in under ärendets
hantering så framgår att den sökta renvaktarstugan är tänkt att fungera som renvaktarstuga för en
familj i flera generationer. Behovet av byggnaden uppges ha uppstått i samband med försäljning av
familjens hus i Jukkasjärvi. Samtidigt behöver familjen någonstans att bo i samband med arbete
kopplat till rennäringen. Sökande uppger att stugan inte är till för att tillgodose ett bostadsändamål då
deras huvudsakliga bostad är i Vuoskojaure.
Den sökta åtgärden är placerad inom område som omfattas av strandskydd. Frågan om dispens från
strandskyddet har inte hanterats inom ramen för denna prövning. Av Kiruna kommuns översiktsplan
framgår att den sökta platsen ligger på gräns mellan två områden, ”ET3 – Esrange” samt ”ENS – Del av
Esrange raketskjutfält som tillhör Jukkasjärvibygden”. För bägge områdena hänvisas enskilda ärenden
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till den gällande områdesbestämmelsen. Den sökta platsen ligger inom områdesbestämmelsen för
Esrange, 25-P02/44, inom område som är utpekat som E-område. Det område som betecknats som E
får användas endast för rymdverksamhet, rennäring, skogsbruk, jordbruk, yrkesfiske och rörligt
friluftsliv. Inom planområdet får ingen bebyggelse tillkomma annat än, bland annat, byggnader som
behövs för rennäringen. Något generellt byggnadsförbud finns inte inom område E, vilket var fallet före
den senaste ändringen av områdesbestämmelsen.
Hantering av ärendet
Den sökta platsen ligger inom områdesbestämmelser för Esrange, inom område som är utpekat som E
område. Det område som betecknats som E får användas endast för rymdverksamhet, rennäring,
skogsbruk, jordbruk, yrkesfiske och rörligt friluftsliv. Inom planområdet får ingen bebyggelse
tillkomma annat än, bland annat, byggnader som behövs för rennäringen. Något generellt
byggnadsförbud finns inte inom område E, vilket var fallet före den senaste ändringen av
områdesbestämmelsen. Behovet av byggnaden uppges ha uppstått i samband med försäljning av
familjens hus i Jukkasjärvi. Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att den sökta
byggnaden i första hand behövs för att tillgodose familjens behov av bostad. Åtgärden bedöms därför
strida mot den gällande områdesbestämmelsen. Bygglov för nybyggnad av renvaktarstuga föreslås
därför nekas med stöd av 9 kap. 31 § PBL
Beslutsmotivering: Av 9 kap 31 § PBL framgår att ”Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område
med detaljplan, om åtgärden:
-

inte strider mot områdesbestämmelser,

-

inte förutsätter planläggning enligt 4 kap.2 eller 3 §, och

-

uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första
stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.”

Av den förtydligande motivering som sökande lämnat in under ärendets hantering så framgår att den
sökta renvaktarstugan är tänkt att fungera som renvaktarstuga för en familj i flera generationer.
Behovet av byggnaden uppges ha uppstått i samband med försäljning av familjens hus i Jukkasjärvi.
Samtidigt behöver familjen någonstans att bo i samband med arbete kopplat till rennäringen. Man
uppger vidare i sin motivering att alternativet till den sökta byggnaden är att samtliga renskötare i
familjen bygger varsin renvaktarstuga. Utöver huset i Jukkasjärvi har familjen en lägenhet i Kiruna C,
som barnen bor i, i samband med skolgång. Sökande hänvisar vidare till Mark- och miljödomstolens
dom, P 314-17 Umeå Tingsrätt.
Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att den sökta byggnaden i första hand behövs för
att tillgodose familjens behov av bostad då bostaden de sökande har i Jukkasjärvi ska säljas. Byggnaden
är planerad med fem sängplatser med en byggnadsarea om 88 kvm och boarea om ca 100 kvm.
Åtgärden bedöms således strida mot den gällande områdesbestämmelsen som endast tillåter byggnader
som behövs för rennäringen. Att byggnaden förvisso kan användas för att bedriva rennäring i området
gör inte att förvaltningen gör en annan bedömning av det huvudsakliga behovet. Förvaltningen
bedömer vidare, med stöd av ovan att byggnaden inte heller är en sådan ekonomibyggnad som är
undantagen krav på bygglov enligt 9 kap 3 § PBL. Den sökta byggnadens storlek och utformning med
fem sängplatser samt möjlighet för fler personer än de sökandes att bedriva verksamhet från platsen
gör det svårt för Miljö- och byggnadsförvaltningen att motivera att byggnaden är en sådan byggnad som
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kan tillåtas inom gällande områdesbestämmelse. Bygglov för nybyggnad av renvaktarstuga föreslås
därför nekas med stöd av 9 kap. 31 § PBL
Vad i övrigt gäller den dom, P 314-17 Umeå Tingsrätt, som sökande hänvisar till så bedöms inte
förhållandena vara jämförbara och Miljö- och byggnadsförvaltningen avstår därför från en sådan
jämförelse. Förvaltningen delar dock Boverkets bedömning i målet att en renvaktarstuga som ska
möjliggöra övernattning generellt måste kunna ha de grundläggande bostadslika funktioner som en
sådan byggnad behöver.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår, att bygglov för nybyggnad av renvaktarstuga på fastighet
Sevojoki 1:1 nekas med stöd av 9 kap. 31 § PBL, att avgiften för beslutet reduceras med fem femtedelar,
i sin helhet, med stöd av 12 kap. 8 a § PBL, då tidsfristen för handläggningen överskridits med mer än
fem veckor.
Miljö och byggnämndens arbetsutskott föreslår miljö och byggnämnden besluta
att

bygglov för nybyggnad av renvaktarstuga på fastighet Sevojoki 1:1 nekas med stöd av 9
kapitlet 31 § PBL

att

avgiften för beslutet reduceras med fem femtedelar, i sin helhet, med stöd av 12 kap. 8 a §
PBL, då tidsfristen för handläggningen överskridits med mer än fem veckor

Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

arbetsutskottets förslag bifalles

av

Per-Gustav Idivuoma (SL)

att

bygglov beviljas

Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger. Han ställer förslagen mot varann i en öppen
omröstning, och finner att hans förslag vinner.
Nämnden beslutar således i enlighet med Sten Nyléns yrkande.
Per-Gustav Idivuoma (SL) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Siv Gunillasson Sevä (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
________
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B-2021-740

Jukkasjärvi bandel 100:1, strandskyddsdispens nybyggnad transformatorkiosk
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kapitlet 15 § miljöbalken (1998:808), MB,
med stöd av 7 kapitlet 18 b § MB, för fastighet Jukkasjärvi bandel 100:1

att

dispensen endast omfattar den yta som transformatorkiosken upptar

Handlingar som ligger till grund för beslutet
1.Förvaltningens yttrande B2021-740 löpnr 4
2.Ansökan B2021-740 löpnr 1
3.Fasadritning B2021-740 löpnr 1
4.Situationsplan B2021-740 löpnr 1

inkommen 2021-12-03
inkommen 2021-12-03
inkommen 2021-12-03

Beskrivning av ärendet
Föreligger ansökan från Trafikverket, genom Julia Töyrä, om strandskyddsdispens avseende
nybyggnad av transformatorkiosk på ca 3 kvm på fastigheten Jukkasjärvi bandel 100:1. Nybyggnaden
syftar till att möjliggöra övergången till ett nytt signalsystem, ERTMS, som är ny beslutad EU-standard
för det framtida signalsystemet på järnväg. Transformatorkiosken placeras inom Kiruna malmbarngård
mellan Lokstallsvägen och järnvägen, ca 70 meter från sjön Luossajärvi. Kiosken placeras på befintlig
driftplats inom järnvägsfastigheten och kommer inte att ytterligare begränsa tillgängligheten till
strandområdet. Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Inom området
gäller strandskydd. Kiruna kommuns översiktsplan (område B 10 Kiruna), antagen 2018 anger att
området utgörs av kommunens centralort. Huvuddelen av kommunens befolkning bor i området. Det
är även här huvuddelen av bostäderna, servicen och arbetsplatserna är lokaliserade. Runt samhället
ligger flygplats, gruvområde och renflyttled av riksintresse. Järnväg och Europaväg 10 går genom
området.
Hantering av ärendet
Området finns med i Länsstyrelsen i Norrbottens läns kulturmiljöprogram och är av riksintresse för
kulturmiljövården. Kiruna är ett exempel på ett unikt samhällsbygge med anledning av landets för sin
tid största industriella satsningar. Bebyggelsen är av hög arkitektonisk kvalitet. Kulturmiljön är
lättillgänglig. Området omfattas också av riksintresse för rennäring och kommunikationer (E10,
järnväg och flygplats). Platsen där kiosken ska placeras avskiljs från stranden av järnvägen.
Beslutsmotivering: Strandskyddet gäller enligt 7 kap. 13 § miljöbalken (1998:808) (MB) vid havet,
insjöar och vattendrag. Av samma paragraf framgår även att strandskyddet syftar till att långsiktigt
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor
för djur- och växtlivet på land och i vatten.
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Enligt 7 kap. 15 § MB får inte nya byggnader uppföras inom strandskyddsområdet. Med
strandskyddsområde menas land- och vattenområdet intill 100 m från strandlinjen vid normalt
vattenstånd. Enligt 7 kap. 18 b § MB får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 7
kap. 15 § MB om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 7 kap. 18 a
§ 1-2 st. MB (nationalpark etc.). En grundläggande tanke med strandskyddet är att dispensgivningen
skall vara restriktiv och skyddet långsiktigt.
Enligt 7 kap. 18 c § MB kan följande dispensskäl åberopas:
1. området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften
2. området är genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskilt från
området närmast strandlinjen
3. området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte
tillgodoses utanför området
4. området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras
utanför området
5. området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området
6. området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
I det aktuella ärendet åberopas dispensskäl nr 1, nr 2 och nr 6. Punkt 1 – ”området har redan tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften”, åberopas med
motiveringen att Kiruna malmbangård redan är ianspråktagen. Dispensskäl enligt punkt 1 bedöms
uppfyllt.
Punkt 2 – ”området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller
annan exploatering” åberopas med motiveringen att transformatorkiosken placeras inom befintlig
driftplats på fastigheten. Platsen är avskild från stranden av järnvägen och dispensskäl enligt punkt 2
bedöms vara uppfyllt.
Punkt 6 – ”området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse”,
åberopas med motiveringen att nybyggnaden syftar till att möjliggöra övergången till ett nytt
signalsystem, ERTMS, som är ny beslutad EU-standard för det framtida signalsystemet på järnväg.
Dispensskäl enligt punkt 6 bedöms uppfyllt.
Särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § MB bedöms därmed finnas för att medge dispens från
strandskyddsbestämmelserna.
Av 7 kap. 25 § MB framgår att vid prövning av strandskyddsdispens skall hänsyn tas även till enskilda
intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på
skyddsbestämmelse i kapitlet får enligt bestämmelsen inte gå längre än vad som krävs för att syftet med
skyddet skall tillgodoses. Det skall således föreligga en rimlig balans eller proportionalitet mellan vad
det allmänna vinner och den enskilde förlorar på grund av inskränkningen.
Hänsyn tas till att området som strandskyddsdispensen avser redan tagits i anspråk vilket innebär att
transformatorkiosken inte ytterligare kommer att påverka allmänhetens tillträde till stranden.
Järnvägen samt LKABs industriverksamhet har i sig en avhållande effekt på allmänheten. Syfte är
dessutom att tillgodose ett angeläget intresse. Den sökandes enskilda intresse av att använda marken
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bedöms inte motverka skyddssyftet och anses således väga tyngre än det intresse som det allmänna kan
ha till ifrågavarande mark.
Gällande riksintressena för rennäring och kommunikationer bedöms inte åtgärden påverka
riksintressena negativt då etableringen sker inom ett område som är ianspråktaget och där verksamhet
kopplat till Kiruna malmbangård redan pågår.
Åtgärden bedöms vara förenlig med Kiruna kommuns översiktsplan.
Enligt 7 kap. 26 § MB får strandskyddsdispens endast ges om det är förenligt med strandskyddets
syften, vilka anges i 7 kap. 13 § MB. Som tidigare framgått, kommer åtgärden inte innebära att
allmänhetens tillgång till strandområdet förändras, då området redan är ianspråktaget. Åtgärden
bedöms vara av sådan art att djur- och växtlivet inte påverkas alls då åtgärden planeras uppföras inom
ett område som redan är ianspråktaget. Platsen är inte opåverkad av exploatering och saknar betydelse
för strandskyddets syften. Nybyggnad av transformatorkiosk på fastigheten Jukkasjärvi bandel 100:1
får således anses förenligt med strandskyddets syften enligt 7 kap. 13 § MB. Dispens från strandskyddet
har tidigare beviljats i området för en liknande åtgärd, ca 30 meter väster om den nu aktuella platsen.
Miljö- och byggnadsförvaltningens dnr MoB2015-466, Länsstyrelsens beslut, dnr 526-9411-15.
Mot denna bakgrund bedömer bygglovskontoret att dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap.
15 § MB med stöd av 7 kap. 18 b § MB medges för nybyggnad av transformatorkiosk på fastighet
Jukkasjärvi bandel 100:1.
För dispensen gäller följande villkor:
1. Arbetet ska bedrivas på sådant sätt att minsta möjliga ingrepp görs i naturmiljön.
2. Markpåverkan utanför nybyggnaden får inte ske.
3. Dispensen från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser, inte påbörjats
inom två år eller avslutas inom fem år från den dagen dispensen vunnit laga kraft.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kapitlet 15 § miljöbalken (1998:808), MB,
med stöd av 7 kapitlet 18 b § MB, för fastighet Jukkasjärvi bandel 100:1

att

dispensen endast omfattar den yta som transformatorkiosken upptar

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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T-2020-213

Lokala trafikföreskifter, Huvudleder Kiruna tätort
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

anta lokal trafikföreskrift om huvudled på Hjalmar Lundbomsvägen med stöd av 10
kapitlet 1 § andra stycket 1 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

att

anta lokal trafikföreskrift om huvudled på Adolf Hedinsvägen med stöd av 10 kapitlet 1 §
andra stycket 1 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

att

anta lokal trafikföreskrift om huvudled på Österleden med stöd av 10 kapitlet 1 § andra
stycket 1 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

att

anta lokal trafikföreskrift om huvudled på Tuolluvaaravägen med stöd av 10 kapitlet 1 §
andra stycket 1 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

att

anta lokal trafikföreskrift om huvudled på Gruvvägen med stöd av 10 kapitlet 1 § andra
stycket 1 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

Beskrivning av ärendet
Miljö- och byggnadsförvaltningen har uppdagat att flera gator i Kiruna är skyltade som huvudled men
saknar lokal trafikföreskrift. Detta gäller Hjalmar Lundbomsvägen, Adolf Hedinsvägen, Österleden,
Tuollavaaaravägen och Gruvvägen. Gatorna har varit skyltade med huvudled i många år.
Hantering av ärendet
Ärendet är remitterat till Polisen och Trafikverket. Ingen erinran har inkommit.
Beslutsmotivering: Eftersom gatorna Hjalmar Lundbomsvägen, Adolf Hedinsvägen, Österleden,
Tuollavaaaravägen och Gruvvägen har haft skyltning som huvudled i många år samtidigt som det inte
finns några indikationer på att någon annan föreskrift ska gälla är bedömningen att anta föreskrifterna.
Föreskrifterna antas med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 1 och 3 § första stycket trafikförordningen
(1998:1276).
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

anta lokal trafikföreskrift om huvudled på Hjalmar Lundbomsvägen med stöd av 10 kap. 1
§ andra stycket 1 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

att

anta lokal trafikföreskrift om huvudled på Adolf Hedinsvägen med stöd av 10 kap. 1 §
andra stycket 1 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

att

anta lokal trafikföreskrift om huvudled på Österleden med stöd av 10 kap. 1 § andra
stycket 1 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)
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att

anta lokal trafikföreskrift om huvudled på Tuolluvaaravägen med stöd av 10 kap. 1 § andra
stycket 1 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

att

anta lokal trafikföreskrift om huvudled på Gruvvägen med stöd av 10 kap. 1 § andra
stycket 1 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

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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T-2021-272

Gång- och cykelväg Lappgatan-Högalidsgatan
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

sätta upp gång- och cykelvägsskyltar på gångstigen mellan Lappgatan och Högalidsgatan

Barnperspektivet har tagits i beaktande.
Beskrivning av ärendet
Föreligger mail från Charlotta Lindmark, som menar att gångstigen mellan Lappgatan och
Högalidsgatan används som bilväg och är därmed är otrygg för gående. Charlotta skriver: ”Jag har varit
i mejlkontakt med er tidigare angående gångstigen mellan Lappgatan och Högalidsgatan som blivit en
väl trafikerad bilväg. Ni har vid flera tillfällen lovat att se över detta men absolut ingenting har hänt.
Min första skrivelse gjordes för snart ett år sedan. Gångstigen är precis som det låter ämnade för
gångtrafikanter. Den här gångstigen används bland annat av skolbarn när de går till och från skolan.
Den saknar också belysning. Ska någon, gammal som ung, behöva skadas innan ni ser över detta?
Jag och andra som bor i området anser att detta bör prioriteras och ses över omedelbart.
Det är t.o.m. så illa att tekniska verkets egna sopbilar genar längs gångstigen.”
Tidigare har TV AB försökt lösa problemet genom att lägga snöhögar på vägen och Miljö- och
byggnadsförvaltningen har försökt stoppa motorfordonstrafik med betonggrisar.
Enligt TV AB används vägen inte av deras renhållningsbilar.
Beslutsmotivering: Från Lappgatan är det otydligt om det är tillåter att köra bil från Lappgatan till
Högalidsgatan. För att tydliggöra att vägen inte ska användas av bilar är förslaget att markera ut stigen
med gång- och cykelvägsskyltar.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

sätta upp gång- och cykelvägsskyltar på gångstigen mellan Lappgatan och Högalidsgatan

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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G-2022-2

Verksamhetsrapport 2022- 02-03
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

lägga verksamhetsrapporten med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Antero Ijäs föredrar ärendet.
Hantering av ärendet
Miljö och byggförvaltningens verksamhetsrapport för 2022-02-03 innehåller uppföljningsrapporter av:
Ekonomi
Verksamhetsplan
Interkontrollplan med riskbedömning
Organisation
Rekrytering
Handläggningstider
Förvaltningens handlingsplan
Övriga aktuella ärenden
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

miljö- och byggnämnden lägger verksamhetsrapporten 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
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G-2022-6

Internkontrollplan och riskbedömning för miljö- och byggnämnden 2022
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

anta förslaget till internkontrollplan och riskbedömning 2022

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Antero Ijäs föredrar ärendet.
Ett förslag till internkontrollplan och riskbedömning för miljö- och byggnämnden har utarbetats av
förvaltningen och presidiet. Detta framgår av bilagda dokument. Förslaget bygger på erfarenheter av
2021 års verksamhet och på resultatet av utvärderingen av 2021 års internkontrollplan och
riskbedömning.
Hantering av ärendet
Internkontrollplan och riskbedömning, 2022
Miljö- och byggnämnden i Kiruna kommun

Internkontrollplan och riskbedömning 2021
S = Sannolikhet

K= Konsekvens

RM= Riksmått (SxK)

1= osannolik

1= låg

1-3= acceptabel

2= möjlig

2= möjlig

4-6= förhöjd risk

3= sannolik

3= hög

7-8= hög risk
9= oacceptabel risk

Område

Identifiering av
risk
Fungerande stöd till Medborgarna
medborgarna för
utnyttjar inte den
smidig
service vi
myndighetsutövning erbjuder.
Informationen om
servicen och
ansökningar från
hemsidan är svår
att hitta.

Justerande sign

Konsekvens/
Effekt
Friktion kan
uppstå då
medborgarna
upplever
nämnden som
stelbent

S K SxK=RM Åtgärder

Ansvar

2 2

FC
Avdelningschefer
Verksamhetsutvecklare

4

Expeditionen finns
tillgänglig varje dag i
hallen, inspektörer på
tidsbokning.
Uppdatering av extern
information utförs av
verksamhetsutvecklare
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Identifiering av
risk
Planerings- och
förberedelsearbete görs inte
fullt ut

Konsekvens/ Effekt

Barnperspektivet

Barnperspektive
t riskerar att inte
beaktas

God arbetsmiljö
där medarbetarna
vill stanna och
utvecklas
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S K SxK=R
M
1 3 3

Åtgärder

Ansvar

Medarbetare ska ha
kunskap om lagkrav
och strikt efterleva
dessa.

Säkerhetschef,
totalförsvarssamordnare.
Enhetschef

Nämnden bryter mot
lagen

2 1

2

Barnets rätt beaktas
vid beslut. Det
noteras i protokoll att
så skett

FC
Avdelningschefer
Nämnds
sekreterare

Förvaltningen
kan stå utan
rutinerade
medarbetare

Verksamheten kan
inte bedrivas effektivt
och rättssäkert

2 3

6

FC,
avdelnings-chefer

Ge förutsättningar
för en lagenlig,
snabb och smidig
samhällsutveckling

Utvärdera och
ompröva
arbetssätt och
rutiner
kontinuerligt

Myndighetsutövninge
n är inte så effektiv
som den skulle
kunna vara

2 3

6

Vi följer personalförsörjnings- och
arbetsmiljöplaner.
Vidareutbildningar
Framåtriktat
ledarskap
Utvärdera och
ompröva arbetssätt
och rutiner
kontinuerligt.
Effektiv
digitalisering av
verksamheten

Stabila
planeringsförutsätt
ningar för
utveckling och
etablering

Kommunen
upplevs som
tvetydig

Etablering och
utveckling hämmas

1

3

Samverkansmöten
och dialog med olika
samhällsaktörer

Nämnd, FC,
avdelningschefer

Säkerhets- och
krisplaneringsarbete

Område
Budget i
balans

Identifiering av risk
Vi har inte medel för
att genomföra vår
verksamhet

Medborgarnas rätt till
trygghet åsidosätts

Konsekvens/ Effekt
Myndighetsutövninge
n kan försenas genom
att anslagna medel
används fel

3

FC,
avdelningschef,
medarbetare
Verksamhetsutv.

S K SxK=RM Åtgärder
1 3 3
God internkontroll och
aktivt arbete med
budgeten

Ansvar
Nämnd, FC
och avd. chefer

Lagenlig
Förtroendeskada
hantering av och ryckig
trafikärenden myndighets
utövning kan
uppstå.
Otydliga roller
mellan
myndighetsutövnin
g och verkställighet

Ärenden handläggs i
1
enlighet med lagen och
gamla skelett i
garderoben städas bort

2

2

Kontinuitet och
stabilitet i
bemanningen och
konsekvent
myndighetsutövning.
Gränsdragning lista
tas fram

Nämnden
ska vara
uppdaterad i
gällande
lagstiftning

Osäkerhet uppstår
kring fattade beslut

3

3

Nämnds utbildning
MoBgenomförs enligt beslut nämnden
MoB 20-09-10.
Nya ledamöter
utbildas i
myndighetsutövninge
n valåret 2023

Förtroendeskada
och dålig
arbetsmiljö kan
uppstå

1

Klart

Klart

FC,
avdelningschef
, handläggare

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår
att

Justerande sign

miljö- och byggnämnden antar förslaget till internkontrollplan och riskbedömning 2022
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Yrkanden och beslutsgång
Yrkanden i nämnden
av

Sten Nylén (SJVP)

att

förvaltningens förslag bifalles

Nämnden beslutar i enlighet med Sten Nyléns yrkande.
________

Justerande sign
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G-2022-10

Delgivningar
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

delgivningarna läggs med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2022-01-21 från miljö- och byggnadsförvaltningen av vilken beskriver att följande
delgivningar presenteras till nämnden.
Hantering av ärendet
a).Umeå Tingsrätt Mark- och Miljödomstolens slutliga beslut daterat 2021-12-09, godkännande av
ekonomisk säkerhet för tillstånd enligt Mark- och Miljödomstolens Dom den 17 juni 2021 i Mål nr M
1990-20. Gällande Luossavaara- Kiirunavaara AB:s ställda säkerhet angående ansökan om att höja
dammdelar i sandmagasinet m.m. . vid Loussavaara- Kiirunavaara AB:s verksamhet vid Kirunagruvan.
Dnr: M-2020-1008. Mark- och miljödomstolen beslutar att: Godkänner den av LuossavaaraKiirunavaara Aktiebolag ställda säkerheten i form av en av Danske Bank A/S utfärdad bankgaranti
daterad den 30 september 2021 uppgående till 185 miljoner kronor (garanti nr 72G1320850), som
säkerhet för Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolags förpliktelser enligt meddelat tillstånd i dom den 17
juni 2021 i mål nr M 1990-20.
b).Naturvårdverkets beslut daterat 2021-12-13 gällande Sinfra:s, (Svensk Inköpscentral för
Infrastrukturs) anmälan av gränsöverskridande transporter av avfall- Beslut gällande utförsel/ export
av avfall. Avfallsproducent är Tekniska Verken i Kiruna AB och mottagare av avfallet är Miljøteknikk
Terrateam AS, Miljödirektoratet, Norge.Naturvårdsverket godkänner transporterna av avfall för
bortskaffande, i enlighet med de uppgifter som lämnats i anmälan. Anmälningshandlingen är en del av
beslutet. Godkännandet gäller fr.om. 2022-03-03 t.o.m. 2023-03-02. Dnr: M2021-1206
c).Länsstyrelsen i Norrbottens Läns beslut daterat 2021-12-20 gällande Luossavaara-Kiirunavaara AB:s
anmälan om vattenverksamhet på fastigheterna Kiruna Lombolo 12:1 m.fl. Dnr: M-2021-687
Länsstyrelsen beslutar att: Avvisar Luossavaara-Kiirunavaara AB:s (LKAB:s) anmälan om
vattenverksamhet på fastigheterna Kiruna Lombolo 12:1 m.fl. då de anmälda åtgärderna är
tillståndspliktiga enligt 11 kap. 9 § miljöbalken.
d).Överklagan inkommen 2021-12-27 från verksamhetsutövaren. Överklagan avser delegationsbeslut
daterat 2021-12-06 gällande fastställande av undersökningsprogram för dricksvatten på fastigheten
PIILIJÄRVI 3:20. Dnr: M-2021-623. Rättidsprövning gjordes 2021-12-30 och ärendet överlämnades
2022-01-12 till Länsstyrelsen i Norrbottens Län
e).Länsstyrelsen i Norrbottens Läns bekräftelse daterat 2021-12-28 gällande Jukkasjärvi Konsult AB:s
anmälan om transport av farligt avfall. Anmälan gäller för transport av farligt avfall för som mest 100
kg eller 100 liter per kalenderår. Dnr: M-2021-1243.
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f).Förvaltningsrätten i Luleås beslut daterat 2021-12-28 gällande Miljö- och Byggnämndens ansökan
om utdömande av vite för ej vidtagna åtgärder. Miljö- och Byggnämnden beslutade 2021-06-21 att
förelägga Fastighetsbolaget Fyra Vindar AB att för Karesuando Lunch och Grill åtgärda ventilationen så
att den blir ändamålsenlig och tillräcklig.Dnr: M-2021-538. Förvaltningsrätten i Luleås beslutar att:
Avvisa ansökan på grund av brister i ansökan.En ny ansökan skickades in 2021-12-30.
g).Dom från Umeå Tingsrätt Mark- och Miljödomstolen daterad 2022-01-13 angående
Naturvårdverkets ansökan om återkallande av tillstånd vad avser Gränsälvskommissionens beslut den
20 augusti 2010 i Haparanda med mål nr 11/09. Dnr: M-2018-521. Umeå Tingsrätt Mark- och
Miljödomstolen beslutar att: 1. Mark- och miljödomstolen återkallar delvis tillståndet meddelat av
dåvarande Finsk-svenska gränsälvskommissionen genom beslut den 20 augusti 2010 i mål 11/09 till
gruvbrytning vid Tapuli och anrikningsverk vid Kaunisvaara, Pajala kommun, på så sätt att brytningen
av malm begränsas till högst 7 miljoner ton malm per år. 2. Mark- och miljödomstolen avslår i övrigt
Naturvårdsverkets ansökan. 3. Yrkanden som inte behandlats ovan lämnas utan bifall.
h).Länsstyrelsen i Norrbottens Läns beslut daterat 2022-01-20 gällande LKAB:s Anmälan om ändring
– förlängning av stollgång och åtgärder vid järnvägsfickor inom gruvindustriområdet i Svappavaara,
Kiruna kommun. Dnr: M-2022-24. Länsstyrelsen i Norrbottens Län beslutar att: Ärendet föranleder
inte någon åtgärd från länsstyrelsens sida.
i).
Länsstyrelsen i Norrbottens Läns beslut daterat 2022-01-21 angående Svenska
Turistföreningen, STF ansökan om dispens för landning med helikopter vid abiskojaurestugorna i
Abisko nationalpark, Kiruna kommun Dnr: M-2022-27. Länsstyrelsen beslutar att: Svenska
Turistföreningen, STF, får dispens för att landa med helikopter vid Abiskojaurestugorna i samband
med transport av gods och stugvärdar. Dispensen gäller till och med 2022-12-31.
j). Överklagan från Advokater i Norr, ombud för Patrik Tuorema inkommen 2021-11-23 gällande
Byggnämnden i Kiruna i kommuns beslut daterat 2021-11-02 om kontrollansvarig. Dnr: B 2021656. Rättidsprövning i ärende expedierad till Länsstyrelsen i Norrbottens län 2021-12-03.
k). Överklagan från Advokater i Norr, ombud för Viktor Linder inkommen 2021-11-23 gällande
Byggnadsnämnden i Kiruna i kommuns beslut daterat 2021-11-03 om kontrollansvarig.Dnr: B
2021-572. Rättidsprövning i ärende expedierad till Länsstyrelsen i Norrbottens län 2021-12-03.
l). Länsstyrelsens beslut daterad 2021-11-24 gällande Miljö- och byggnämndens beslut daterat 202110-21 om att bevilja strandskyddsdispens i efterhand för nybyggnad av bastu samt ändrad
användning båthus på fastigheten KURRAVAARA 3:37.Dnr: B 2021-777. Länsstyrelsen beslutar
att: godkänna Kiruna kommuns beslut den 21 oktober 2021 i ärende B-2020-777 om
strandskyddsdispens i efterhand för nybyggnad av bastu samt ändrad användning från båthus till
samlingslokal på fastigheterna KURRAVAARA 3:15 och KURRAVAARA 3:37, Kiruna kommun.
m). Länsstyrelsens beslut daterat 2021-11-24 gällande Miljö- och byggnämndens beslut daterat 202110-21 om att bevilja strandskyddsdispens i efterhand för nybyggnad av två bastutunnor, ett
uthus/förråd, en panoramastuga, en receptionsbyggnad, samt ändrad användning från garage till
gäststuga på fastigheten KURRAVAARA 3:19 och KURRAVAARA 3:37, Kiruna kommun. Dnr: B
2021-228. Länsstyrelsen beslutar att: Länsstyrelsen beslutar att godkänna Kiruna kommuns beslut
om strandskyddsdispens i efterhand för nybyggnad av två bastutunnor, ett uthus/förråd, en
panoramastuga, en receptionsbyggnad, samt ändrad användning från garage till gäststuga på
fastigheten Kurravaara 3:19 och Kurravaara 3:37, Kiruna kommun.
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n). Länsstyrelsens beslut daterat 2021-11-29 gällande Miljö- och byggnämndens beslut daterat 202109-16 angående klagomål om olovlig schaktning m.m. på fastigheten FÄLTSPATEN 14. Dnr: Mob
2019-432. Länsstyrelsen beslutar att: Upphäva det överklagade beslutet och visa ärendet åter till
nämnden för fortsatt handläggning.
o). Dom från Mark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt daterat 2021-11-10 har vunnit laga kraft
2021-12-01. Strandskyddsdispens för markåtgärder inom fastigheten Kiruna JUKKASJÄRVI 5:28
Dnr: Mob 2019-496. Mark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt informerar att: Dom från Markoch miljödomstolen, Umeå tingsrätt daterat 2021-11-10 har vunnit laga kraft 2021-12-01.
p). Dom från Mark- och miljööverdomstolen daterat 2021-12-07 gällande Mark- och miljödomstolen,
Umeå tingsrätt beslut daterat 2021-10-06 om att avslå överklagandena gällande förhandsbesked
för nybyggnation av fritidshus på fastigheten KUMMAVUOPIO 1:4. Dnr: B 2020-330. Mark- och
miljööverdomstolen, Svea hovrätt beslutar att: Inte ge prövningstillstånd.
q). Mark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt slutgiltigt beslut daterat 2021-12-09 gällande Mark- och
miljödomstolens dom daterat 2021-10-06. Mark- och miljödomstolen informerar att: Könkämä
sameby har överklagat domen. Överklagandet inkom per e-post till domstolen den 28 oktober 2021
och således för sent. Mark- och miljödomstolen avvisar därför Könkämä samebys överklagande.
Dnr: B 2020-330
r)

Länsstyrelsens beslut daterad 2021-12-10 avseende överklagan av Miljö- och byggnämndens beslut
om kontrollansvarig daterat 2021-11-02. Dnr: B 2021-656. Länsstyrelsens beslutar att: upphäva det
överklagade beslutet enbart i den del det avser kontrollansvarig och återförvisar ärendet till
nämnden för fortsatt handläggning.

s). Överklagan från LKAB inkommen 2021-12-20 avseende Miljö- och byggnämndens beslut
§288/2021 daterat 2021-12-02, gällande Bygglov nybyggnad fjärrpanna med cisterner på
fastigheten JUKKASJÄRVI BANDEL 100:1. Dnr: B 2021-375. LKAB återkallade överklagan 202201-17.
t). Länsstyrelsens beslut daterad 2021-12-10 gällande överklagande av Miljö- och byggnämndens
beslut om kontrollansvarig daterat 2021-11-03. Dnr: B 2021-572. Länsstyrelsens beslutar att:
upphäva det överklagade beslutet enbart i den del det avser kontrollansvarig och återförvisar
ärendet till nämnden för fortsatt handläggning.
u). Överklagan från Bostadsrättsföreningen Fjällvyn inkommen 2021-12-21 avseende Miljö- och
byggnämndens beslut §288/2021 daterat 2021-12-02, gällande Bygglov nybyggnad fjärrpanna med
cisterner på fastigheten JUKKASJÄRVI BANDEL 100:1. Dnr: B 2021-375. Rättidsprövning för
överklagan är gjord 2021-12-29
v). Länsstyrelsens beslut daterat 2021-12-23 gällande Miljö- och byggnämndens beslut daterat 202112-02, om strandskyddsdispens för nybyggnad av friggebod på fastigheten JUKKASJÄRVI
KRONOÖVERLOPPSMARK 1:1, Kattuvuoma. Dnr: B 2021-657. Länsstyrelsen beslutar att:
Länsstyrelsen beslutar att återförvisa samt upphäva Kiruna Kommuns beslut.
w). Länsstyrelsens beslut daterat 2021-12-27 gällande Miljö- och byggnämndens beslut daterat 202112 -02, om strandskyddsdispens för nybyggnad/ersättning av komplementbyggnad på fastigheten
Jukkasjärvi 2:21 och nybyggnad av garage på fastigheten JUKKASJÄRVI 2:10. Dnr: B 2021-116.
Länsstyrelsen beslutar att: återförvisa samt upphäva Kiruna kommuns beslut.
x). Överklagan från Frost Fastigheter AB daterat 2022-01-07 gällande Miljö- och byggnämndens
beslut daterat 2021-12-02, om sanktionsavgift på fastigheten TRAVERSEN 1.Dnr: B 2021–498.
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y). Länsstyrelsens beslut daterat 2022-01-10 avseende Miljö- och byggnämndens beslut daterat
2021-12-02 om strandskyddsdispens för nybyggnad/ersättning av bostadshus på fastigheten
KURRAVAARA 8:66.Dnr: B 2021-380. Länsstyrelsen beslutar att: Inte överpröva Miljö- och
byggnämndens beslut.
z). Överlämnad överklagan 2022-01-10 till Mark- och miljödomstolen avseende Länsstyrelsens beslut
daterat 2021-11-29 om att upphäva det överklagade beslutet på fastigheten FÄLTSPATEN 14 och
återförvisa ärendet till Miljö- och byggnämnden för fortsatt handläggning. Dnr: Mob 2019
å)

Länsstyrelsens beslut daterat 2022-01-11 avseende Miljö- och byggnämndens beslut daterat 202112-02 om att bevilja strandskyddsdispens för nybyggnad av garage/förråd på fastigheten
PAKSUNIEMI 2:80. Dnr: 2021-467. Länsstyrelsen beslutar att: Återförvisa samt upphäva Miljöoch byggnämndens beslut.

ä). Länsstyrelsens beslut daterat 2022-01-11 avseende Miljö- och byggnämndens beslut daterat 202112-02 om att bevilja strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och garage samt utfartsväg
med parkering på fastigheten PAKSUNIEMI 2:19. Dnr: B 2020-779. Länsstyrelsen beslutar att:
Återförvisa samt upphäva Miljö- och byggnämndens beslut.
ö). Överklagan inkommen av Sky Village AB 2022-01-14 avseende Miljö- och byggnämndens beslut
2021-12-02 gällande tidsfristen för åtgärdsföreläggande. Dnr: Mob 2019-589
aa). Dom från Mark- och miljödomstolen 2022-01-20 avseende Länsstyrelsens beslut 2021-06-16 om
att avslå överklagan tillhörande Miljö- och byggnämndens beslut daterat 2020-10-22. Dnr: B
2020-457. Mark- och Miljödomstolen, Umeå tingsrätt beslutar att: avslå överklagandet.
bb). Dom från Mark- och miljööverdomstolen 2022-01-18 gällande överklagan av Mark- och
miljödomstolens avgörande daterat 2021-10-06 om att avslå överklagan av Miljö- och
byggnämndens beslut daterat 2020-07-30 om att bevilja förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus på fastigheten KUMMAVUOPIO 1:4. Dnr: 2020-330. Mark- och miljööverdomstolen,
Svea hovrätt beslutar att: Inte ge prövningstillstånd.
cc). Överklagan från Gabna sameby inkommen 2022-01-20 avseende Miljö- och byggnämndens beslut
daterat 2022-12-02 gällande förhandsbesked om nybyggnad av fritidshus på fastigheten
JUKKASJÄRVI KRONOÖVERLOPPSMARK 1:1, Vassijaure. Dnr: B 2021-280. Gabna sameby
överklagar beslutet samt begär om anstånd att få komplettera överklagan.
dd). Dom från Mark- och miljödomstolen daterat 2022-01-21 gällande Länsstyrelsens beslut 2021-0412 om att bifalla överklagandet samt upphäva det överklagade beslutet avseende Miljö- och
byggnadsnämndens beslut daterat 2020-04-30 om beviljandet av nybyggnad av ny gokartbana
m.m. på fastigheten KIRUNA 1:1. Dnr: 2020-50. Mark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt
beslutar att: 1. Begäran om syn avslås. 2. Mark- och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsens i
Norrbottens län beslut den 12 april 2021 i ärende nr 403-9698-2020 och fastställer Miljö- och
byggnämndens i Kiruna kommun beslut den 30 april 2020, § 120, ärendenr B-2020-50, att bevilja
bygglov för nybyggnad av gokartbanan med tillhörande klubbhus på fastigheten Kiruna 1:1.
ee). Trafikverkets beslut gällande transportdispens TRV 2021/28378.FORDON: OWZ487 och DHC446
LAST: Borrmast Volvo EC300 (en odelbar lastenhet) BREDD: 309 cm LÄNGD: 25,00 m
BRUTTOVIKT: 76,31 ton TRANSPORTSTRÄCKA: Stockholm – Kiruna GILTIGHETSTID: 29
november kl. 00:00 - 28 december 2021 kl. 24:00 FÄRDVÄG: Bandhagen (vid enskild väg från
arbetsplats Magelungsvägen 229 - se bilaga JT72751/21) - Tpl 2 Årsta - 75 – Tpl 155 Nyboda - E 4 Tpl Töre - E 10 - Cpl Hjalmar Lundbohm - Kiruna (Hjalmar Lundbohmsvägen) - BD 873,
Stationsvägen - Lombololeden/Stationsvägen - BD 872, Nordkalottvägen - Kiruna (vid enskild väg
mot arbetsplats Kiirunavaaravägen 1) Dnr: T 2021–508
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Trafikverkets beslut gällande transportdispens TRV 2021–131601 FORDON: HMR70U BREDD:
275 cm. BRUTTOVIKT: 64,925 ton TRANSPORTSTRÄCKA: Luleå - Kiruna och omvänt
GILTIGHETSTID: 2 december 2021 kl. 15:40 - 30 maj 2022 kl. 24:00 FÄRDVÄG: Luleå (vid
enskild väg från SSAB - Uddebovägen - Svartövägen - Bodenvägen - Cpl Rostbollen) - 97 – Cpl
Jokkmokk - E 45 - Sorvanen - E 10 - Cpl Tuolluvaara - BD 870 - Kiruna (Luftfartsvägen Takvägen - Havator depå) - Omvänt till Cpl Tuolluvaara - E 10 - Björnfjäll (riksgräns) Dnr: T
2021–521

gg). Trafikverkets beslut gällande transportdispens TRV 2021/133485 FORDON: HMR70U.BREDD:
275 cm BRUTTOVIKT: 64,925 ton TRANSPORTSTRÄCKA: Luleå - Kiruna - Björnfjäll och
omvänt GILTIGHETSTID: 7 december 2021 kl. 13:30 - 4 juni 2022 kl. 24:00 FÄRDVÄG: Luleå
(SSAB/BD 595, Uddebovägen - Svartövägen - Bodenvägen) - Cpl Rostbollen - 97 - Cpl Jokkmokk
- E 45 - Sorvanen - E 10 - Cpl Tuolluvaara - BD 870 - Kiruna (Luftfartsvägen - Takvägen /Havator
depå - Luftfartsvägen) - BD 870 - Cpl Tuolluvaara - E 10 - Riksgränsen Sv/No Dnr: T 2021-95
Dnr: T 2021-526
hh). Trafikverkets beslut gällande transportdispens TRV 2021/ 133852 FORDON: Fordon som
disponeras av sökanden LAST: Husmoduler BREDD: 415 cm TRANSPORTSTRÄCKA: Övertorneå
– Kiruna GILTIGHETSTID: 16 december 2021 kl. 00:00 - 15 mars 2022 kl. 24:00 FÄRDVÄG:
Pello (riksgräns) - 402 - Leipiöjoki - 99 - Autio - 395 - Anttis - 394 - Leipojärvi - E 10 - Mertainen
(förbifart av Ekodukten via LKAB på enskild väg) - E 10 - Cpl Tuolluvaara - BD 870,
Lombololeden - Cpl E10/870 - BD 870.01, Lombololeden - Kiruna (Söderleden - Ställverksvägen Maskinvägen) –
BD 873, Malmvägen– Cpl Malmvägen/Tornegatan – BD 874, Kurravaaravägen - Kiruna
(Kurravaaravägen 6) Dnr: T 2021-527,
ii).

Trafikverkets beslut gällande transportdispens TRV 2021/134992 FORDON: Fordon som
disponeras av sökanden LAST: Stålverkstadstruck SH60 BREDD: 480 cm
TRANSPORTSTRÄCKA: Piteå – Kiruna GILTIGHETSTID: 15 december 2021 kl. 09:00 - 13
januari 2022 kl. 24:00 FÄRDVÄG: Piteå (Nybergs Mekaniska, Traversvägen - Stuvarevägen) - BD
505 - Pitholmsheden - BD 506 – Cpl Rågrindan - 374 - Piteå (Sandgatan - Hammarvägen Sandgatan) - 374 - Öjebyn - 374.01 - Tpl Boviken - E 4 – Tpl Töre - E 10 - Cpl Tuolluvaara - BD
870, Lombololeden - Cpl Lombolo - Kiruna (Österleden - Forvägen - Industrivägen, Nybergs
Makaniska) Dnr: T 2021-533

jj).

Trafikverkets beslut gällande transportdispens TRV 2021/ 133557 FORDON: Fordon som
disponeras av sökanden LAST: Husmodul BREDD: 415 cm TRANSPORTSTRÄCKA: Haparanda –
Kiruna GILTIGHETSTID: 12 december 2021 kl. 00:00 - 10 januari 2022 kl. 24:00 FÄRDVÄG:
Haparanda (riksgränsen) - E 4 - (Ripvägen - Köpmangatan) - E 4 - Tpl Töre - E 10 - Cpl
Tuolluvaara -BD 870, Lombololeden - Cpl Tuolluvaara - Kiruna (Luftfartsvägen) - BD 870,
Lombololeden - Cpl Tuolluvaara – E 10 - Cpl Kurravaara - BD 874, Kurravaaravägen - fram till
byggarbetsplats. Dnr: T 2021-534

kk). Trafikverkets beslut gällande transportdispens TRV 2021/ 134689 FORDON: BCL712 och
AOD769 LAST: Panncentral (en odelbar lastenhet) BREDD: 350 cm BRUTTOVIKT: 57,4 ton
TRANSPORTSTRÄCKA: Karlstad – Kiruna GILTIGHETSTID: 13 december 2021 kl. 13:30 - 11
januari 2022 kl. 24:00 FÄRDVÄG: Karlstad(Tegelbruksgatan - Strandhemsvägen - Herrövägen Skattkärrsvägen) - Tpl Skattkärrsmotet - E 18 - Tpl 133 Skallbergsmotet - 56 - Tpl 195 Mackmyra
- E 16 - Tpl 199 Gävle V - E 4 - Tpl Töre - E 10 - Kiruna - (Cpl Tuolluvaara - BD 870,
Lombololeden - Cpl E10/870 - BD 870.01, Lombololeden - Cpl Kiruna C - BD 873.01Värmeverksvägen) Dnr: T 2021-535
ll).

Trafikverkets beslut gällande transportdispens TRV 2021/ 135629 FORDON: BCL712 och
AOD769.LAST: Panncentral (en odelbar lastenhet) BREDD: 350 cm BRUTTOVIKT: 62,4 ton
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TRANSPORTSTRÄCKA: Örebro – Kiruna GILTIGHETSTID: 14 december 2021 kl. 08:00 - 13
januari 2022 kl. 24:00 FÄRDVÄG: Örebro Flygplats - T 571 - Tpl 108 Falltorp - E 18 - Tpl 133
Skallbergsmotet - 56 - Tpl 195 Mackmyra - E16 - Tpl 199 Gävle V - E 4 - Tpl Töre - E 10 - Cpl
Tuolluvaara - BD 870, Lombololeden - Cpl Tuolluvaara - Kiruna(Luftfartsvägen - Takvägen) Dnr:
T 2021-536
mm) Trafikverkets beslut gällande transportdispens TRV 2022/232 FORDON: Fordon som disponeras
av sökanden LAST: Stålverkstadstruck SH60 BREDD: 480 cm TRANSPORTSTRÄCKA: Piteå –
Kiruna GILTIGHETSTID: 14 januari kl. 15:20 - 12 februari 2022 kl. 24:00 FÄRDVÄG: Piteå
(Traversvägen - Stuvarevägen) - BD 505 - Pitholmsheden - BD 506 - Cpl Rågrindan - 374 – Piteå
(Sandgatan - Hammarvägen - och omvänt) - 374 - Öjebyn - 374.01 - Tpl Boviken - E 4 - Tpl Töre E 10 – Cpl Tuolluvaara - BD 870, Lombololeden - Cpl E10/870 Kiruna (Österleden - Forvägen Industrivägen) Dnr: T 2022-8
nn). Trafikverkets beslut gällande transportdispens TRV 2022/ 775 FORDON: EXX873 BREDD: 275
cm BRUTTOVIKT: 64,925 ton TRANSPORTSTRÄCKA: Kiruna - Pajala - Haparanda och omvänt
GILTIGHETSTID: 12 januari kl. 08:55 - 10 juli 2022 kl. 24:00 FÄRDVÄG: Kiruna (Havator
depå/Takvägen - Luftfartsvägen) - BD 870, Lombololeden - Cpl Tuolluvaara - E 10 - Leveäniemi E 45 - 395 - Autio - 99 - Pajala Ö - 403 - Kirkonlahti - BD 983 - Kahukangas Ö - 99 - Kaunisvaara
(vid enskilda vägar till gruvområde) - omvänt till Pajala Ö - 99 - Cpl Haparanda - E 4 - Haparanda
(riksgräns) Dnr: T 2022-12
oo). Trafikverkets beslut gällande transportdispens TRV 2022/ 358 FORDON: Fordon som
disponeras av sökanden LAST: Husmoduler BREDD: 415 cm TRANSPORTSTRÄCKA: Haparanda
– Kiruna GILTIGHETSTID: 13 januari kl. 00:00 - 12 april 2022 kl. 24:00 FÄRDVÄG: Haparanda
(riksgränsen) - E 4 - (Ripvägen - Köpmangatan) - E 4 - Tpl Töre - E 10 - Cpl Tuolluvaara - BD
870, Lombololeden - Cpl Tuolluvaara - Kiruna (Luftfartsvägen) - Cpl Tuolluvaara - BD 870,
Lombololeden - Cpl Tuolluvaara - E 10 - Cpl Kurravaara - BD 874, Kurravaaravägen - Kiruna
(arbetsområde) Dnr: T 2022-10
pp). Trafikverkets beslut gällande transportdispens TRV 2022/ 359 FORDON: Fordon som
disponeras av sökanden LAST: Husmodul BREDD: 430 cm TRANSPORTSTRÄCKA: Haparanda
– Kiruna GILTIGHETSTID: 11 januari kl. 15:55 - 10 april 2022 kl. 24:00 FÄRDVÄG: Haparanda
(riksgräns) - E 4 - Tpl Töre - E 10 - Cpl Tuolluvaara - BD 870 - Kiruna (Luftfartsvägen) - omvänt
till Cpl Tuolluvaara - E 10 - Cpl Kurravaara - BD 874 - Kiruna (vid byggarbetsplats) Alternativ
färdväg i Haparanda: - E 4 - Haparanda (byggväg - Ripvägen - Köpmansgatan) - E 4 -Dnr: T
2022-11
qq). Trafikverkets beslut gällande transportdispens TRV 2022/ 744 FORDON: CPS133 BREDD: 275
cm BRUTTOVIKT: 58,02 ton TRANSPORTSTRÄCKA: Kiruna - Pajala - Haparanda och omvänt
GILTIGHETSTID: 21 januari kl. 00:00 - 19 juli 2022 kl. 24:00 FÄRDVÄG: Kiruna (Havator depå
- Takvägen - Luftfartsvägen) - BD 870, Lombololeden - Cpl Tuolluvaara - E 10 – Leveäniemi - E
45 - 395 - Autio - 99 - Pajala Ö - 403 - Kirkonlahti - BD 983 - Kahukangas Ö - 99 - Kaunisvaara
(vid enskild väg mot gruvområde) - omvänt till Pajala Ö - 99 - Cpl Haparanda - E 4 - Haparanda
(riksgräns) Dnr: T 2022-15
rr).

Trafikverkets beslut gällande transportdispens TRV 2022/ 737 FORDON: XRK330 BREDD: 275
cm
BRUTTOVIKT: 59,79 ton TRANSPORTSTRÄCKA: Kiruna - Pajala - Haparanda och omvänt
GILTIGHETSTID: 21 januari kl. 00:00 - 19 juli 2022 kl. 24:00 FÄRDVÄG: Kiruna (Havator depå
- Takvägen - Luftfartsvägen) - BD 870, Lombololeden - Cpl Tuolluvaara - E 10 – Leveäniemi - E
45 - Vittangi - 395 - Autio - 99 - Pajala Ö - 403 - Kirkonlahti - BD 983 - Kahukangas Ö - 99 Kaunisvaara (vid enskild väg mot gruvområde) - 99 - Kahukangas Ö - BD 983 - Kirkonlahti - 403
- Pajala Ö - 99 Cpl Haparanda - E4 - Haparanda (riksgräns) Dnr: T 2022-20
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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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G-2022-11

Anmälan av delegationsbeslut
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

delegationsbesluten läggs med godkännande till handlingarna

Beskrivning av ärendet
Föreligger skrivelse 2022-01-21 från miljö- och byggnadsförvaltningen vilken beskriver de
delegationsbeslut, som är tagna enligt delegationsordning.
Hantering av ärendet
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.
________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

KIRUNA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

§ 22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-02-03

Sida
54 av 57

G-2022-14

Plan för livsmedelskontroll i Kiruna kommun år 2022-2024
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

anta Plan för livsmedelskontroll i Kiruna kommun år 2022-2024

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.
Detaljerad planering av kontrollen finns i ”Verksamhetsplan livsmedelskontroll i Kiruna kommun
2022” som antas separat.
Hantering av ärendet
I årets uppdatering av planen har följande ändringar och tillägg gjorts:
• Arbetet med ny taxa och riskklassning inleds under 2022 för att kunna tillämpas fullt ut från
2024
• Redovisning av livsmedelskontrollen sker löpande till nämnden vid varje sammanträde.
• Uppföljning av länsstyrelsens revision 2018 gjordes under 2021 och denna revisionsomgång är
därmed avslutad.
• Kris och beredskapsplanen för livsmedelskontrollen reviderades under 2021 och antogs av
nämnden i oktober.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden
att

anta Plan för livsmedelskontroll i Kiruna kommun år 2022-2024

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

§ 23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-02-03

Sida
55 av 57

G-2022-15

Uppföljning och utvärdering av livsmedelskontrollen 2021 och kontrollplan för
livsmedel 2019-2021
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna

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.
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. Måluppfyllnaden redovisas
för nämnden i samband med rapporteringen av årets kontrollresultat.
Hantering av ärendet
Livsmedelskontrollen styrs av en kontrollplan och en verksamhetsplan. Båda löper på tre år och ska
utvärderas och revideras årligen.
De lokala mål som finns definierade i kontrollplanen för 2019-2021 bedöms som delvis uppfyllda.
Anledningen till att målen avseende kontroll på alla anläggningar samt nollad kontrollskuld inte kunnat
nås är att verksamheterna haft kort säsong eller varit vilande på grund av coronapandemin. NKI-värdet
för 2021 är inte fastställt vilket gör att det målet inte kunnat bedömas. Resterande mål bedöms som
uppfyllda.
I verksamhetsplanen finns ett antal verksamhetsmål definierade för innevarande år. Dessa bedöms som
delvis uppfyllda på grund av att vissa verksamheter inte varit i drift under året samt att man inte hunnit
besöka nya verksamheter enligt plan. Målen för dricksvattenkontrollen bedöms dock som helt
uppfyllda.
Resultatet avseende utförd kontroll har ökat stadigt under perioden till en 100 % nivå vilket kan
förklaras med god bemanning och fungerande rutiner. Den gamla kontrollskulden är nu i princip borta.
Personalen har också varit snabba på att ställa om till nya arbetssätt och kunnat bedriva kontroll på
distans vilket har gjort att kontroll kunnat utföras även när restriktionerna varit som skarpast.
Övriga punkter i kontrollplanen som utvärderats är områdena personal, samordning samt utbildning
och utveckling. Personalläget har varit bra de senaste två åren vilket avspeglar sig tydligt i
kontrollresultatet. Samordning med andra myndigheter och utbildning har inte kunnat ske i normal
utsträckning på grund av pandemin och det kommunala köptstoppet. Emellertid har inspektörerna
själva utvecklat nya rutiner för att kunna utföra kontroll på distans.
Detta är första året som uppföljning och utvärdering görs för en hel treårsperiod. Det uppdagas i
samband med detta en del svårigheter i att göra en bra analys av verksamheten. Förslaget är därför att
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kontrollplanen fortsätter vara treårig men att verksamhetsplanen löper på ett år i stället för tre för att
förenkla utvärderingen. kontrollen
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden
att

lägga uppföljningen 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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Verksamhetsplan för livsmedelskontroll i Kiruna kommun år 2022
Miljö- och byggnämnden beslutar således
att

anta verksamhetsplan för livsmedelskontroll i Kiruna kommun år 2022

Beskrivning av ärendet
I Plan för livsmedelskontroll i Kiruna kommun år 2022-2024 står att detaljerad information om hur
kontrollen planeras och utförs står att finna i en verksamhetsplan. Detta dokument kompletterar
kontrollplanen genom att förklara mer ingående hur kontrollen ska utföras. Från och med 2022 är
verksamhetsplanen på ett år i taget.
Hantering av ärendet
Under 2022 planeras för 162 ordinarie kontrollbesök samt 12 kontrollskuldsbesök vilket ger en total siffra
på 174 planerade kontroller för året.
Utöver de operativa målen har miljökontoret tagit fram interna verksamhetsmål för
livsmedelskontrollen. Det har bestämts om ett antal punkter där extra fokus ska finnas inom
kontrollen. Dessa har baserats på de behov som finns för känsliga konsumentgrupper, upptäckta
vanliga brister och omprioriteringar till följd av pandemin samt behov för verksamhetsutveckling.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden
att

anta verksamhetsplan för livsmedelskontroll i Kiruna kommun år 2022

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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