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Närvaro vid Miljö-, bygg- och räddningsnämnds sammanträde 2019-09-03 
 
Ordinarie Namn Parti Beslut i 

§§ 
Närvarande 
Klockan Anmärkning 

Ordförande Iris Dimitri V 83-93 08:35-11:15  

Vice ordfö-
rande Steve Ärlebrand S 83-93 08:35-11:15  

Ledamot Ramiz Husakovic V    

Ledamot Per Wahlström M 83-93 08:35-11:15  

Ledamot Stefan Kostenniemi S    

Ledamot Dagmar Nyman MP 83-93 08:35-11:15  

Ledamot Rory Blom SD 83-93 08:35-11:15  
 

Ersättare Namn Parti Beslut i 
§§ 

Närvarande 
Klockan Anmärkning 

Ersättare Peter Knekta MP 83-93 08:35-11:15 Ers. Stefan Kostenniemi 

Ersättare Margareta Höyås V    

Ersättare Vivi Eriksson S    

Ersättare Monika Eriksson S    
 
 

Ersättare Terttu Kult V  08:35-11:15 §§ 83-93 Ej tjg.  

Ersättare Eric Palmqvist SD    

Ersättare Jon Sandin M    

Ersättare Peter Fjellström V 83-93 08:35-11:15 Ers. Ramiz Husakovic 
 

Övriga del-
tagare Namn Anmärkning/närvarande 

Sekreterare Linda Sundberg §§ 83-93 

Förvalt-
ningschef Alexander Kult §§ 83-93 

Utredare Annetthe Eriksson § 83 

Bygglovs-
assistet Susanna Rönnbäck §§ 84, 85, 88 

Jens Persä-
ter Avdelningschef § 87 

Stina Waara Miljöinspektör § 86 
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§ 83 
 
Reglemente för Miljö-, bygg och räddningsnämnden 
Dnr MBR/2019:90 
RTJ-2019-18 
 
Föredragande Annetthe Eriksson, utredare 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reglemente för miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 
 
att gällande reglemente för miljö-, bygg- och räddningsnämnden KS/2018:441 beslutad 
KF 2018-06-18 § 67 upphör att gälla 2019-12-01,  
 
att reviderat reglemente för miljö-, bygg- och räddningsnämnden träder i kraft  
2019-12-01. 
 
Ajournering 
Kl. 08:50-08:55 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av den nya kommunorganisationen, att Gällivare kommuns dokument-
samling håller på att omstruktureras, ny lagstiftning samt att Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) utkommit med nya rekommendationer rörande reglemente för kommun-
styrelse och nämnder, har en översyn av miljö-, bygg- och räddningsnämndens reglemente 
genomförts. Målsättningen har varit en likformighet i utformningen mellan kommun-
styrelsens och alla nämnders reglementen. 
 
Utifrån SKLs nya rekommendationer har en del nya förslag och ändringar lagts in och lag-
hänvisningar uppdaterats. Därutöver har några korrigeringar av tidigare felaktigheter 
gjorts. 
 
Förslag om att kommunfullmäktige tar ställning till att tillåta sammanträde på distans är 
inlagt i reglementet 15 §. Om kommunfullmäktige antar paragrafen behövs inget separat-
beslut i frågan.  
 
Ändringar presenteras i ett jämförelsedokument med utgångspunkt i det gällande  
reglementet för miljö-, bygg- och räddningsnämnden KS/2018:441. Tillägg och ändringar 
visas gulmarkerat med kursiv text för ändringar som är nya och överstrykningar för det 
som förslås att tas bort. Dessutom har kommentarer fälts in i högerspalten med  
förklaringar och kommentarer. 
 
Förslag till reviderat reglemente för miljö-, bygg- och räddningsnämnden föreligger.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Det finns inga kända ekonomiska konsekvenser. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Det finns inga kända konsekvenser för barn och unga. 
 
Förslag till beslut 
Miljö- bygg- och räddningsnämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reglemente för miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 
 
att gällande reglemente för miljö-, bygg- och räddningsnämnden KS/2018:441 beslutad 
KF 2018-06-18 § 67 upphör att gälla 2019-12-01,  
 
att reviderat reglemente för miljö-, bygg- och räddningsnämnden träder i kraft  
2019-12-01. 
 
Underlag 

1. Gällande reglemente för miljö-, bygg- och räddningsnämnden KS/2018:441  
beslutad KF 2018-06-18 § 67.  

2. Jämförelsedokument gällande och förslag till reviderat reglemente för miljö-, bygg- 
och räddningsnämnden. 

3. Förslag till reviderat reglemente för miljö-, bygg- och räddningsnämnden. 
4. Miljö-, bygg- och räddningsnämndens arbetsutskott 2019-08-20 § 40. 

 
Yrkande 
Steve Ärlebrand (S) yrkar med instämmande av Per Wahlström (M) och Rory Blom (SD) 
 
att anta reglemente för miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 
 
att gällande reglemente för miljö-, bygg- och räddningsnämnden KS/2018:441 beslutad 
KF 2018-06-18 § 67 upphör att gälla 2019-12-01,  
 
att reviderat reglemente för miljö-, bygg- och räddningsnämnden träder i kraft  
2019-12-01. 
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§ 84 
 
Anstånd OVK 
 
Beslut innehar skyddade personuppgifter i enlighet med GDPR. 
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§ 85 
 
Bergtallen 4, återtagande av vite 
 
Beslut innehar skyddade personuppgifter i enlighet med GDPR. 
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§ 86 
 
Begäran om nedsättning av årlig tillsynsavgift för täktverksamheten på fastigheten  
Gällivare Kronoöverloppsmark 1:5 
Dnr MBR/2019:95 
Miljö-2018-952 
 
 
 
Föredragande Stina Waara, miljöinspektör 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att den årliga tillsynsavgiften avseende Vattenfall Vattenkraft AB täkt på fastigheten  
Gällivare Kronoöverloppsmark 1:5 ska debiteras utifrån SKLs nya taxemodell. Den nya till-
synstiden som avgiften grundar sig på uppgår då till 9 timmar. 
 
Ärendebeskrivning 
Den 3 december 2018 skickades en kommunicering till Vattenfall Vattenkraft AB (vidare 
benämnt Vattenfall) om årlig tillsynsavgift gällande deras täktverksamhet på fastigheten 
Gällivare Kronoöverloppsmark 1:5. Enligt förslaget till beslut skulle avgiften för den årliga 
tillsynen för Vattenfalls täkt uppgå till 40 timmar á 886 kronor (som indexuppräknas). Som 
underlag till beslutet utgick handläggare från länsstyrelsens beslut om verksamhetskod för 
aktuell täkt enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och tillståndsgiven mängd berg 
för uttag. Därefter har verksamheten klassats enligt Gällivare kommuns taxa för tillsyn en-
ligt miljöbalken, på kod 10.20-5. Detta då verksamheten har tillstånd om uttag av högst 
50 000 ton berg. 10.20-5 har avgiftsklass 12, vilket motsvarar 40 tillsynstimmar enligt 
taxan som beslutades 2018.  
 
Inga synpunkter angående kommuniceringen inkom inom utsatt tid och beslut fattades 
därför den 20 december 2018. Mot slutet av januari (2019-01-17) kontaktades miljö-, 
bygg- och räddningsförvaltningen av handläggare från Vattenfall där denne meddelade att 
Vattenfall inte fått kommuniceringen och att beslutet inte kommit handläggare till handa 
förrän 2019-01-17 och att de avsåg överklaga beslutet då avgiften ansågs oskälig. Vatten-
fall informerades om möjligheten att ansöka om nedsättning av tillsynsavgiften och en an-
sökan inkom till miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen 2019-04-24.  
 
I den inkomna ansökan om nedsättning av tillsynsavgiften motiveras nedsättning av avgift 
med att Vattenfall sedan täkten öppnades 2009 endast tagit ut 15.000 ton av tillstånds-
givna 50.000, sedan flera år tillbaka så har täkten legat orörd och Vattenfall har i nuläget 
inga planer på uttag inom de närmsta åren. Handläggare vid Vattenfall föreslår istället en 
årlig tillsynsavgift om 10 timmar. Detta anses skäligt och är beräknat på en tillsynsresa till 
Ritsem och genomgång av miljörapport, så länge ingen verksamhet bedrivs i täkten.  
 
Liknande ärenden har tidigare framförts till nämnden. Exempelvis ärendet miljö-2018-615. 
I nämnda ärende nedsattes den årliga tillsynsavgiften med hänvisning till den nya behovs-
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styrda taxemodellen från SKL för inklassning av miljöfarliga verksamheter. Ett förslag om 
taxor för tillsyn enligt miljöbalken baserat på sagda modell har tagits fram av nämnden 
men väntar på att beslutas av kommunfullmäktige.  
Enligt sagda modell uppgår antal tillsynstimmar som avgiften grundar sig på till 9 timmar, 
vilket ligger i linje med det som handläggare vid Vattenfall föreslår. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det finns ekonomiska konsekvenser för miljö-, bygg-, och räddningsnämnden.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden besluta 
 
att den årliga tillsynsavgiften avseende Vattenfall Vattenkraft AB täkt på fastigheten  
Gällivare Kronoöverloppsmark 1:5 ska debiteras utifrån SKLs nya taxemodell. Den nya till-
synstiden som avgiften grundar sig på uppgår då till 9 timmar. 
 
Underlag 

1. Skrivelse från Vattenfall Vattenkraft AB angående nedsättning av avgift. 
2. Taxebilaga 2, framtagen av SKL Dokument ”Taxor för tillsyn enligt miljöbalken” 

(miljö-2019-3 Miljötaxa 2020). 
 
Yrkande 
Per Wahlström (M) yrkar med instämmande av Steve Ärlebrand (S), Dagmar Nyman (MP), 
Rory Blom (SD), Peter Fjellström (V) och Peter Knekta (MP). 
 
att den årliga tillsynsavgiften avseende Vattenfall Vattenkraft AB täkt på fastigheten  
Gällivare Kronoöverloppsmark 1:5 ska debiteras utifrån SKLs nya taxemodell. Den nya till-
synstiden som avgiften grundar sig på uppgår då till 9 timmar. 
 
 
 
 
 
 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  10  (19) 
   
 
 

2019-09-03  
   

 
 

   
  

 

Miljö-, bygg- och  
räddningsnämnd 

   

 

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 87 
 
Dokkas 6:17, bygglov nybyggnad förskola 
Dnr MBR/2019:99 
Bygg-2019-350 
 
 
 
Föredragande Jens Persäter, avdelningschef 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov för nybyggnad av förskola på sökta fastigheten enligt   
9 kap 31 § c 1) Plan- och bygglagen samt, 
 
att bristerna i tillgänglighetsredovisningen åtgärdas och nya planritningar och utlåtande 
inlämnas.  
 
Ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren ansöker om bygglov för nybyggnad av förskola med 602 m2 byggnads-
area. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godkänns 
byggherrens förslag till kontrollansvarig.  
 
Avgiften för bygglovet är 50453 kronor i enlighet med bygglovstaxa fastställd av  
kommunfullmäktige KF 2018-11-06 § 116. 
 
Området omfattas av en byggnadsplan för Mettä Dokkas, fastigheten Dokkas 6:2, Gällivare 
kommun. Akt nr: 25-P82/62. 
 
Ansökan innebär en avvikelse mot gällande detaljplan avseende byggnation blir på sk. 
Prickad mark, (mark som inte får bebyggas). Ca 230 m2, 38,2% hamnar inom prickad 
mark. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig 
(enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ärendet har remitterats till berörd grann-
fastighetsägare som inte har något att erinra mot sökt byggnation. 
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Upplysningar 
Beslutet befriar er inte från ansvar att ta hänsyn till andra bestämmelser eller vad som  
föreskrivs i annan lagstiftning.  
 
Fakturan för avgiften skickas separat.   
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Kostnaderna för utstakning och/eller  
lägeskontroll betalas av byggherren och skall utföras av ackrediterad utsättare. 
 
Byggnadsverket ska ha bredbandsanslutning enligt 8 kap. 4 § plan- och bygglagen.   
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 
kap. 3 § PBL). 
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd  
bifogas, se bilaga.  
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.  
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet 
vunnit laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).  
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.  
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
 
Motivering 
Detaljplanen är från år 1982 och innan plan- och bygglagen trädde i kraft 1 juli 1987 gällde 
byggnadslagen från 1947. Enligt byggnadslagen hanterades detaljplaneläggning med 
stadsplan och byggnadsplan vilka man förutsatte skulle följa vad som uttryckts i den över-
siktliga generalplanen. De hade inte någon särskild genomförandetid utan man förutsatte 
att de genomfördes inom vad som ansågs vara rimlig tid. (Byggnadslagstiftningen, sid 19 
ff, A Bexelius m.fl., Stockholm 1971) 
Eftersom mer än 35 år passerat sedan byggnadsplanen antogs och en normalgenom-
förande tid kan sträcka sig till 15 år anses genomförandetiden vara utgången. 
 
Byggnationen är förenlig med detaljplanens syfte eftersom det är en utökning av befintlig 
förskola i ett område för allmänt ändamål enligt byggnadsplanen.  
Byggnationen anses vara av allmänt intresse för området då behovet av fler förskoleplatser 
behövs pga ökade barngrupper i upptagningsområdet för Dokkas förskola. Miljö-, bygg- 
och räddningsförvaltningen bedömning är att byggnationen kan beviljas enligt  9 kap 31 § 
c 1) PBL. 
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden  
besluta 
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att bevilja bygglov för nybyggnad av förskola på sökta fastigheten enligt   
9 kap 31 § c 1) Plan- och bygglagen samt, 
 
att bristerna i tillgänglighetsredovisningen åtgärdas och nya planritningar och utlåtande 
inlämnas.  
 
Underlag 
1. Ansökan. 
2. Situationsplan. 
3. Plan-, fasad- och sektionsritning. 
4. Utlåtande tillgänglighet. 
 
Yrkande 
Iris Dimitri (V) yrkar med instämmande av Steve Ärlebrand (S) och Peter Fjellström (V) 
 
att bevilja bygglov för nybyggnad av förskola på sökta fastigheten enligt   
9 kap 31 § c 1) Plan- och bygglagen samt, 
 
att bristerna i tillgänglighetsredovisningen åtgärdas och nya planritningar och utlåtande 
inlämnas, 
 
att bristerna som framkommer i att-sats-2 åtgärdas innan startbesked beviljas. 
 
Per Wahlström (M) yrkar med instämmande av Rory Blom (SD), Peter Knekta (MP) och  
Dagmar Nyman (MP). 
 
att bevilja bygglov för nybyggnad av förskola på sökta fastigheten enligt   
9 kap 31 § c 1) Plan- och bygglagen samt, 
 
att bristerna i tillgänglighetsredovisningen åtgärdas och nya planritningar och utlåtande 
inlämnas.  
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer Iris Dimitris (V) m.fl. förslag mot Per Wahlströms (M) m.fl. förslag till 
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden har beslutat i enlighet med Per Wahlströms m.fl. förslag. 
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§ 88 
 
Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan 2019 
Dnr MBR/2019:97 
Bygg-2019-118 
 
 
 
Föredragande Susanna Rönnbäck, bygglovsassistent 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att anta dokumenthanteringsplaner samt arkivbeskrivningar för resp. avdelning inom  
Miljö-, bygg- och räddningsnämndens område. 
 
Ärendebeskrivning 
För att kunna införa e-arkivering för Miljö-, bygg- och räddningsnämnden finns det ett  
behov av att anta nya arkivbeskrivningar samt dokumenthanteringsplaner. 
 
Dokumenthanteringsplanen tar upp alla dokument som hanteras eller förvaras av resp. av-
delning på Miljö-, bygg och räddningsförvaltningen. Dokumenthanteringsplanen är utfor-
mad enligt gallringsråden ”Råd om bevarande eller gallring av handlingar rörande  
kommunens uppgifter inom resp. område” som utges av Sveriges Kommuner och  
Landsting och Riksarkivet. 
 
Arkivbeskrivningen redogör vilka slags handlingar resp. avdelning hanterar. 
 
En annan faktisk ändring som sker med nya dokumenhanteringsplanen är att när en hand-
ling inkommer i pappersformat skyddsscannas den och blir till en elektronisk handling som 
läggs till akten. Därefter gallras pappershandlingen.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Dokumenthanteringsplanen och arkivbeskrivningarna medför inga kända ekonomiska  
konsekvenser. Däremot kommer införande av e-arkiv innebära en mer effektiv hantering 
av dokument samt ärendehantering.  
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden  
besluta  
 
att anta dokumenthanteringsplaner samt arkivbeskrivningar för resp. avdelning inom  
Miljö-, bygg- och räddningsnämndens område. 
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Underlag 
1. Dokumenthanteringsplan Miljö. 
2. Dokumenthanteringsplan Bygg. 
3. Dokumenthanteringsplan Räddnings. 
4. Arkivbeskrivning Miljö. 
5. Arkivbeskrivning Bygg. 
6. Arkivbeskrivning Räddnings. 
 
Yrkande 
Per Wahlström (M) yrkar med instämmande av Steve Ärlebrand (S), Rory Blom (SD), 
Dagmar Nyman (MP), Peter Fjellström (V), Peter Knekta (MP) 
 
att anta dokumenthanteringsplaner samt arkivbeskrivningar för resp. avdelning inom  
Miljö-, bygg- och räddningsnämndens område. 
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§ 89 
 
Delgivningar 
Dnr MBR/2019:76 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Delgivningar redovisas i bilaga. 
  
Förslag till beslut  
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden  
besluta 
  
att lägga delgivningarna till handlingarna. 
  
Underlag 

1. Förteckning delgivningar. 
 
 
  



 
 
  1 (2) 

 
Postadress Telefon Telefax Bankgiro  
Gällivare kommun 
982 81 GÄLLIVARE 0970-180 00 0970-144 51 754-1576  
 

 
 
 
 
 
 

Delgivningar 
 
Bygg 
Bygg-2018-224 Info om antagande av detaljplan för del av Gällivare 76:1 m.fl., Norskavägen, 

Gällivare kommun 
Bygg-2018-375 Inkommet beslut 
Bygg-2018-630 Beslut inkommet 
Bygg-2019-281 Godkänd strandskyddsdispens 
Bygg-2019-367 Underrättelse - Avstyckning från Gällivare kronoöverloppsmark (kalixforsbron) 
Bygg-2019-377 Underrättelse om avslutad förrättning - Fastighetsreglering berörande Gällivare 50:1, 

50:2, 57:9 och 12:74 
Bygg-2019-394 Beslut - Granskning av vissa kommuners hantering av begäran om utlämnande av 

allmänna handlingar 
Bygg-2019-403 Underrättelse - Fastighetsreglering berörande Gällivare och Sakajärvi 
Bygg-2019-407 Underrättelse - Fastighetsreglering berörande Gällivare Krickan och Malmberget  
Bygg-2019-417 Underrättelse om avslutad förrättning 
Bygg-2019-420 underrättelse om avslutad förrättning 
Bygg-2019-424 Underrättelse om avslutad förrättning 
Bygg-2019-430 Delgivningskvitto 
Bygg-2019-435 Underrättelse om avslutad förrättning – Fastighetsreglering berörande Gällivare och 

Likavaara 
Bygg-2019-436 Underrättelse om avslutad förrättning – gränsutmärkning 
Bygg-2019-445 Underrättelse om avslutad förrättning – Fastighetsreglering berörande Liikavaara och 

Gällivare  
Bygg-2019-446 Fastighetsreglering mellan Gällivare  
Bygg-2019-452 Underrättelse - Fastighetsreglering berörande Hakkas  
Bygg-2019-453 Underrättelse - Avstyckning  
Bygg-2019-458 Underrättelse om avslutad förrättning - Sammanläggning och klyvning berörande 

Hakkas  
Bygg-2019-462 Underrättelse om avslutad förrättning - Fastighetsreglering berörande Malmberget  
Bygg-2019-464 Underrättelse om avslutad förrättning - Fastighetsreglering berörande Robsam, 

Kommunalhemmet, Malmberget 
Bygg-2019-468 Underrättelse om avslutad förrättning - Avstyckning från Vettasjärvi samt 

fastighetsreglering berörande styckningslotten och Vettasjärvi 
Bygg-2019-481 Underrättelse om avslutad förrättning - Avstyckning från Storlandet  
 
Miljö 
Miljö-2017-672 Beslut om överklagan- bifalles 
Miljö-2017-691 Slutligt beslut angående Bergbäcken 
Miljö-2017-903 Underrättelse om beslut 
Miljö-2018-401 Inkommet beslut 
Miljö-2018-701 Inkommen Dom M1625-19 
Miljö-2018-769 Yttrande över komplettering 
Miljö-2019-205 Länsstyrelsens beslut om att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärd 
Miljö-2019-224 Beslut omklassning 
Miljö-2019-225 Beslut omklassning 

Gällivare kommun Datum 
2019-06-13 

 
 

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen   
   



 
 
  2 

 
Postadress Telefon Telefax Bankgiro  
Gällivare kommun 
982 81 GÄLLIVARE                          0970-180 00                0970-144 51               754-1576 
 
 

Miljö-2019-226 Beslut omklassning 
Miljö-2019-323 Beslut om att bevilja förlängd giltighetstid 
Miljö-2019-338 Yttrande avgränssningssamråd Natura 2000 
Miljö-2019-427 Underrättelse om beslut 
Miljö-2019-432 Begäran om upphörande av mätningar av vibrationer 
Miljö-2019-450 Delgivningskvitto 
Miljö-2019-453 Yttrande ordningslagen, sommarmarknad 2019 
Miljö-2019-456 Beslut i ärende 535-7598-2019, vattenverksamhet  
Miljö-2019-458 Inkommet beslut 
Miljö-2019-492 Delgivningskvitto 
Miljö-2019-494 Beslut i ärende 535-8055-2019 
Miljö-2019-498 Beslut i ärende 535-6679-2019 
Miljö-2019-500 För delgivningskvitto se ärende M-2019-499 
Miljö-2019-501 Remissyttrande 
Miljö-2019-530 Inkommet beslut 
Miljö-2019-540 Beslut samråd elledningar Sikträsket Gällivare kommun i Norrbottens län 
Miljö-2019-541 Delgivningskvitto 
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Miljö-, bygg- och  
räddningsnämnd 

   

 

   Utdragsbestyrkande 

 

§ 90 
 
Delegationsbeslut 
Dnr MBR/2019:80 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar  
 
att lägga delegationsbeslut till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Beslut fattade på delegation ska anmälas till miljö-, bygg- och räddningsnämnden på näst-
följande sammanträde. Delegationsbeslut redovisas i bilaga.  
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden  
besluta 
 
att lägga delegationsbeslut till handlingarna. 
 
Underlag 

1. Förteckning delegationsbeslut. 
 
 
  



 
 
 
 

 
 
Delegationsbeslut 
 
Ordförandebeslut 
Bygg-2019-365 Bygglov nybyggnad industribyggnad, parkeringsytor  
Bygg-2019-402 Bygglov Handel     
Bygg-2019-404 Rivning för flytt tre hus från Engelskavägen  

till Repisvaara Norra     
 

Bygg 
Bygg-2013-79 Slutbesked 
Bygg-2014-267 Slutbesked för rivning av befintlig balkong, nybyggnad av uteplats och 

balkong i enbostadshus 
Bygg-2014-429 Slutbesked för tillbyggnad av enbostadshus, samt rivning av befintlig 

vindfång. 
Bygg-2015-542 Slutsamråd och interimistiskt slutbesked nedervåning garage 
Bygg-2016-307 Slutbesked nybyggnad pumpstation 
Bygg-2016-324 Slutbesked 
Bygg-2016-325 Slutbesked nybyggnad Nodhus för fiberoptiskt nätverk 
Bygg-2016-326 Slutbesked nybyggand pumpstation 
Bygg-2016-407 Slutbesked 
Bygg-2016-408 Slutbesked 
Bygg-2016-409 Slutbesked 
Bygg-2016-411 Slutbesked 
Bygg-2016-420 Slutbesked 
Bygg-2016-422 Slutbesked 
Bygg-2016-425 Slutbesked 
Bygg-2016-432 Slutbesked 
Bygg-2016-433 Slutbesked 
Bygg-2016-434 Slutbesked 
Bygg-2016-435 Slutbesked 
Bygg-2016-436 Slutbesked 
Bygg-2016-437 Slutbesked 
Bygg-2016-438 Slutbesked 
Bygg-2016-439 Slutbesked 
Bygg-2016-440 Slutbesked 
Bygg-2016-441 Slutbesked 
Bygg-2016-442 Slutbesked 
Bygg-2016-443 Slutbesked 
Bygg-2016-444 Slutbesked 
Bygg-2016-445 Slutbesked 
Bygg-2016-481 Slutbesked 
Bygg-2016-538 Slutbesked 
Bygg-2017-128 Slutbesked 
Bygg-2017-198 Interimistiskt slutbesked Marklov gata 1 
Bygg-2017-320 Slutbesked 
Bygg-2017-417 Slutsamråd och interimistiskt slutbesked Marklov sjöparken. 

Gällivare kommun Datum 
2019-09-03 

 
 

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen   
   



Bygg-2017-47 Interimistiskt slutbesked 
Bygg-2017-582 Slutbesked 
Bygg-2018-114 Protokoll slutsamråd slutbesked 
Bygg-2018-136 Slutbesked nybyggnad enbostadshus och garage 
Bygg-2018-152 Slutbesked 
Bygg-2018-174 Avslutar ärendet då byggnaden inte finns kvar på platsen 
Bygg-2018-282 Bygglov nybyggnad av nätstation 
Bygg-2018-288 Slutbesked hus 5 RepisNO 
Bygg-2018-308 Slutbesked 
Bygg-2018-314 Slutbesked 
Bygg-2018-329 Slutbesked 
Bygg-2018-336 Interimistiskt slutbesked nybyggnad enbostadshus 
Bygg-2018-337 Slutbesked nybyggnad fritidshus 
Bygg-2018-338 Interimistiskt slutbesked för Matsal i Byggnad D 
Bygg-2018-362 Protokoll slutsamråd samt slutbesked 
Bygg-2018-375 Beslut att lämna ärendet utan vidare åtgärd 
Bygg-2018-412 Slutbesked nybyggnad garage 
Bygg-2018-414 Slutbesked 
Bygg-2018-445 Slutbesked 
Bygg-2018-455 Slutbesked eldstad 
Bygg-2018-479 Bygglov nybyggnad garage 
Bygg-2018-508 Slutbesked 
Bygg-2018-564 Protokoll slutsamrås slutbesked 
Bygg-2018-585 Slutbesked 
Bygg-2018-597 Protokoll slutsamrås slutbesked 
Bygg-2018-623 Bygglov hus och garage 
Bygg-2018-623 Tekniskt samråd startbesked 
Bygg-2018-623 Rättelse 
Bygg-2018-653 Bygglov nybyggnad STF stugvärdsstuga 
Bygg-2018-673 Protokoll slutsamråd slutbesked 
Bygg-2018-687 Rättidsprövning 
Bygg-2018-696 Protokoll slutsamråd samt slutbesked 
Bygg-2018-70 Protokoll slutsamråd slutbesked 
Bygg-2018-707 Interimistiskt slutbesked 
Bygg-2018-712 Slutbesked 
Bygg-2019-108 Avslutar handläggningen på LKABs begäran 
Bygg-2019-129 Tekniskt samråd startbesked 
Bygg-2019-145 Slutbesked 
Bygg-2019-15 Protokoll slutsamråd samt slutbesked 
Bygg-2019-158 Bygglov flytt av tre stycken enbostadshus 
Bygg-2019-158 Tekniskt samråd samt startbesked 
Bygg-2019-160 Bygglov flytt av enbostadshus med vidbyggt garage 
Bygg-2019-160 Tekniskt samråd och startbesked 
Bygg-2019-172 Slutbesked 
Bygg-2019-176 Startbesked 
Bygg-2019-211 Tekniskt samråd och startbesked 
Bygg-2019-225 Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage 
Bygg-2019-225 Protokoll tekniskt samråd och startbesked 
Bygg-2019-236 Bygglov flytt av förrådsbyggnad 
Bygg-2019-245 Rivningslov byggnader samt flytt av ria 
Bygg-2019-26 Protokoll slutsamråd samt slutbesked 
Bygg-2019-263 Slutbesked 



Bygg-2019-264 Bygglov nybyggnad enbostadshus samt garage 
Bygg-2019-264 Tekniskt samråd samt startbesked 
Bygg-2019-266 Tekniskt samråd och startbesked 
Bygg-2019-267 Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage 
Bygg-2019-267 Tekniskt samråd startbesked 
Bygg-2019-268 Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage 
Bygg-2019-269 Begäran om komplettering 
Bygg-2019-269 Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage 
Bygg-2019-269 tekniskt samråd och startbesked nybyggnad enbostadshus och garage 
Bygg-2019-27 Slutbesked 
Bygg-2019-272 Bygglov nybyggnad nätstation NS80864 
Bygg-2019-276 Bygglov nybyggnad nätstation NS91917 
Bygg-2019-278 Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage 
Bygg-2019-278 Tekniskt samråd samt startbesked 
Bygg-2019-281 Lov för rivning flytt av enbostadshus samt bygglov för uppförande av hus på 

ny plats 
Bygg-2019-281 Tekniskt samråd startbesked 
Bygg-2019-283 Strandskyddsdispens för timring 
Bygg-2019-285 Slutbesked 
Bygg-2019-288 Bygglov tillbyggnad samt bygga ett inglasat uterum 
Bygg-2019-290 Bygglov nybyggnad av fritidshus 
Bygg-2019-290 Protokoll tekniskt samråd och startbesked 
Bygg-2019-292 Bygglov nybyggnad enbostadshus 
Bygg-2019-292 Tekniskt samråd startbesked 
Bygg-2019-293 Bygglov nybyggnad enbostadshus 
Bygg-2019-293 Tekniskt samråd startbesked 
Bygg-2019-298 Bygglov nybyggnad av garage/förråd samt rivning av bef. garage 
Bygg-2019-299 Bygglov nybyggnad av fritidshus 
Bygg-2019-301 Tekniskt samråd och startbesked 
Bygg-2019-307 Bygglov nybyggnad nätstation NS93327 
Bygg-2019-308 Bygglov nybyggnad nätstation NS48948 
Bygg-2019-309 Bygglov nybyggnad nätstation NS07178 
Bygg-2019-310 Bygglov nybyggnad nätstation 
Bygg-2019-316 Tidsbegränsat bygglov för bodetablering 
Bygg-2019-317 Bygglov tillbyggnad enbostadshus 
Bygg-2019-319 Protokoll tekniskt samråd samt startbesked 
Bygg-2019-324 Bygglov flytt av hus samt rivningslov för garage 
Bygg-2019-324 Tekniskt samråd startbesked 
Bygg-2019-325 Bygglov nybyggnad enbostadshus med garage 
Bygg-2019-325 Tekniskt samråd samt startbesked 
Bygg-2019-326 Beviljat anstånd från OVK 
Bygg-2019-327 Bygglov nybyggnad carport 
Bygg-2019-328 Bygglov nybyggnad av fritidshus 
Bygg-2019-328 Tekniskt samråd och startbesked 
Bygg-2019-329 Rivningslov för 44 st fastigheter  i Malmberget 
Bygg-2019-329 Tekniskt samråd och startbesked rivning 44 fastigheter 
Bygg-2019-332 Bygglov nybyggnad av förråd 
Bygg-2019-334 Nybyggnad renvaktarstuga 
Bygg-2019-335 Anmälan eldstad/rökkanal 
Bygg-2019-335 Slutbesked 
Bygg-2019-336 Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage 
Bygg-2019-336 Tekniskt samråd och startbesked 



Bygg-2019-337 Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage 
Bygg-2019-337 Rivningslov, som begärs separat 
Bygg-2019-337 Tekniskt samråd startbesked 
Bygg-2019-338 Bygglov nybyggnad av förråd 
Bygg-2019-339 Marklov ingrävning av VA, samt schakt och fyllnad 
Bygg-2019-340 Bygglov tillbyggnad rum på fritidshus 
Bygg-2019-340 Tekniskt samråd och startbesked 
Bygg-2019-343 Marklov för 14st parkeringar 
Bygg-2019-346 Ändrad användning av enbostadshus 
Bygg-2019-347 Beslut återtagen ansökan 
Bygg-2019-348 Bygglov nybyggnad förrådsbyggnad 
Bygg-2019-351 Anmälan attefallsbyggnad 
Bygg-2019-352 Bygglov och startbesked ändrad användning från enbostadshus till 

flerbostadshus 
Bygg-2019-354 Bygglov nybyggnad av fritidshus 
Bygg-2019-354 Tekniskt samråd och startbesked 
Bygg-2019-355 Bygglov tillbyggnad garage 
Bygg-2019-357 Bygglov för enbostadshus, lada, garage samt vedbod 
Bygg-2019-357 Tekniskt samråd och startbesked 
Bygg-2019-357 Rivningslov enbostadshus samt tillhörande komplementbyggnader 
Bygg-2019-358 Bygglov tillbyggnad enbostadshus och garage samt rivningslov 
Bygg-2019-358 tekniskt samråd & Startbesked tillbyggnad enbostadshus och garage samt 

rivningslov 
Bygg-2019-359 Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage 
Bygg-2019-359 tekniskt samråd och startbesked nybyggand enbostadshus och garage 
Bygg-2019-360 Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage 
Bygg-2019-360 tekniskt samråd och startbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage 
Bygg-2019-361 Bygglov nybyggnad nätstation NS68034 
Bygg-2019-362 Bygglov nybyggnad nätstation NS64764 
Bygg-2019-364 Beslut attefallsbyggnad 
Bygg-2019-365 Tekniskt samråd och startbesked för nybyggnad industribyggnad samt 

parkeringsytor 
Bygg-2019-366 Rivning av f.d. bönhus 
Bygg-2019-368 Anstånd från OVK 
Bygg-2019-369 Anstånd från OVK 
Bygg-2019-371 Bygglov nybyggnad garage samt rivning av befitntligt förråd 
Bygg-2019-371 Tekniskt samråd och startbesked  nybyggnad garage samt rivning av 

befintligt förråd 
Bygg-2019-373 Rivningsanmälan förrådsbyggnad 
Bygg-2019-378 Bygglov nybyggnad av fritidshus samt rivningslov för befintlig byggnad 
Bygg-2019-379 Bygglov nybyggnad cykelhus 
Bygg-2019-380 Anmälan ändrad användning föreningslokal till lägenhet 
Bygg-2019-381 Tidsbegränsat bygglov bodar 
Bygg-2019-383 Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage 
Bygg-2019-383 Tekniskt samråd och startbesked nybyggnad enbostadshus och garage. 
Bygg-2019-384 Begäran om komplettering 
Bygg-2019-384 Begäran om komplettering 
Bygg-2019-384 Bygglov tillbyggnad källartrappa och ny dörr 
Bygg-2019-385 Anmälan attefallsbyggnad 
Bygg-2019-391 Bygglov ombyggnad tak 
Bygg-2019-392 Bygglov tillbyggnad och utvändig ändring fritidshus 
Bygg-2019-393 Bygglov nybyggnad cykelhus 



Bygg-2019-398 Anstånd från OVK 
Bygg-2019-399 Samråd - Avstyckning för bostadsändamål 
Bygg-2019-400 Bygglov nybyggnad komplementbyggnad 
Bygg-2019-401 Anmälan eldstad/rökkanal 
Bygg-2019-401 Slutbesked 
Bygg-2019-402 Tekniskt samråd startbesked 
Bygg-2019-404 Tekniskt samråd startbesked 
Bygg-2019-405 Avslutar ärendet då det hamnar hos kommunens gatuingenjör 
Bygg-2019-406 Bygglov nybyggnad garage 
Bygg-2019-406 Tekniskt samråd och startbesked nybyggnad garage 
Bygg-2019-408 Bygglov inglasad balkong 
Bygg-2019-408 Slutbesked inglasad balkong 
Bygg-2019-410 Beslut  attefallsbyggnad 
Bygg-2019-411 Anmälan attefallsbyggnad och eldstad i förråd 
Bygg-2019-415 Rivningslov 
Bygg-2019-418 Besök på plats 
Bygg-2019-419 Marklov och startbesked justering av tomt samt stödmur 
Bygg-2019-425 Underrättelse om avslutad förrättning 
Bygg-2019-428 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage 
Bygg-2019-430 Bygglov för nybyggnad av carport 
Bygg-2019-431 Underrättelse om avslutad förrättning 
Bygg-2019-432 Bygglov Ändrad användning butik - Pizzeria 
Bygg-2019-433 Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage 
Bygg-2019-433 Protokoll tekniskt samråd startbesked 
Bygg-2019-434 Underrättelse om avslutad förrättning - Fastighetsreglering 
Bygg-2019-438 Bygglov nybyggnad förråd i 57:ans stugområde 
Bygg-2019-439 bygganmälan för nybyggnad för tälthall 
Bygg-2019-440 Rivningslov befintlig station och bygglov drivmedelsstation 
Bygg-2019-441 Marklov för nybyggnad av förskola 
Bygg-2019-443 Bygglov för skyltportal, rivningslov för flytt 
Bygg-2019-444 Strandskyddsdispens 
Bygg-2019-447 Tillbyggnad fläktrum 
Bygg-2019-451 Anmälan inglasning av balkong 
Bygg-2019-457 Bygglov nybyggnad av garage 
Bygg-2019-460 Begäran om komplettering 
Bygg-2019-470 Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage 
Bygg-2019-470 Tekniskt samråd och startbesked 
Bygg-2019-472 Bygglov nybyggnad nätstation 
Bygg-2019-473 Bygglov flytt av kontorshus 
Bygg-2019-477 Anmälan attefallsbyggnad 
Bygg-2019-482 Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage 
Bygg-2019-482 Tekniskt samråd startbesked 
Bygg-2019-492 Anstånd från OVK 
Bygg-2019-50 Protokoll slutsamråd samt slutbesked 
Bygg-2019-68 Slutsamråd slutbesked 
Bygg-2019-71 Protokoll slutsamråd samt slutbesked 
 
Miljö 
Miljö-2017-844 Avgiftsbeslut för extra kontroll av livsmedelslokal 
Miljö-2017-928 Avgiftsbeslut för extra kontroll av livsmedelslokal 
Miljö-2018-109 Beslut om tillsynsavgift samt avslut av ärende 
Miljö-2018-45 Om tillsynsavgift 



Miljö-2018-496 Föreläggande enskilt avlopp 
Miljö-2018-496 Ändrat avgiftbeslut för de nya fastighetsägarna 
Miljö-2018-508 Föreläggande och förbud 
Miljö-2018-517 Beslut om föreläggande och förbud 
Miljö-2018-540 Nytt utskick 
Miljö-2018-588 Avgiftsbeslut 
Miljö-2018-607 Avgiftsbeslut för extra kontroll av livsmedelslokal 
Miljö-2018-641 Beslut ärendet läggs till handlingarna 
Miljö-2018-645 Avgiftsbeslut för extra kontroll av livsmedelslokal 
Miljö-2018-678 Beslut om inrättande av avloppsanordning 
Miljö-2018-687 Beslut om att avsluta ärendet utan vidare åtgärder 
Miljö-2018-743 Beslut att avsluta ärendet 
Miljö-2018-764 Avgiftsbeslut för extra kontroll av livsmedelslokal 
Miljö-2018-782 Beviljat tillstånd för inrättande 
Miljö-2018-885 Beslut enskilt avlopp 
Miljö-2018-890 Avgiftsbeslut för extra kontroll av livsmedelslokal 
Miljö-2018-892 Beslut om avslut av ärende samt avgift 
Miljö-2018-897 Avgiftsbeslut för extra kontroll av livsmedel 
Miljö-2018-922 Beslut om avgift för extra offentlig kontroll 
Miljö-2019-172 Beslut om miljösanktionsavgift 
Miljö-2019-172 Beslut köldmedierapport 
Miljö-2019-221 Beslut omklassning 
Miljö-2019-222 Beslut omklassning 
Miljö-2019-223 Beslut omklassning 
Miljö-2019-255 Delegationsbeslut 
Miljö-2019-32 Beslut om avslut av ärende 
Miljö-2019-331 Värmepumpsanläggning - ytjordvärme 
Miljö-2019-332 Avslag på ansökan om sopbefrielse 
Miljö-2019-332 Påminnelse delgivning 
Miljö-2019-333 Tillstånd för inrättande av avloppsanordning 
Miljö-2019-357 Anmälan om kompostering samt behovsanpassad avfallshämtning 
Miljö-2019-360 Ansökan om bergvärmepump 
Miljö-2019-364 Registrering livsmedelsanläggning 
Miljö-2019-366 Värmepumpsanläggning - bergvärme 
Miljö-2019-407 Beslut om värmepumpsanläggning - bergvärme 
Miljö-2019-419 Slamtömning ändrat intervall 
Miljö-2019-420 Avgiftsbeslut för extra kontroll av livsmedelslokal 
Miljö-2019-422 Registrering livsmedelsanläggning 
Miljö-2019-436 Ändrat slamtömningsintervall 
Miljö-2019-442 Värmepumpsanläggning - bergvärme 
Miljö-2019-443 Föreläggande om försiktighetsåtgärder 
Miljö-2019-445 Kompostering och behovsanpassad avfallshämtning 
Miljö-2019-447 Registrering livsmedelsanläggning 
Miljö-2019-449 Värmepumpsanläggning - bergvärme 
Miljö-2019-450 Värmepumpsanläggning - bergvärme 
Miljö-2019-455 Tillstånd med villkor för inrättande av avloppsanordning 
Miljö-2019-459 Beslut om registrering 
Miljö-2019-460 Föreläggande med försiktighetsmått 
Miljö-2019-461 Föreläggande med försiktighetsmått 
Miljö-2019-473 Kompostering samt behovsanpassad avfallshämtning 
Miljö-2019-479 Föreläggande av försiktighetsmått 
Miljö-2019-491 Anmälan om kompostering samt behovsanpassad avfallshämtning 



Miljö-2019-492 Slamtömning ändrat intervall 
Miljö-2019-499 Anmälan om kompostering samt behovsanpassad avfallshämtning 
Miljö-2019-500 Anmälan om kompostering samt behovsanpassad avfallshämtning 
Miljö-2019-502 Värmepumpsanläggning - bergvärme 
Miljö-2019-512 Kompostering samt behovsanpassad avfallshämtning. 
Miljö-2019-516 Tillstånd för inrättande 
Miljö-2019-520 Slamtömning ändrat intervall 
Miljö-2019-527 Anmälan om kompostering samt behovsanpassad avfallshämtning 
Miljö-2019-534 Registrering livsmedelsanläggning 
Miljö-2019-536 Riskklassificering årlig kontrollavgift 
Miljö-2019-541 Registrering livsmedelsanläggning 
 
RTJ 
Rtj-2019-17 Beslut egensotning 
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§ 91 
 
Kurser/konferenser 
Dnr MBR/2019:79 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att fyra ledamöter från nämnden deltar i kursen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kurser och konferenser tas upp som en stående punkt. Följande kurser och konferenser är 
anmälda till sammanträdet.  
 
Miljöforum Norr 2019 
Måndag 16 september 2019 kl. 10:00-16:00 Kulturens hus Luleå. 
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§ 92 
 
Förvaltningschefen informerar 
Dnr MBR/2019:78 
 
 
Föredragande Alexander Kult, förvaltningschef  
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna utan vidare åtgärd.   
 
Ärendebeskrivning 
Vid miljö-, bygg- och räddningsnämndens sammanträde informerar förvaltningschefen av-
seende aktuella frågor för miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen och ledamöterna ställer 
frågor.  
 
Vid dagens sammanträde tas följande upp: 
 
-Arbete med provperiod 5-skift på Räddningstjänsten 
−Arbete med införande av E-arkiv 
− Rivningar i Malmberget 
−Informationsdag av byggavdelningen på servicepunkter på landsbygden samt tillgänglig-
hetskontroll 
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden  
besluta 
 
att lägga rapporten till handlingarna utan vidare åtgärd.   
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§ 93 
 
Ärendeuppföljning 
Dnr MBR/2019:96 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att lägga ärendeuppföljningen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendeuppföljning tas upp som en stående punkt vid sammanträden. Nedan redovisas  
anmäld ärendeuppföljning: 
 
Bygg-2017-391 Protokoll arbetsplatsbesök  Sjöjungfrun 2 
Bygg-2019-211 Tekniskt samråd och startbesked  Överläraren 18 
Bygg-2019-319 Protokoll tekniskt samråd samt startbesked Gällivare 5:14 
Bygg-2018-114 Protokoll slutsamråd slutbesked  Gällivare 5:14 
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