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Närvaro vid Miljö-, bygg- och räddningsnämnds sammanträde 2023-01-17 
 
Ordinarie Namn Parti Beslut i 

§§ 
Närvarande 
Klockan Anmärkning 

Ordförande Tommy Nyström S 1-4, 6-12 08:30-09:28 
10:23-11:45 Jäv § 5 

Vice  
ordförande Peter Knekta MP 1-12 08:30-11:45 Ordförande § 5 

Ledamot Stig Midbjer S 1-12 08:30-11:45  

Ledamot Iris Dimitri V 1-12 08:30-11:45  

Ledamot Per Wahlström M    

Ledamot Bengt Flyckt M 1-12 08:30-11:45  

Ledamot Rory Blom SD    
 

Ersättare Namn Parti Beslut i 
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Närvarande 
Klockan Anmärkning 

Ersättare Tommy Nilsson S  08:30-11:45  

Ersättare Niklas Nyberg MP  08:30-11:45  
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Ersättare Anders Sjölund M 1-12 08:30-11:45 Tjg. ersättare 
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   Utdragsbestyrkande 

§ 1 
 
Godkännande av dagordning 
Dnr MBR/2023:1 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att godkänna dagordningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande ställer frågan om dagordningen godkänns. 
 
 
 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  5  (30) 
   
 
 

2023-01-17  
   

 
 

   
  

 

Miljö-, bygg- och  
räddningsnämnd 

   

   Utdragsbestyrkande 

§ 2 
 
Genomgång av sammanträdesformalia 
Dnr MBR/2023:9 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Genomgång av sammanträdesformalia av nämndsekreterare Ulla Segerlund vid miljö-, 
bygg- och räddningsnämndens sammanträde 17 januari 2023. 
 
Förslag till beslut 
Stöd- och utvecklingsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Underlag 
1. Presentation 
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   Utdragsbestyrkande 

§ 3 
 
Förslag till beslut om avslag för enbostadshus och garage 
Dnr MBR/2023:11 
 
 
 

Sökande:                                           
 

Postadress:                                        
 

Org/person nummer: 
 

Fastighetsbeteckning: 
 

 
 
Föredragande Hanna Laukkanen, förvaltningsjurist 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att avslå ansökan om bygglov för enbostadshus och garage med stöd av 9 kap 31 §  
plan- och bygglagen (2010:900), PBL 
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden  
besluta 
 
att avslå ansökan om bygglov för enbostadshus och garage med stöd av 9 kap 31 §  
plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 
 
att avgiften fastställs till 3808 kr i enlighet med taxa antagen av kommunfullmäktige  
2021-09-27 § 128 med stöd av 12 kap 8 § PBL 
 
Tidsfristen räknas från den 21 november 2022 då ansökan inkommit. Lagstadgad tidsfrist 
om 10 veckor har inte överstigits varav full avgift ska tas ut (12 kap 8 a § PBL).  
 
För beräkning av avgift, se beslutsunderlag 1.    
 
Yrkande 
Peter Knekta (MP) yrkar med instämmande av Iris Dimitri (V) 
 
att avslå ansökan om bygglov för enbostadshus och garage med stöd av 9 kap 31 §  
plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
Yrkande  
Bengt Flyckt (M) yrkar att ärendet skall återremitteras. 
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   Utdragsbestyrkande 

Propositionsordning  
Ordförande ställer Peter Knekta m.fl.  förslag mot Bengt Flyckts förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden beslutar i enlighet med Peter Knekta m.fl.  förslag.  
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   Utdragsbestyrkande 

Ärendebeskrivning 
Sökande har inkommit med en ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 
garage på fastigheten. Sammantagen byggnadsarea för enbostadshus och garage är 246 
kvm.  
 
Lagrum 
Av 9 kap 31 § PBL framgår att bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan, om åtgärden 
   1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
   2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
   3. 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. Lag (2014:900). 

Enligt 9 kap 31 a § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, 
om åtgärden 
   1. innebär endast att en byggnad ändras på ett sådant sätt som avses i 2 § första 
stycket 3 c eller att ett en- eller tvåbostadshus kompletteras med en komplementbyggnad 
eller en liten tillbyggnad, 
   2. inte strider mot sådana områdesbestämmelser som avses i 4 kap. 42 § första stycket 
3 eller 5 c, och 
   3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 
och 9 §§ samt 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. Lag (2014:900). 

Av 4 kap 2 § PBL sägs att kommunen med en detaljplan pröva ett mark- eller 
vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera 
bebyggelsemiljöns utformning för 
   1. en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, om det behövs 
med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på omgivningen, till 
behovet av samordning eller till förhållandena i övrigt, 
   2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett 
sammanhang med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till 
åtgärdens karaktär eller omfattning eller till förhållandena i övrigt, 
   3. en åtgärd som kräver bygglov, 
      a) om åtgärden innebär att ett område kan tas i anspråk för, eller om den vidtas i ett 
område som redan har tagits i anspråk för, att anlägga 
   - ett industriområde, 
   - ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat stadsbyggnadsprojekt, 
   - en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar, 
   - en hamn för fritidsbåtar, 
   - ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen 
bebyggelse, 
   - en campingplats, 
   - en nöjespark, eller 
   - en djurpark, och 
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      b) om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, 
   4. 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 
      a) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på omgivningen eller 
om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller 
      b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av lagen 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor, och 
   5. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas av 
lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

Första stycket 3 gäller inte åtgärder som enligt föreskrifter meddelade med stöd av 16 kap. 
1 § 1 inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Trots första stycket 4 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i samband 
med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked. Lag (2021:785). 

Motivering 
Fastigheten Gällivare 5:120 omfattas inte av detaljplan eller 
områdesbestämmelser. Fastigheten ingår i kommunens fördjupade översiktsplan 
(2014) och ingår under område betecknat ”B – bostäder”. I den fördjupade 
översiktsplanen framgår att området prioriteras för förtätning (s. 33). I 
översiktsplanen sägs vidare att Repisvaara får bebyggas med sexhundra till 
niohundra bostäder anpassade efter topografin och naturens förutsättningar. 
Repisvaara är ett prioriterat område för exploatering med bostäder (s. 90).  
 
Om det föreligger en stor efterfrågan på området för bebyggande kan 
byggnadsnämnden i vissa fall besluta om plankrav. Bedömningen av om det finns 
ett bebyggelsetryck ska innefatta en framtidsaspekt. Inom randzonerna, 
tätorternas närområden, kan det förutsättas att det finns ett bebyggelsetryck 
(prop. 1985/86:1 s. 556).  
 
Mark- och miljödomstolen har i ett ärende prövat ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av två enbostadshus. Kommunen hade i aktuellt fall beslutat om 
plankrav mot bakgrund av ett högt bebyggelsetryck. Domstolen kunde konstatera 
att översiktsplanen samt en planstudie som kommunen genomfört visade att det 
generellt sett fanns ett högt bebyggelseuttryck i kommunen. Det fanns inga 
undantag för att aktuell fastighet skulle vara undantagen från detta. Mark- och 
miljödomstolen avslog överklagandet (MÖD 2014-02-07 mål nr P 4421–13).  
 
Enbostadshus och tillhörande garage avses att placeras inom stadens närområde. 
Det är tydligt att Repisvaara är ett område där ett högt bebyggelsetryck föreligger. 
Detta stöds av kommunens fördjupande översiktsplan men även i närtid antagna 
detaljplaner i direkt anslutning till fastigheten. Föreslagen åtgärd avses att utföras i 
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anslutning till ett befintligt bebyggelseområde. Avståndet och placeringen av 
föreslagen åtgärd är dock belägen på ett sådant avstånd att denna inte kan anses 
utgöra en lucktomt.  
 
Mot bakgrund av ovan sagda är det inte möjligt att pröva åtgärden genom en 
bygglovsansökan. Nämnden ska därför besluta om avslag med stöd av 9 kap 31 § 
PBL.  
 
Underlag 
1. Beräkning av avgift 
1. Ansökan. 
2. Situationsplan. 
3. Plan-, fasad- och sektionsritning 
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§ 4 
 
Förslag till beslut om avslag för enbostadshus och garage 
Dnr MBR/2023:8 
 
 
 

Sökande:                                           
 

Postadress:                                        
 

Org/person nummer: 
 

Fastighetsbeteckning: 
 

 
Föredragande: Hanna Laukkanen, förvaltningsjurist 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att avslå ansökan om bygglov för enbostadshus och garage med stöd av 9 kap 31 §  
plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden  
besluta 
 
att avslå ansökan om bygglov för enbostadshus och garage med stöd av 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900), PBL, 
 
att avgiften fastställs till 3808 kr i enlighet med taxa antagen av kommunfullmäktige 2021-
09-27 § 128 med stöd av 12 kap 8 § PBL 
 
Tidsfristen räknas från den 21 november 2022 då ansökan inkommit. Lagstadgad tidsfrist 
om 10 veckor har inte överstigits varav full avgift ska tas ut (12 kap 8 a § PBL).  
 
För beräkning av avgift, se beslutsunderlag 1.  
 
Yrkande 
Stig Midbjer (S) yrkar med instämmande av Iris Dimitri (V) och Peter Knekta (MP) 
 
att avslå ansökan om bygglov för enbostadshus och garage med stöd av 9 kap 31 §  
plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
Yrkande  
Bengt Flyckt (M) yrkar att ärendet skall återremitteras. 
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   Utdragsbestyrkande 

Propositionsordning  
Ordförande ställer Stig Midbjer m.fl.  förslag mot Bengt Flyckts förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden beslutar i enlighet med Stig Midbjer m.fl.  förslag.  
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Ärendebeskrivning 
Sökande har inkommit med en ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 
garage på fastigheten Gällivare 5:120. Sammantagen byggnadsarea för enbostadshus och 
garage är 197 kvm.  
 
Lagrum 
Av 9 kap 31 § PBL framgår att bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan, om åtgärden 
   1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
   2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
   3. 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. Lag (2014:900). 

Enligt 9 kap 31 a § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, 
om åtgärden 
   1. innebär endast att en byggnad ändras på ett sådant sätt som avses i 2 § första 
stycket 3 c eller att ett en- eller tvåbostadshus kompletteras med en komplementbyggnad 
eller en liten tillbyggnad, 
   2. inte strider mot sådana områdesbestämmelser som avses i 4 kap. 42 § första stycket 
3 eller 5 c, och 
   3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 
och 9 §§ samt 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. Lag (2014:900). 

Av 4 kap 2 § PBL sägs att kommunen med en detaljplan pröva ett mark- eller 
vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera 
bebyggelsemiljöns utformning för 
   1. en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, om det behövs 
med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på omgivningen, till 
behovet av samordning eller till förhållandena i övrigt, 
   2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett 
sammanhang med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till 
åtgärdens karaktär eller omfattning eller till förhållandena i övrigt, 
   3. en åtgärd som kräver bygglov, 
      a) om åtgärden innebär att ett område kan tas i anspråk för, eller om den vidtas i ett 
område som redan har tagits i anspråk för, att anlägga 
   - ett industriområde, 
   - ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat stadsbyggnadsprojekt, 
   - en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar, 
   - en hamn för fritidsbåtar, 
   - ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen 
bebyggelse, 
   - en campingplats, 
   - en nöjespark, eller 
   - en djurpark, och 
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      b) om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, 
   4. 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 
      a) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på omgivningen eller 
om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller 
      b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av lagen 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor, och 
   5. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas av 
lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

Första stycket 3 gäller inte åtgärder som enligt föreskrifter meddelade med stöd av 16 kap. 
1 § 1 inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Trots första stycket 4 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i samband 
med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked. Lag (2021:785). 

Motivering 
Fastigheten Gällivare 5:120 omfattas inte av detaljplan eller 
områdesbestämmelser. Fastigheten ingår i kommunens fördjupade översiktsplan 
(2014) och ingår under område betecknat ”B – bostäder”. I den fördjupade 
översiktsplanen framgår att området prioriteras för förtätning (s. 33). I 
översiktsplanen sägs vidare att Repisvaara får bebyggas med sexhundra till 
niohundra bostäder anpassade efter topografin och naturens förutsättningar. 
Repisvaara är ett prioriterat område för exploatering med bostäder (s. 90).  
 
Om det föreligger en stor efterfrågan på området för bebyggande kan 
byggnadsnämnden i vissa fall besluta om plankrav. Bedömningen av om det finns 
ett bebyggelsetryck ska innefatta en framtidsaspekt. Inom randzonerna, 
tätorternas närområden, kan det förutsättas att det finns ett bebyggelsetryck 
(prop. 1985/86:1 s. 556).  
 
Mark- och miljödomstolen har i ett ärende prövat ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av två enbostadshus. Kommunen hade i aktuellt fall beslutat om 
plankrav mot bakgrund av ett högt bebyggelsetryck. Domstolen kunde konstatera 
att översiktsplanen samt en planstudie som kommunen genomfört visade att det 
generellt sett fanns ett högt bebyggelseuttryck i kommunen. Det fanns inga 
undantag för att aktuell fastighet skulle vara undantagen från detta. Mark- och 
miljödomstolen avslog överklagandet (MÖD 2014-02-07 mål nr P 4421–13).  
 
Enbostadshus och tillhörande garage avses att placeras inom stadens närområde. 
Det är tydligt att Repisvaara är ett område där ett högt bebyggelsetryck föreligger. 
Detta stöds av kommunens fördjupande översiktsplan men även i närtid antagna 
detaljplaner i direkt anslutning till fastigheten. Föreslagen åtgärd avses att utföras i 
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anslutning till ett befintligt bebyggelseområde. Avståndet och placeringen av 
föreslagen åtgärd är dock belägen på ett sådant avstånd att denna inte kan anses 
utgöra en lucktomt.  
 
Mot bakgrund av ovan sagda är det inte möjligt att pröva åtgärden genom en 
bygglovsansökan. Nämnden ska därför besluta om avslag med stöd av 9 kap 31 § 
PBL.  
 
Underlag 
1. Beräkning av avgift 
1. Ansökan. 
2. Situationsplan. 
3. Plan-, fasad- och sektionsritning 
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§ 5 
 
Förslag till beslut om avslag för tidsbegränsade bostäder 
Dnr MBR/2023:10 
 
 
 

Sökande:                                           
 

Postadress:                                         

 

 98238Gällivare 

Org/person nummer: 
 

Fastighetsbeteckning: 
 

    
Föredragande: Hanna Laukkanen, förvaltningsjurist. 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att bifalla ansökan. 
 
Reservation  
Iris Dimitri (V), och Tom Boman (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt 
förslag. 
 
Jäv  
Tommy Nyström (S) anför jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut. 
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden 
besluta 
 
att avslå ansökan med stöd av 9 kap 33 § plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att avgiften fastställs till 1523 kr i enlighet med taxa antagen av kommunfullmäktige 2021-
09-27 § 128 med stöd av 12 kap 8 § PBL 
 
Tidsfristen räknas från den 10 oktober 2022 då kompletteringar inkommit. Lagstadgad 
tidsfrist om 10 veckor har överstigits varav reduktion av avgiften har gjorts med stöd av 12 
kap 8 a § PBL.  
 
För beräkning av avgift, se beslutsunderlag 1.   
 
Yrkande 
Peter Knekta (MP) yrkar med instämmande Stig Midbjer (S) och Bengt Flyckt (M) 
  
att bifalla ansökan 
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Yrkande 
Iris Dimitri (V) yrkar med instämmande av Tom Boman (SD)  
 
att avslå ansökan med stöd av 9 kap 33 § plan- och bygglagen (2010:900) 
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer Peter Knekta m.fl. förslag mot Iris Dimitri m.fl. förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden har beslutat i enlighet med Peter Knekta m.fl. förslag. 
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Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förlängning av tidigare meddelat tidsbegränsat bygglov för personalbostäder 
i upp till tre år, till och med oktober 2025. I ansökningshandlingarna framgår att boendet 
avser att uppfylla ett tillfälligt behov av personalbostäder för bolagets anställda. Företaget 
har ca 80 personer anställda i skiftgång som bor i barackerna periodvis under några dagar 
eller upp till en månad. Sökande har vidare inkommit med ett tjänsteavtal som upprättats 
med ett annat företag där det framgår att avtalet gäller från 2020-01-01 och upphör den 
2022-11-30, med automatisk förlängning för 2 år om leverantören uppfyller kostnadsmålet 
under avtalsperioden. Sökande har inkommit med avtalet som stöd för att åtgärden avser 
ett tillfälligt behov.  

 
I ansökan framgår vidare att företaget vid sidan av ansökan letar efter alternativa 
lösningar till boende för personalen och vill upprätta en plan för att återställa mark och flytt 
av moduler när kontraktet med det andra bolaget löper ut.  

 
Barackerna är uppbyggda av moduler med totalt 56 rum och är flyttbara.  

  
Lagrum 
Av 9 kap 33 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, framgår att för en åtgärd som 
uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30–32 a §§ får ett 
tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en 
begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse 
om tillfällig användning av byggnad eller mark. 

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran 
förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år endast 
om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §. Lag (2014:900). 

Av 9 kap 33 a § PBL följer att nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder får 
ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det, platsen kan återställas och 
åtgärden uppfyller någon förutsättning enligt 30–32 a §§. 

Ett sådant bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med 
högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga femton år. 
Lag (2017:266). 

Enligt 9 kap 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 
   1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
      a) överensstämmer med detaljplanen, eller 
      b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning 
enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 
   2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
   3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 
   4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje 
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stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första 
stycket, 13, 17 och 18 §§. 

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c, 
ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 
1. 

Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4–4 c §§ eller motsvarande 
äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett byggnadsverk eller en 
åtgärd överensstämmer med detaljplanen. Lag (2018:636). 

Av 9 kap 30 a § PBL framgår att om den fastighet eller det byggnadsverk som åtgärden 
avser på grund av antagande av en detaljplan enligt denna lag eller äldre bestämmelser 
avviker från planen, får byggnadsnämnden i ett beslut om bygglov förklara att avvikelsen 
ska anses vara en sådan avvikelse som avses i 30 § första stycket 1 b. En sådan förklaring 
får avse endast en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte. 
Lag (2014:900). 

I 9 kap 31 b § PBL framgår att trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov 
ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om 
avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 
   1. avvikelsen är liten, eller 
   2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900). 

Av 9 kap 31 c § PBL framgår att efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått 
ut får bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från 
detaljplanen, om åtgärden 
   1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov 
eller ett allmänt intresse, eller 
   2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt 
komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900). 

Av 9 kap 31 d § PBL följer att om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första 
stycket 1 b, 31 b eller 31 c §, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd 
som söks och de som tidigare har godtagits. Lag (2014:900). 

Av 9 kap 31 e § sägs att bygglov enligt 31 b eller 31 c § får inte ges om åtgärden kan 
antas medföra 
   1. betydande miljöpåverkan, eller 
   2. begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen. Lag (2014:900). 

Av 9 kap 32 § PBL   För en åtgärd på mark som enligt detaljplanen utgör kvartersmark för 
allmänt ändamål, får bygglov ges endast om ändamålet är närmare angivet i planen. 
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Enligt 9 kap 32 a § PBL får bygglov ges för en åtgärd på mark som enligt detaljplanen 
utgör kvartersmark för allmänt ändamål, även om sökanden inte är ett offentligt organ. 

Om det allmänna ändamålet inte är närmare angivet i en plan, får dock bygglov enligt 
första stycket ges endast om åtgärden innebär att fastigheten och det byggnadsverk som 
åtgärden avser används för det allmänna ändamål som fastigheten och byggnadsverket 
senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den 
avsedda användningen kommit till stånd. 

Trots andra stycket får bygglov ges för en åtgärd som innebär en liten avvikelse från den 
senaste eller avsedda användningen. Bygglov får dock inte ges om åtgärden kan antas 
medföra 
   1. betydande miljöpåverkan, eller 
   2. begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen. Lag (2014:900). 

Motivering  
Fastigheten ligger inom detaljplan för Gällivare Värmeverk med aktnr 25-P80/81. 
Inom aktuell fastighet tillåts industriverksamheter.    
 
Föreslagen åtgärd avser förlängning av tidsbegränsat lov för personalbostäder. Alla 
bestämmelser i lagstiftningen ska emellertid betraktas även vid förlängning av 
tidsbegränsade bygglov. I aktuellt ärende kan även konstateras att tidigare 
tidsbegränsat lov gått ut under juli månad år 2022.  
Nämnden har härvid att pröva om åtgärden uppfyller förutsättningarna för att 
meddela ett tidsbegränsat lov. Enligt ansökan avser personalbostäderna bostäder 
för tillfällig vistelse. Detta stödjs av den beskrivning som sökande lämnat in där det 
framgår att personalerna bor i barackerna periodvis, från några dagar upp till en 
månad. Vidare har sökande lämnat uppgifter om att det är personalbyte var 
fjortonde dag och det är olika personer som går skiftgång, samt att personalen som 
använder barackerna har permanent bosättning på annat håll.  
 
Åtgärden ska således prövas med stöd av 9 kap 33 § PBL där det framgår att ett 
tidsbegränsat bygglov får ges för en åtgärd som uppfyller några men inte alla 
förutsättningar enligt 30–32 a §§, om sökande begär det och åtgärden avses att 
pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en 
detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark. I aktuell 
detaljplan för området finns inget stöd i en detaljplanbestämmelse om tillfällig 
användning av byggnad eller mark.  
 
För att nämnden ska kunna bevilja en ansökan om tidsbegränsat bygglov krävs att 
den sökta åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid. I rättspraxis har 
detta tolkats som att åtgärden behöver vara av tillfällig karaktär. Det är den 
sökande som ska visa att åtgärden är av tillfällig karaktär (MÖD 2015-04-24 mål nr 
P 10151–14).  
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Enligt förarbeten till lagen ska det vara rimligt och realistiskt med hänsyn till de 
tekniska och ekonomiska möjligheterna att avveckla åtgärden och återställa platsen 
eller byggnad. Åtgärden ska också tillgodose ett tillfälligt behov (prop. 2006/07:122 
sid. 51 och 53).  
 
MÖD har prövat ett tidsbegränsat bygglov för tälthall med syfte att tillgodose 
idrottsverksamhet. Tälthallen skulle uppföras på platsen i avvaktan på att en 
permanent fotbollshall kunde uppföras. Det pågick en utredning om lämplig mark 
för att hitta en plats för en permanent placering av en fotbollshall. MÖD 
konstaterade att det inte fanns en konkret och långsiktig plan för hur man i 
framtiden skulle tillgodose behovet (MÖD 2015-04-24 mål nr P 7171–14).  
 
I ett annat fall har MÖD prövat ett tidsbegränsat bygglov för en tältpaviljong som 
skulle användas för samling och förtäring vid arrangemang eftersom sökandes 
huvudbyggnad då inte räckte till. Sökande hade inte redovisat att behovet av 
åtgärden endast var tillfälligt. MÖD ansåg att behovet av större utrymme framstod 
som permanent (MÖD 2013-11-26 mål nr P 6220–13).  
 
I ansökningshandlingarna i aktuellt ärende framgår att bolaget har två år kvar av 
ett tjänstekontrakt. Ett tjänsteavtal som sökande redovisat visar att tjänsterna 
avser mekaniskt underhåll och att avtalet ska gälla från 2020-01-01 till 2022-11-
30, med en automatisk förlängning för två år om leverantören uppfyller 
kostnadsmålet. Sökande ansöker om tidsbegränsat bygglov för tre år.  
 
Nämnden har härvid att pröva om åtgärden avser ett tillfälligt behov. Det avtal som 
inlämnats som stöd för sökandes beskrivning av det tillfälliga behovet ger 
emellertid inget stöd för den tidsperiod som ansökan avser. I avtalet framgår att en 
automatisk förlängning för två år föreligger om leverantören uppfyller 
kostnadsmålet. I sökandes beskrivning av det tillfälliga behovet framgår vidare att 
bolaget vid sidan av ansökan aktivt letar efter alternativa lösningar till boende för 
personalen. Bolaget har inte visat en konkret framtida lösning för hur behovet ska 
kunna tillgodoses i framtiden trots att det enligt den beskrivning som sökande 
lämnat verkar föreligga ett sådant.    
 
Sökande har inte kunnat presentera ett underlag för att behovet är tillfälligt. Det 
har inte framkommit något i ärendet som visar att det finns en konkret och 
realistisk lösning på hur behovet ska lösas när det tidsbegränsade bygglovet går ut, 
eller att detta kommer att minska.  
 
Utöver ovanstående placeras bostäderna på mark som är avsedd för 
industriändamål. Bostädernas omfattning resulterar också i att det avsedda 
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ändamålet trängs ut och att platsen blir låst för detta under en längre tidsperiod. 
Även omkringliggande industriverksamheter kan komma att påverkas mot 
bakgrund av exempelvis bullernivåer och utsläpp.  Vid denna bedömning föreslår 
miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen att nämnden ska besluta om avslag för 
ansökan.   
 
 
Underlag 
1. Beräkning av avgift 
2. Ansökan 
3. Situationsplan 
4. Plan-, fasad- och sektionsritning  
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§ 6 
 
Miljö-, bygg- och räddningnämndens verksamhetsplan för 2023-2026 
Dnr MBR/2022:105 
 
Föredragande: Henrik Lyngmark, förvaltningschef. 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar  
 
att anta reviderad verksamhetsplan för perioden 2023-2026. 
 
Ärendebeskrivning 
Inom ramen för Gällivare kommuns systematiska kvalitetsarbete har kommunfullmäktige 
beslutat att införa en målstyrningsmodell. Både den politiska organisationen och 
förvaltningarna omfattas av målstyrningen och ska arbeta i enlighet med den framtagna 
modellen.  
 
Miljö-, bygg-, och räddningsnämnden har utarbetat en verksamhetsplan med 
fokusområden som utgår från kommunplanen som är beslutad i kommunfullmäktige.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Målen i verksamhetsplanen hänger ihop med budget för kommande år så konsekvenser på 
ekonomin har de på olika sätt dvs. både på drift och för investeringar kommande period. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Nämndens mål påverkar vad och hur förvaltningen väljer att arbeta och med vilken 
inriktning. Nämndens mål ska inkludera alla, delaktighet och möjlighet till påverkan även 
för barn- och unga ska öka. Barn och unga ska ges möjlighet till inflytande och delaktighet 
i den samhällsomvandling som pågår för att skapa ett så attraktivt samhälle som möjligt 
för alla att leva, bo och besöka. 
 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Utarbetat förslag på verksamhetsplan utgår från beslutad kommunplan med strategiska 
mål. De strategiska målen styr nämnders och utskottens arbete med framtagandet av 
verksamhetsplaner. De strategiska målen bryts ner till fokusområden och mål och därför 
har förslaget koppling till samtliga strategiska mål och måluppfyllelse följs och redovisas 
enligt beslutad modell. 
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden 
besluta  
 
att anta reviderad verksamhetsplan för perioden 2023-2026. 
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Underlag 
1. Miljö-, bygg- och räddningsnämndens verksamhetsplan 2023-2026. 
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§ 7 
 
Förvaltningschefen informerar 
Dnr MBR/2023:6 
 
Föredragande: Henrik Lyngmark, förvaltningschef 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar om pågående ärenden och aktuella händelser i  
förvaltningen. 
 
Personal: 
Presentation  
Johan Eriksson Buhr, ny byggchef från 2023-01-16.  
 
Miljö: 
- 
 
Bygg: 
Östra Malmberget, beslut från mark och miljödomstolen.  
 
Räddning: 
Inspektion arbetsmiljöverket.  
 
Aktuella händelser/gemensamt: 
EU-toppmöte Kiruna.  
Målstyrning verksamhetsplan,  
Aktiviteter räddningstjänst, byggavdelningen. 
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden  
besluta 
 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
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§ 8 
 
Budgetuppföljning 
Dnr MBR/2023:7 
 
Föredragande: Henrik Lyngmark, förvaltningschef. 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att tacka för redovisningen och lägga ärendet till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
En budgetuppföljning upprättats, vilken redovisas på nämndsammanträde 17 januari. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Redovisas på sammanträdet 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända 
 
Koppling till kommunens strategiska mål 
Ärendet följer upp den ekonomiska aspekten utifrån ”våra verksamheter är effektiva och 
attraktiva”. Här ser vi vad verksamheten kostar och hur förvaltningen arbetar utifrån god 
ekonomisk hushållning.  
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§ 9 
 
Kurser och konferenser 
Dnr MBR/2023:5 
 
 
Miljö-, bygg -och räddningsnämnden beslutar 
 
att lägga ärendet till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kurser och konferenser tas upp som en stående punkt vid sammanträden. 
 
Nämndsekreteraren säkerställer anmälningar och presenterar dagordningen till Gällivare 
kommuns interna politikerutbildning fredag 20 januari kl. 08:30 på Blå Forell.  
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§ 10 
 
Ärendeuppföljning 
Dnr MBR/2023:4 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att lägga ärendeuppföljningen med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet tas upp som en stående punkt på sammanträdet. 
 
Underlag 

1. Ärendeuppföljningslista 
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§ 11 
 
Delgivningar 
Dnr MBR/2023:2, MBR/2023:12 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att lägga förteckningen över delgivningar till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Delgivningar. 
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga förteckningen över delgivningar till handlingarna. 
 
Underlag 

1. Förteckning delgivningar. 
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§ 12 
 
Delegationsbeslut 
Dnr MBR/2023:3, MBR/2023:13 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att lägga förteckningen över delegationsbesluten med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Beslut fattade på delegation ska anmälas till miljö-, bygg- och räddningsnämnden på 
nästföljande sammanträde. Delegationsbeslut redovisas i bilaga.  
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga förteckningen över delegationsbesluten med godkännande till handlingarna. 
 
Underlag 

1. Förteckning delegationsbeslut. 
 



Datum Diarienummer 1 (1) 
2022-12-14 MBR/2023:2 - 100 

 

  

Stöd- och utvecklingsförvaltningen   

  
  
Handlingsnummer: Miljö-, bygg- o räddningsnämnd - 2022:3082  

 
 
 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 

 
 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
Delgivningar. 
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga förteckningen över delgivningar till handlingarna. 
 
Underlag 

1. Förteckning delgivningar. 
 
 
 
 
 
 
Ulla Segerlund Anneli Markström 
Nämndsekreterare Avdelningschef 



 
 
 
Ordförandebeslut 2023-01-17 

 
 
Delegationsbeslut 2023-01-17 
 
Bygg    
 
Bygg-2015-596 Rätttidsprövning   STINSEN 6 
Bygg-2018-38 Beslut om slutbesked   GÄLLIVARE 24:10 
Bygg-2018-39 Beslut om slutbesked   DUNDRET 5:12 
Bygg-2018-586 Slutsamråd och beslut om slutbesked GOJAN 15 
Bygg-2020-106 Slutsamråd och slutbesked  GOJAN 15 
Bygg-2020-130 Slutbesked    KRONOJÄGAREN 3 
Bygg-2020-196 Beslut byte av KA   MALMBERGET 8:17 
Bygg-2021-207 Beslut om byte av KA   GÄLLIVARE 22:24 
Bygg-2021-227 Beslut om byte av KA   GÄLLIVARE 12:728 
Bygg-2021-228 Beslut om ny KA   GÄLLIVARE 12:729 
Bygg-2021-244 Slutsamråd och slutbesked  GOJAN 15 
Bygg-2021-258 Slutsamråd och interimistiskt slutbesked. GÄLLIVARE 12:573 
Bygg-2021-284 Beslut om ny KA   KOSKULLSKULLE 1:83 
Bygg-2021-42 Beslut ny KA   VASSARA 11 
Bygg-2021-498 Beslut om slutbesked   SIKTRÄSK 1:1 
Bygg-2021-500 Beslut om byte av KA.   GÄLLIVARE 22:24 
Bygg-2022-1028 Beslut bygglov och kallelse Tekniskt samråd GÄLLIVARE 5:63 
Bygg-2022-1099 Beslut om bygglov och startbesked  MALMBERGET 8:17 
Bygg-2022-1148 Beslut beviljad bygganmälan  MALMBERGET 8:17 
Bygg-2022-1154 Beslut bygglov och startbesked  BECKASINEN 11 
Bygg-2022-1188 Beslut anmälan och startbesked  ULLATTI 19:6 
Bygg-2022-1194 Beslut beviljad anmälan och startbesked MALMBERGET 4:170 
Bygg-2022-1200 Startbesked för installation av eldstad MOSKOJÄRVI 5:13 
Bygg-2022-1206 Beslut beviljad anmälan och startbesked KOSKULLSKULLE 1:22 
Bygg-2022-1208 Beslut beviljad bygganmälan och startbesked MYRÅSEN 25 
Bygg-2022-121 Slutsamråd och slutbesked  GÄLLIVARE 12:699 
Bygg-2022-1225 Beslut beviljad anmälan och startbesked TORASJÄRVI 2:4 
Bygg-2022-1235 Användningsförbud   GRANEN 7 
Bygg-2022-130 Slutbesked    GÄLLIVARE 76:1 
Bygg-2022-133 Beslut om bygglov och startbesked  ROBSAM 1:1 
Bygg-2022-163 Beslut om ny KA   GÄLLIVARE 5:83 
Bygg-2022-182 Beslut byte av KA   GÄLLIVARE 5:59 
Bygg-2022-191 Slutsamråd och slutbesked  GÄLLIVARE 5:14 
Bygg-2022-191 Beslut ny KA   GÄLLIVARE 5:14 
Bygg-2022-191 Beslut fastställande av kontrollplan  GÄLLIVARE 5:14 
Bygg-2022-259 Beslut om ny KA   GLADAN 3 
Bygg-2022-259 Beslut byte av KA   GLADAN 3 
Bygg-2022-647 Beslut om ny KA   GÄLLIVARE 5:47 
Bygg-2022-667 Beslut om ny KA   GÄLLIVARE 5:71 

Gällivare kommun Datum 
2022-12-08 

 
 

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen   
   



Bygg-2022-675 Beslut om byte av KA   GÄLLIVARE 5:70 
Bygg-2022-677 Beslut byte av KA   GÄLLIVARE 12:770 
Bygg-2022-683 Beslut om ny KA   GÄLLIVARE 5:78 
Bygg-2022-713 Beslut om ny KA   GÄLLIVARE 5:84 
Bygg-2022-727 Arbetsplatsbesök och intermeristiskt  

slutbesked etapp 4   SAKAJÄRVI 2:4 
Bygg-2022-764 Rättidsprövning   VAHTJER 1 
Bygg-2022-785 Beslut om byte av KA   GÄLLIVARE 5:75 
Bygg-2022-786 Beslut byte av KA   GÄLLIVARE 5:57 
Bygg-2022-800 Beslut om ny KA   GÄLLIVARE 5:73 
Bygg-2022-803 Beslut om ny KA   GÄLLIVARE 5:42 
Bygg-2022-804 Slutbesked    NILIVAARA 3:13 
Bygg-2022-822 Beslut ny KA   MALMBERGET 8:17 
Bygg-2022-822 Rätttidsprövning   MALMBERGET 8:17 
Bygg-2022-837 Teknisk samråd och startbesked  DUNDRET 5:30 
Bygg-2022-862 Beslut bygglov och kallelse Tekniskt samråd TJAUTJAS 1:195 
Bygg-2022-884 Slutbesked    GÄLLIVARE 23:29 
Bygg-2022-9 Slutsamråd och slutbesked  SAMMAKKO 16:5 
Bygg-2022-91 Beslut om slutbesked   GÄLLIVARE 12:522 
Bygg-2022-941 Beslut byte av KA   MALMBERGET 8:17 
 
Miljö 
Miljö-2019-547 Beslut (avgift och avslut av ärende) TORGET 2:6 
Miljö-2020-452 Beslut (avgift och avslut av ärende) GÄLLIVARE 16:79 
Miljö-2020-548 Beslut om avgift och avslut av ärende GÄLLIVARE 12:574 
Miljö-2020-785 Beslut om avgift   GÄLLIVARE 74:12 
Miljö-2021-23 Avgiftsbeslut   GRÖNSISKAN 8 
Miljö-2021-870 Avgiftsbeslut för extra kontroll av  

livsmedelslokal   Dokkas 6:17 
Miljö-2021-878 Avgiftsbeslut för extra kontroll av  

livsmedelslokal   ACKJAN 1 
Miljö-2022-166 Föreläggande om att åtgärda mindre 

spill enligt plan   KAPTENSGÅRDEN 1:19 
Miljö-2022-1719 Beslut om avgift för tillsyn  GÄLLIVARE 12:272 
Miljö-2022-1915 Beslut om kompostering samt behovsanpassad 

avfallshämtning   NATTAVAARA 13:12 
Miljö-2022-1984 Beslut om avgift och avslut av ärende rörande 

avhjälpandeåtgärder   GLADAN 3 
Miljö-2022-2035 Beviljad dispens av sophämtning.  MÅRDSEL 2:58 
Miljö-2022-2035 Kvitto    MÅRDSEL 2:58 
Miljö-2022-2035 Hänvisning    MÅRDSEL 2:58 
Miljö-2022-2039 Uppehåll i avfallstömning  NEDRE HAKKAS 1:13 
Miljö-2022-2060 Beslut    BLÅKLOCKAN 14 
Miljö-2022-2060 Hänvisning    BLÅKLOCKAN 14 
Miljö-2022-2088 Nytt avgiftsbeslut efter ändring av verksamhet 

     GÄLLIVARE 12:334 
Miljö-2022-2098 Beslut    LINA 3:1 
Miljö-2022-2099 Beslut om att upphäva förbud  MALMBERGET 8:17 
Miljö-2022-2100 Beslut    STORLANDET 5:1 
Miljö-2022-2101 Beslut dispens av avfall   SOUTUJÄRVI 18:6 
Miljö-2022-2101 Hänvisning    SOUTUJÄRVI 18:6 
Miljö-2022-2105 Beslut    LIIKAVAARA 7:1 



Miljö-2022-2108 Beslut    LINA 3:1 
Miljö-2022-2109 Beslut    LINA 3:1 
Miljö-2022-2119 Beslut Beviljad sopbefrielse  VUOTTAS 2:9 
Miljö-2022-2119 KVITTO    VUOTTAS 2:9 
Miljö-2022-2119 HÄNVISNING   VUOTTAS 2:9 
Miljö-2022-2156 Beslut om total dispens.  HAKKAS 12:16 
Miljö-2022-2172 Beslut om försiktighetsmått  GÄLLIVARE 11:42 
Miljö-2022-2176 Beslut riskklassning   NÄKTERGALEN 7 
Miljö-2022-2193 Registrering livsmedelsanläggning  DUNDRET 5:2 
Miljö-2022-251 Beslut avloppsanläggning för BDT- vatten GÄLLIVARE 1:54 
Miljö-2022-251 Beslut avloppsanläggning WC-vatten GÄLLIVARE 1:54 
Miljö-2023-4 Beslut om registrering av livsmedelslokal DUNDRET 5:4
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