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§ 131 
Delgivningar  
 
Miljö- och byggnämnden beslutar 
 
att med beaktande lägga delgivningarna till handlingarna. 
 
Bakgrund 
2013 0086 MÖV Meddelande om seismisk aktivitet i Malmberget 14 sept.  2013.   

  
2013 0086 MÖV Meddelande om seismisk aktivitet i Malmberget 3 okt. 2013.   

  
2013 0154 MKL Angående observationer i fastigheter Linnevägen   

   
2013 034 148 Salmivaara nr 6, förlängning av undersökningstillstånd.  

 
 
2013 064 231 

 
Lst:s beslut att avslå överklagan avs. b-lov för nybyggnad av 
bastu, Nilivaara 15:11.   

  
2013 0685 MKL Överklagan av delegationsbeslut 2013-09-19, utsläpp Linaälv  

 
 
2013 0731 MTD 

 
Beslut ang vattenverksamhet på fastigheten Gällivare Krölm 
1:2. 

 
 

 
2013 0742 MÖV Förestående arbeten i Sarkasvaara vattentäkt   

  
2013 0756 MÖV Yttrande om tillsynsavgift, Kavaheden 1:2     

 
2013 0811 MTD 

 
Yttrande vattenverksamhet Muddusjokk och bro över Moska-
joki  

   
2013 0835 AÖV Kf:s beslut 2013-09-16 ang jämställdhet  

 
2013 0835 AÖV Den Europeiska deklarationen för jämställdhet  

 
 
2013 0855 MTD 

 
Medgivande för mineralprospekteringsarbeten, Ratek 1, Ek-
strömsberg 4,5.     

 
2013 0855 MTD 

 
Föreläggande till skydd för naturmiljön, Ratek 1, Ekströmsberg 
4,5.     
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2013 0856 MTD 

Beslut ang samråd om nedläggning av jordvärme, Gällivare 
krölm 2:1.     

 
2013 0868 HÖV Länsomfattande projektinriktad skadedjurskontroll.  

  
2013 0876 AÖV Tillfälligt serveringstillstånd slutet sällskap 

   
 
2013 319 245 

 
Underrättelse om avslutad förrättning - avstyckning från Urtim-
jaur 1:4   

 
 
2013 329 245 

 
Underrättelse, beskrivning och protokoll, avstyckning från Stor-
landet 5:1   
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§ 132 
Delegationsbeslut  
 
Miljö- och byggnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen om delegationsbesluten. 
 
Bakgrund 
2012 046 231 Slutbesked  nybyggn.garage till enbostadshus Hackan 5 

 
2012 072 232 Slutbesked kalkstation Aitik Sakajärvi 2:4 

 
2012 079 234 Slutbesked avser nybyggnad fritidshus Gällivare 1:57 

 
2012 137 234 Beslut avvisa ansökan Saivorova 1:10 

 
2012 170 231 

 
Slutbesked nybyggn.reception/kontor och 
övernattningsbyggnad Gällivare Krölm 1:4 

2012 188 232 

 
Förändringsbeslut avser bygglov och startbe-
sked för nybyggnad och marklov, torvkåta, 
tältkåta samt förråd. Gällivare krölm 1:2 

 
2012 196 232 Startbesked för tillbyggnad kontorshus Gällivare 12:452 

 
2012 252 232 Slutbesked avseende uppförande av tälthall Sakajärvi 2:4 

2012 255 231 

 
Slutbesked  b-lov tillbyggn. garage enbost-
hus,  Gällivare 15:308 

 
2012 298 232 Slutbesked för tält/lagerhall Gällivare 50:1 

 
2012 318 231 Slutbesked  nybyggnad enbostadshus Kromiten 6 

 
2012 321 231 Slutbesked ombyggnad ventilation Epidemisjukhuset 6 

2013 009 237 

 
Tidsbegr. b-lov ändr.anv. från kontor till bo-
ende Duvkullan 6 

 
2013 0211 HAT Avgift fastighetsägares  egenkontroll Bofiken 13 

 
2013 0214 HAT Avgift fastighetsägares egenkontroll Höken 4 
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2013 0274 HAT Avgift fastighetsägares egenkontroll Blåduvan 7 

 
2013 0279 HAT Avgift fastighetsägares egenkontroll Bergfinken 2 

2013 0681 LÖV 
 
Riskklassning och årlig kontrollavgift   Nattavaara 20:9 

 
2013 0685 MKL Avslut av ärende ang. klagomål  Rautakoski 

 
2013 0688 LÖV Riskklassning och årlig kontrollavgift Gällivare 12:59 

2013 0753 LÖV 

 
Riskklass och årlig kontrollavg. Maria för-
skola  Tallen 18 

2013 0798 MAN 
 
Anmälan om hygienisk behandling Bergtallen 4 

 
2013 0814 MÖV Remiss nätkoncession vid Tallbacka IP Tallbacka 

 
2013 0816 RSO Befrielse sophämtning  Sammakko 1:40 

 
2013 0817 RSO Kompostering  avfallshämtning. Soutujärvi 6:57 

2013 0824 MAN 
 
Avloppsanordn. på fastigheten Liikavaara3:4. Liikavaara 3:4 

 
2013 0838 RSO Befrielse sophämtning  Sarvisvaara 1:2 

2013 0840 RSO 
 
Kompostering  avfallshämtning  Skotern 12 

2013 0843 MÖV 

 
Hantering  av innehåll i tanken för upps. av 
avisningsvätska Kavaheden 1:4 

 
2013 0845 MAN Bergvärme Meurisvare 1:9. Meurisvare 1:9 

2013 0846 RSO 
 
Befrielse  sophämtning Skröven 20:3 

 
2013 0851 RSO Befrielse sophämtning Satter 2:15 

 
2013 0884 MTI Avloppsanordning Avvakko 1:25 

2013 090 231 
 
Slutbesked  tillb. enbostadshus (garagedelen) Gällivare 12:477 

 
2013 093 236 Startbesked Kommunalhemmet 1 
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013 117 175 Tillstånd hantering av brandfarlig vara Kaptensgården 1:19 
 
2013 133 231 Startbesked nybyggnad enbostadshus Gällivare 2:57 

 
2013 159 231 Startbesked nybyggnad enbostadshus Kromiten 13 

 
2013 175 231 Slutbesked  nybyggnad växthus Gällivare 15:195 

 
2013 186 233 Slutbesked  rivning stallbyggnad Robsam 1:1 

2013 222 232 
 
Startbesked  tillbyggnad industrilokaler Gällivare 12:334 

2013 228 233 

 
Bygglov +. startbesked för GSM-mast i 
Vitåfors Malmberget 8:17 

 
2013 233 231 Startbesked  inst. eldstad och rökkanal Soutujärvi 16:35 

 
2013 274 231 

 
Startb. tillb. flerbostadshus  inglasade bal-
konger Vassara 23 

2013 275 232 

 
B-lov för nybyggn. industrigarage samt ut-
vändig ändring på bef. kontorsbyggnad. Gällivare 12:474 

2013 275 232 

 
Startbesked avser nybyggnad industrigarage 
samt ändring av tak på bef.kontorsbyggnad Gällivare 12:474 

 
2013 276 232 Bygglov för nybyggnad garagebyggnad Gällivare 12:276 

2013 276 232 
 
Startbesked avseende nybyggn. garagebyggn. Gällivare 12:276 

 
2013 278 237 

 
Bygglov + startbesked rivn. – samt nybyggn. 
vandrarhem Gällivare 1:20 

     
2013 279 233 Bygglov och startbesked tillb. av bandgång Malmberget 8:17 

 
2013 291 237 Bygglov  om- och tillbyggnad  sportbod Dundret 5:4 

2013 291 237 

 
Startbesked  om/tillbyggnad sportbod med 
butik, kontor m.m Dundret 5:4 

 
2013 293 232 Slutbesked  nybyggnad förråd Malmberget 8:17 
 
2013 

 
296 

 
239 

 
Tidsbegränsad bygglov för tillfälliga hus-

 
Dundret 5:4 
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vagnsparkeringar 
 
2013 299 233 Beslut bygglov för nybyggnad stall Robsam 1:1 

 
2013 299 233 Startbesked avser nybyggnad stall Robsam 1:1 

2013 301 234 

 
Startbesked och fastställande av kontrollplan 
för inst eldstad och rökkanal Avvakko 1:4 

 
2013 306 234 

 
Bygglov och startbesked  för nybyggnad för-
råd Gällivare Krölm 2:1 

2013 314 234 

 
Startbesked och fastställande av kontrollplan 
för anordnande av enskild va-anläggning Liikavaara 1:15 

2013 315 232 
 
B-lov nybyggn. varm- och kallförråd för sand Kavaheden 1:4 
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§ 133 
Dundret 5:61, tillbyggnad fritidshus  
 
   BYN 2013.255 234 
Miljö- och byggnämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov för tillbyggnad fritidshus med BYA 18,9 kvm samt loft med stöd av 
9 kap. 31 b § PBL då avvikelsen bedöms som liten och förenlig med detaljplanens syfte  
 
att räddningstjänstens yttrande beaktas. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
byggherrens förslag till kontrollansvarig; 
Michael Öhgren. 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
 
Upplysningar  
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 bi-
fogas, se bilaga.  
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.  
 
Som underlag för slutbesked ska ifylld kontrollplan från kontrollansvarig att åtgärden 
överensstämmer med meddelat bygglov.  
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslu-
tet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).  
 
Bakgrund 
För området gäller detaljplan P07/20, Dundret fjällanläggning. 
 
Ansökan från Lars Bergenstråle avser bygglov för tillbyggnad fritidshus med BYA 18,9 
kvm samt loft. 
 
Åtgärden innebär avvikelse från gällande detaljplan vad avser att ny-, om- och tillbygg-
nader skall utformas med volymer och proportioner som ansluter till omgivande bygg-
naders karaktärs- och särdrag. 
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Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnämnden besluta 
 
att bevilja bygglov för tillbyggnad fritidshus med BYA 18,9 kvm samt loft med stöd av 
9 kap. 31 b § PBL då avvikelsen bedöms som liten och förenlig med detaljplanens syfte  
 
att räddningstjänstens yttrande beaktas. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
byggherrens förslag till kontrollansvarig; 
Michael Öhgren. 
 
Beslutsunderlag: 
1. Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-10-09. 
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§ 134 
Gällivare 9:33, Vassaraträsk, nybyggnad fritidshus  
 
   BYN 2013.221 234 
Miljö- och byggnämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov för nybyggnad fritidshus med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygg-
lagen då avvikelsen bedöms som förenlig med detaljplanens syfte 
 
att miljöförvaltningens yttrande beaktas 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
byggherrens förslag till kontrollansvarig: 
Peter Lövgren 
 
Hur man överklagar, se bilaga.  
 
Upplysningar  
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 bi-
fogas, se bilaga.  
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.  
 
Som underlag för slutbesked ska ifylld kontrollplan, som visar att byggnadsåtgärden 
överensstämmer med beviljat bygglov, lämnas in till miljö- och byggkontoret.   
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslu-
tet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 
 
Bakgrund 
För området gäller detaljplan P-08/22, del av Gällivare 9:16 m fl vid Vassaraträsk. 
 
Ansökan från Simon Willerslev avser bygglov för nybyggnad av fritidshus ca 151 kvm 
med byggnadshöjden ca 4,4 m. Den högre byggnadshöjden beror på att huset placeras 
på pålar för att undvika framtida vattenskador. Åtgärden innebär avvikelse från gällande 
detaljplan vad gäller byggnadshöjden. 
 
Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. 
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Förslag till beslut 
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnämnden besluta 
 
att bevilja bygglov för nybyggnad fritidshus med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygg-
lagen då avvikelsen bedöms som förenlig med detaljplanens syfte 
 
att miljöförvaltningens yttrande beaktas 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
byggherrens förslag till kontrollansvarig: 
Peter Lövgren 
 
Beslutsunderlag: 
1. Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-09-23. 
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§ 135 
Gällivare 12:101, nybyggnad verkstadshall  
 
   BYN 2013.297 232 
Miljö- och byggnämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov för nybyggnad verkstadshall med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och 
bygglagen då avvikelsen bedöms som förenlig med detaljplanens syfte 
 
att placering av oljeavskiljare redovisas i samband med det tekniska samrådet och införs 
som en punkt i kontrollplanen 
 
att miljökontorets yttrande beaktas.  
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
byggherrens förslag till kontrollansvarig; Krister Miettinen. 
 
Hur man överklagar, se bilaga.  
 
Upplysningar  
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 bi-
fogas, se bilaga.  
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.  
 
Som underlag för slutbesked ska ifylld kontrollplan, som visar att byggnadsåtgärden 
överensstämmer med beviljat bygglov, lämnas in till miljö- och byggkontoret.   
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslu-
tet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).  
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för 
utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat och de utförs av lantmäterienheten 
 
Bakgrund 
För området gäller detaljplan P75/87, Norr Kullespåret. 
 
Ansökan från Mek i Norr AB avser bygglov för nybyggnad verkstadshall 569 kvm med 
byggnadshöjden 6,55 m. 
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Byggnaden är placerad 4,0 m in på prickad mark och 2,0 m från tomtgräns mot Cellu-
losavägen och fastigheten Gällivare 12:98. Placeringen innebär avvikelse från gällande 
planbestämmelser. 
 
Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnämnden besluta 
 
att bevilja bygglov för nybyggnad verkstadshall med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och 
bygglagen då avvikelsen bedöms som förenlig med detaljplanens syfte 
 
att placering av oljeavskiljare redovisas i samband med det tekniska samrådet och införs 
som en punkt i kontrollplanen 
 
att miljökontorets yttrande beaktas.  
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
byggherrens förslag till kontrollansvarig; Krister Miettinen. 
 
Beslutsunderlag: 
1. Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-10-09 
 
 
 
 

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  262 (269) 
 
 2013-10-24 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Miljö- och byggnämnden 
   

 
§ 136 
Sjöjungfrun 2, nybyggnad carportar  
 
   BYN 2012.221 231 
Miljö- och byggnämnden beslutar 
 
att bevilja tidsbegränsat bygglov i fem år, t.o.m. 1 november 2018 för nybyggnad car-
portar på ny parkering för flerbostadshus, kv. Sjöjungfrun med stöd av 9 kap. 31 b § 
plan- och bygglagen då avvikelsen bedöms som liten och förenlig med detaljplanens 
syfte. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godkänns 
byggherrens förslag till kontrollansvarig: Åke Engman. 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
 
Upplysningar  
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 
§ PBL). 
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bi-
fogas, 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 beslu-
tet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).  
 
Bakgrund 
För området gäller detaljplan 25-GÄS-104, Sjöparken. 
 
Ansökan från TopBostäder AB avser nybyggnad av carportar på ny parkering för fler-
bostadshus med avvikelse från detaljplan. 
 
Förslag till beslut  
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnämnden besluta 
 
att bevilja tidsbegränsat bygglov i fem år, t.o.m. 1 november 2018 för nybyggnad car-
portar på ny parkering för flerbostadshus, kv. Sjöjungfrun med stöd av 9 kap. 31 b § 
plan- och bygglagen då avvikelsen bedöms som liten och förenlig med detaljplanens 
syfte. 
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För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godkänns 
byggherrens förslag till kontrollansvarig: Åke Engman. 
 
Beslutsunderlag: 
1. Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-10-11. 
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§ 137 
Hakkas 30:1, nybyggnad garage  
 
   BYN 2013.298 231 
Miljö- och byggnämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov för nybyggnad garage ca 70 kvm då avvikelsen bedöms som liten 
och förenlig med detaljplanens syfte med stöd av 9 kap. 31b§ plan och bygglagen 
 
att sökande skall beakta Boverkets gällande föreskrifter avseende skydd mot 
brandspridning mellan byggnader (BBR 19, avsnitt 5:6). 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
byggherrens förslag till kontrollansvarig; Krister Miettinen. 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
 
Upplysningar  
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 
§ PBL). 
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bi-
fogas, 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 beslu-
tet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).  
 
Bakgrund 
För området gäller delvis detaljplan 25-GÄJ-3622, Hakkas by. 
 
Ansökan från Joakim Wåhlström avser bygglov för nybyggnad kallgarage (maskinhall) 
ca 70 kvm för privat bruk. 
 
Planerad nybyggnad innebär avvikelse från gällande detaljplanebestämmelser vad avser 
tillåten byggnadsyta för gårdsbyggnad. 
 
Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig.  
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnämnden besluta 
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att bevilja bygglov för nybyggnad garage ca 70 kvm då avvikelsen bedöms som liten 
och förenlig med detaljplanens syfte med stöd av 9 kap. 31b§ plan och bygglagen 
 
att sökande skall beakta Boverkets gällande föreskrifter avseende skydd mot 
brandspridning mellan byggnader (BBR 19, avsnitt 5:6). 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
byggherrens förslag till kontrollansvarig; Krister Miettinen. 
 
Beslutsunderlag: 
1. Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-10-07 
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§ 138 
Hantering av avställda fordon  
 
   MN 2013.0898 AÖV 
Miljö- och byggnämnden beslutar 
 
att godkänna framtagen rutin. 
 
Bakgrund 
Miljö- och byggförvaltningen har tagit fram rutin för hantering av avställda fordon. 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnämnden besluta 
 
att godkänna framtagen rutin. 
 
Beslutunderlag: 
1. Rutin för hantering av avställda fordon. 
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§ 139 
Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning i offentligt stadsrum inom detaljplanelagt 
område i Gällivare kommun  
 
   BYN 2013.310 
Miljö- och byggnämnden beslutar 
 
att anta upprättat förslag till riktlinjer för konstnärlig utsmyckning i offentligt stadsrum 
inom detaljplanelagt område i Gällivare kommun. 
 
Bakgrund 
Behovet av riktlinjer har uppkommit då det finns en synbar vilja att använda offentliga 
stadsrum för ändamål som ibland strider mot gällande detaljplan och inte alltid klart 
regleras i lokala ordningsföreskrifter. Dessa riktlinjer berör i första hand konstnärligt 
inriktade ändamål och uttrycksmedel. 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnämnden besluta 
 
att anta upprättat förslag till riktlinjer för konstnärlig utsmyckning i offentligt stadsrum 
inom detaljplanelagt område i Gällivare kommun. 
 
Beslutsunderlag: 
1. Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning 
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§ 140 
Förslag på sammanträdesplan 2014  
 
Miljö- och byggnämnden beslutar 
att godkänna sammanträdesplanen för 2014 
 
Bakgrund 
Förslag till sammanträdestidplan för 2014 har utarbetats. 
 
Au   Mbn 
28 januari   6   februari 
25 februari   6   mars  
1   april   10 april 
29 april   8   maj 
27 maj   5   juni 
19 augusti   28 augusti 
16 september   25 september 
21 oktober   30 oktober 
18 november   27 november 
9   december   18 december 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnämnden besluta 
 
att godkänna sammanträdesplanen för 2014 
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§ 141 
Rapporter  
 
Miljö- och byggnämnden beslutar 
 
att lägga rapporterna till handlingarna. 
 
Bakgrund 
 
1. 
Linnévägen 
 
2. 
Nautanen 
 
3. 
Nikkaluokta 
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§ 142 
Yttrande beträffande komplettering av ansökan angående tillstånd till utökad verk-
samhet vid Aitikgruvan, Gällivare kommun, Mål nr. M 3093-12  
 
   MN 2013.0045 MTD 
Miljö- och byggnämnden beslutar 
 
Verksamheten ska bedrivas enligt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. I 
övrigt så har inget nytt framkommit som innebär att miljö- och byggnämnden har för 
avsikt att ändra det tidigare yttradet i ärendet, att man inte har krav på kompletteringar 
av ansökan.    
 
Bakgrund 
Den 22 oktober 2013 inkom begäran yttrande från Mark- och miljödomstolen i Umeå 
angående kompletteringar till ansökan om fortsatt och utökad verksamhet vid Aitikgru-
van.  
 
Miljö- och byggnämnden har ej haft krav på kompletteringar till den ursprungliga ansö-
kan, se § 56 i sammanträdesprotokollet från miljö- och byggnämnden den 26 mars 
2013.    
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår miljlö- och byggnämnden besluta 
 
Verksamheten ska bedrivas enligt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. I 
övrigt så har inget nytt framkommit som innebär att miljö- och byggnämnden har för 
avsikt att ändra det tidigare yttradet i ärendet, att man inte har krav på kompletteringar 
av ansökan.    
 
Beslutunderlag 
Kompletterande underlag angående ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verk-
samhet vid Aitikgruvan i Gällivare kommun.  M 3093-12 aktbilaga 32. 
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