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§1
Revisionsrapport - Beredning av motioner m fl demokratifunktioner samt
remisshantering
MBR/2017:136 007
Bygg-2017-720
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att nämnden tagit del av revisorernas slutdokument och tar deras rekommendationer i beaktande, samt,
att lägga rapporten till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Revisorerna har granska ändamålsenligheten i Gällivare kommun angående hantering av motioner, interpellationer, frågor, medborgarinitiativ
samt remisshantering. Revisorerna har biträtts av sakkunniga från PwC.
Utifrån rapporten saknas det underlag för att avgöra i vilken utsträckning
miljö-, bygg- och räddningsnämnden hantering av ovan nämnda ärenden
är ändamålsenlig, dock kan konstateras att det inom nämndens ansvarområde finns en tillräcklig kännedom om rutiner, samt bedöms att roller
och ansvar är tydliga.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta
att nämnden tagit del av revisorernas slutdokument och tar deras rekommendationer i beaktande, samt,
att lägga rapporten till handlingarna.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Revisionsrapport - Beredning av motioner m fl. demokratifunktioner
samt remisshantering.
3. MBRau 2017-01-04 § 1.
Utdragsbestyrkande
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§2
Servicedeklarationer för funktionshinderpolitiskt program
MBR/2017:137 000
Bygg-2017-702
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att miljö-, bygg- och räddningsnämndens förslag på garantier till kommunens gemensamma servicedeklaration överlämnas till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 6 februari 2017 beslutat att en gemensam
servicedeklaration ska tas fram för det funktionshinderpolitiska programmet. Den gemensamma servicedeklarationen ska kommuniceras ut
till medborgarna. Servicedeklarationen ska behandlas av rådet för funktionshinderfrågor innan den kommuniceras ut till medborgarna
En servicedeklaration förklarar vad en medborgare kan förvänta sig av
kommunens service och tjänster. Utgångspunkter i servicedeklarationen
är att kommunen arbetar fram garantier för sin verksamhet för att förtydliga medborgarna vilka tjänster som kommunen erbjuder.
Nämnderna arbetar fram de garantier som sin verksamhet funktionshinderpolitiska program som ska sammanställas i kommunens gemensamma
servicedeklaration. Varje förvaltning arbetar fram en handlingsplan med
konkreta åtgärder.
Miljö-, bygg- och räddningsnämndens förslag på garantier till
kommunens gemensamma service deklaration
Under planperioden 2017-2019 kommer miljö-, bygg och räddningsnämnden att prioritera följande artiklar i verksamhetsplan och handlingsplaner:
Artikel
9 Tillgänglighet

19 c) Rätt att leva självständigt och
att delta i samhället

För att människor med funktionsnedsättning ska kunna delta på livets alla
områden och leva oberoende behöver
samhället vara tillgängligt
Alla har samma rätt att leva i samhället
med lika valmöjligheter

Utdragsbestyrkande
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Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens förslag till miljö-, bygg- och
räddningsnämnden på vilka garantier nämnden kan föreslå fullmäktige är
följande:

Garanti
Främja god utomhusmiljö för alla oavsett
årstid

Artikel i konventioner
9 och 19c.

Planera och bedriva
tillsyn som främjar ett
jämlikt och jämställt
samhälle för en god
folkhälsa.
Tillgänglighet i bygglov

9 och 19c.

9 och 19c.

Mätinstrument
Bedriva tillsyn och uppmana/förelägga kommun
och privata fastighetsägare med publika lokaler
att hålla de tillgängliga
oavsett årstid
Genomföra undersökningen ang. lättavhjälpa hinder
i tätorterna.
Kontrollera och följa upp
att PBL:s krav på tillgänglighet och användbarhet
för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga efterlevs.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta
att miljö-, bygg- och räddningsnämndens förslag på garantier till kommunens gemensamma servicedeklaration överlämnas till kommunfullmäktige.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
3. MBRau 2017-01-04 § 2.

Utdragsbestyrkande
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§3
Gällivare 12:76, Bygglov nybyggnad tre förrådstält
MBR/2017:138 232
Bygg-2017-583
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för att uppföra tre stycken lagerhallar/ förrådstält med
en total byggarea på 864 m2 på del av fastigheten Gällivare 12:76 med
stöd av 30 § plan- och bygglagen, PBL.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser tre stycken lagerhallar/förrådstält med en total byggarea
på 864 m2.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godkänns byggherrens förslag till kontrollansvarig: Per Henriksson,
behörighet N.
Sökt åtgärd är enligt Detaljplan Industriområdet Kulleporten(Gällivare
12:76 m.fl.) 25-GÄJ-4677, en åtgärd i ett område för industriandamål,
ingen avvikelse mot detaljplan. Enligt 9 kap 30 § 1a, PBL ska bygglov ges
för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om den fastighet och det
byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med detaljplanen.
Avgiften för bygglovet är 21 100 kronor i enlighet med bygglovstaxa fastställd av kommunfullmäktige KF 2016-06-20 § 154.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
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.
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).
Utdragsbestyrkande
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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.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta
att bevilja bygglov för att uppföra tre stycken lagerhallar/förrådstält med
en total byggarea på 864 m2 på del av fastigheten Gällivare 12:76 med
stöd av 30 § plan- och bygglagen, PBL.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Ansökan.
3. Situationsplan.
4. Plan-, fasad- och sektionsritning.
5. Utdrag detaljplan.
6. MBRau 2017-01-04 § 3.

Utdragsbestyrkande
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§4
Gällivare 5:14, Bygglov nybyggnad fyra flerbostadshus samt tillhörande
komplementbyggnader
MBR/2017:139 231
Bygg-2017-675
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för fyra flerbostadshus med komplementbyggnader på
fastigheten Gällivare 5:14 med stöd av 9kap. 31 b § plan-och bygglagen,
PBL, då avvikelsen bedöms som liten och förenligt med detaljplanens
syfte,
att en godkänd brandskyddsbeskrivning redovisas inför tekniskt samråd,
att radonskyddat byggande ska utföras,
att åtgärder utförs enligt tillgänglighetsgranskning med utlåtande.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av två stycken tre våningars flerbostadshus och två stycken fem våningars flerbostadshus med carport
och förråd på fastigheten Gällivare 5:14. Total BTA (Bruttoarea) för flerbostadshusen är 3742 m2. Antalet lägenheter blir totalt 64 stycken.
Alla carportar och förrådsbyggnader får en sammanlagd BYA (byggnasarea) på 1121 m2. Totalt antal parkeringsplatser är 86 st. Gällande Pnorm uppfylls därmed.
Totala BTA:n för samtliga byggnader blir 5948 m2.
För området gäller detaljplan 2523-P16/17 del av Gällivare 12:74 samt
Gällivare 5:13, Gällivare kommun. Bygglovet uppfyller detaljplanens syfte
men kommer att innebära avvikelse från gällande detaljplan i avseende
att huvudbyggnadernas utskjutande balkong samt entrétak placeras
närmare fastighetsgräns än 1,5 m.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godkänns byggherrens förslag till kontrollansvarig:
Antero Ijäs, behörighet Komplicerad.
Avgiften för bygglovet är 337 505 kronor i enlighet med bygglovstaxa
fastställd av kommunfullmäktige KF 2016-06-20 § 154.
Utdragsbestyrkande
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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 Gällivare kommun, som är ägare till angränsande fastighet, samt till Service- och tekniknämnden i egenskap av väghållare.
Service- och teknikförvaltningen framför att cykelparkering som är förlagd på kommunal mark kräver tillstånd av väghållare vid fasta installationer, samt att ev. skötsel främst vintertid sköts av fastighetsägaren.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att erinra mot sökt bygglov.
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.

Utdragsbestyrkande
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Förutsättningar för bygglovets giltighet är att bygglovet vunnit laga kraft.
Hur man överklagar, se bilaga.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta
att bevilja bygglov för fyra flerbostadshus med komplementbyggnader på
fastigheten Gällivare 5:14 med stöd av 9kap. 31 b § plan-och bygglagen,
PBL, då avvikelsen bedöms som liten och förenligt med detaljplanens
syfte,
att en godkänd brandskyddsbeskrivning redovisas inför tekniskt samråd,
att radonskyddat byggande ska utföras,
att åtgärder utförs enligt tillgänglighetsgranskning med utlåtande.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Ansökan.
3. Situationsplan.
4. Plan-, fasad- och sektionsritning.
5. Brandskyddsbeskrivning.
6. MBRau 2017-01-04 § 4.

Utdragsbestyrkande
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§5
Samråd - Detaljplan för Gällivare 82:2 och del av Gällivare 12:74
MBR/2017:141 2143
Bygg-2017-742
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att anta miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens yttrande som sitt,
samt,
att överlämna yttandet till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ärendebeskrivning
Detaljplaneförslaget daterat december 2017 har varit på samrådsremiss under tiden 19 december till och med 18 januari 2018.

Planen syftar till att pröva förutsättningarna av att bebygga Gällivare
82:2 och del av Gällivare 12:74 med 30-40 bostäder i form av friliggande villor, parvis sammanbyggda enfamiljshus samt flerfamiljshus.
Avvecklingen av Malmberget innebär att många nya bostäder måste
byggas. Planen syfte är att skapa byggrätter för nya bostäder så att
fler människor kan bo kvar i kommunen när Malmberget avvecklas.
Detaljplanen är tänkt att genomföras i två etapper, där den första utförs av privat exploatör och inom det andra etappen är det tänkt att
nedmonterade kulturhistoriskt värdefulla byggnader från Malmberget
ska kunna placeras. Planområdet ligger på södra sidan älven i nära
anslutning till Gällivare tätort.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över
rubricerad detaljplan.
Efter granskning av samrådshandlingar lämnas följande synpunkter:
- Se över ifall elleveranser tillgodoses inom området eller behövs det
något E-område för tekniska anläggningar.
- Miljö-, bygg- och räddningsnämnden delar Länsstyrelsen bedömning
ang. att det särskilt behöver utredas att inte Vassara älv, som utgör
Natura 2000-område, påverkas negativt.
- Områdets närhet till Vassara älv tillsammans med att det är låglänt
gör att det finns risk för påverkan vid 100-års flöde, det finns skäl att
anta att markhydrologin kan komma att påverkas med områdets behov av markavvattning.
- Att möjliggöra i detaljplanen att angöra en allmän brygga längts
gångstråket för tillgång till flera mötesplatser.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

13 (27)

2018-01-18

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd

-

Att se över om det finns behov av att reglera utformningen gällande
våningsantal och/alt. takvinkel då gällande förslag medger tre våningar och i vissa fall 4 våningar.
Att beskriva eventuell negativ påverkan från närliggande charkuteriverksamhet.
Att se över Placering p2 då det kan vara beroende av hur uppfart till
anordnas till fastighet och, för området som är omringat av lokalgatan, kan omöjliggöra placering av garage.
Att i detaljplanen överväga att ange plushöjd på GC-väg samt fastigheter som är lokaliserade mot Vassara älv för att klara ett eventuellt
100-års flöde, alt styra höjd på färdigt golv på kvartersmarken.
Att upplysa om att röd cirkel på sid.19 samt s.20 är felplacerad.
Att utreda och beskriva eventuell negativ påverkan från avloppspumpstationen som finns i närheten.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta
att anta miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens yttrande som sitt,
samt,
att överlämna yttandet till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Plankarta.
3. Planbeskrivning.
4. MBRau 2017-01-04 § 6.

Utdragsbestyrkande
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§6
Remiss- Tillsyn över elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
MBR/2017:142 400
Bygg-2017-744
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att ta tjänsteskrivelsen som sitt yttrande,
att skicka yttrandet till kommunledningskontoret.
Ärendebeskrivning
Den 1 juli 2017 trädde en ny lag (2017:425) om elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare i kraft. Lagen gäller elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare som innehåller nikotin. Lagen reglerar bland annat
att försäljning inte får ske till minderåriga, butikers ansvar och myndigheters ansvar av tillsyn.
Kommuner ska utöva tillsyn enligt ovan nämnda lag. Med anledning av
det behöver Gällivare kommun utse ansvarig nämnd för att utöva tillsyn
över elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
I dagsläget utövar Soc-nämnden tillsynen över all tobak och alkohol försäljning i Gällivare kommun. MBR- nämnden utövar kontroll över handel
med vissa receptfria läkemedel enligt Lag (2009:730). Tillsynsansvaret
enligt samma lag ligger hos Läkemedelsverket. Ur praktisk synpunkt bör
Soc-förvaltningen utöva tillsyn då försäljningsställena med stor sannolikhet kommer att vara detsamma som försäljningsställena för tobak, vilket
effektiviserar tillsynen.
Miljö-, bygg-, och räddningsförvaltningen anser att Soc-nämnden ska
vara ansvarig nämnd för lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunen får enligt Lag (2009:730) § 46 ta ut en avgift för tillsyn av
den som bedriver anmälningspliktig försäljning med elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta
Utdragsbestyrkande
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att ta tjänsteskrivelsen som sitt yttrande,
att skicka yttrandet till kommunledningskontoret.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Remiss- Tillsyn över elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
3. MBRau 2017-01-04 § 7.

Utdragsbestyrkande
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§7
Storlandet 5:1, Nedsättning av tillsynsavgift
MBR/2017:143 427
Miljö-2017-925
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att fastslå tillsynstiden till 32,5 timmar för verksamheten i enlighet med
förvaltningens förslag till klassning tills dess att nytt beslut fattas alternativt att verksamheten förändras,
att debitera 27 950 kr för år 2017.
Ärendebeskrivning
BDX Miljö AB bedriver miljöfarlig verksamhet i form av mottagning, sortering och mellanlagring av verksamhetsavfall samt tillverkning av matoch anläggningsjord på fastigheten Storlandet 5:1 i Gällivare kommun.
Verksamheten är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen
(2013:251) och omfattar verksamhetskoderna 90.40, 90.60, 90.80,
90.100, 90.170 och 90.250.
1 januari 2017 trädde flertalet förändringar i miljöprövningsförordningen i
kraft (nedan kallad MPF). Förändringarna innebär att några av de tidigare
verksamhetskoderna har utgått och ersätts med nya verksamhetskoder.
Ändringarna medför förändringar för BDX Miljö ABs verksamhet då verksamhetskoden 90.170 utgår och ersätts med 90.171 samt att verksamhetskoden 90.250 utgår och ersätts med 90.251. I miljö-, bygg- och
räddningsnämndens tidigare taxa för tillsyn enligt miljöbalken saknades
koderna 90.171 samt 90.251 och avgift för årlig tillsyn kunde därmed
inte tas ut.
I den nyligen beslutade taxan för tillsyn enligt miljöbalken (beslutad av
KF 2017-11-06 § 199) finns de nya koderna med och årlig tillsynsavgift
kan därmed debiteras. Den nya taxan utgår från SKL:s bilaga 2 och i den
har några av verksamhetskoderna fått ändrat antal tillsynstimmar. Enligt
gällande taxa ska verksamheten debiteras 38 700 kr, vilket motsvarar en
tillsynstid på 45 timmar (se tabell 1 nedan). År 2016 debiterades verksamheten en tillsynsavgift på 25 163 kr, vilket motsvarar en tillsynstid på
30 timmar (se tabell 1 nedan). En betydande ökning har därmed skett
jämfört med tidigare års debitering.
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Tabell 1
Verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen
(2013:251)
90.40
90.60
90.80
90.110-1
90.171-1
90.251
Totalt antal tim
Antal deb. tim
Total summa kr

Antal tim 2016

Antal tim enligt
ny taxa

12
5
12
18
9
10
66
30
25 163 kr

12
6
12
20
10
30
90
45
38 700 kr

Förslag till timmar efter ändring
12
6
12
20
10
10
70
32,5
27 950 kr

Enligt taxan ska anläggningar som omfattar flera verksamheter debiteras
med 100 % för den verksamhet som medför den högsta avgiften samt 25
% av summan av avgifterna för övriga verksamheter. Huvudkoden för
verksamheten blir enligt den nya taxan 90.251 istället för den tidigare
huvudkoden 90.110-1.
Miljö, bygg- och räddningsförvaltningens bedömning
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen anser att tillsynstiden för verksamhetskoden 90.251 kan sättas ned till 10 timmar istället för 30 timmar
som anges i taxan för tillsyn enligt miljöbalken (KF 2017-11-06 § 199).
Huvudkoden för verksamheten skulle då bli 90.110-1 istället för 90.251,
vilket innebär en total tillsynstid på 32,5 timmar (se jämförelse i tabell
1).
Antalet tillsynstimmar för verksamhetskoden anses som oskäliga och bedöms inte stå i proportion till delverksamhetens omfattning. För den
verksamhet som bedrivs anser miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen
att 10 timmar är mer rimligt, vilket även överensstämmer med tidigare
debiterad tillsynstid för år 2016.
Förslag till klassning
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår att BDX Miljö ABs,
org.nr. 556286-4412, anläggning på fastigheten Storlandet 5:1 klassas
enligt verksamhetskoderna 90.40, 90.60, 90.80, 90.110-1, 90.171-1
samt 90.251. Debitering av tillsynsavgift för verksamhetsåret 2017 föreslås göras enligt nedan.
Lagru
m

Verksamhetskod

29 kap

90.110

Avgift
sklass

Prövnin Beskrivning
gsnivå
C

1. Yrkesmässigt återvinna ickeUtdragsbestyrkande
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41 §

90.110-1

8

90.110-2

7

90.110-3

1

farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om den tillförda mängden
avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller
2. genom krossning, siktning eller
motsvarande mekanisk bearbetning
återvinna avfall för byggnads- eller
anläggningsändamål.
- Den hanterade avfallsmängden är
större än
5 000 ton men högst 10 000 ton
avfall per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är
högst 5 000 ton avfall per kalenderår.
- Tillfällig krossning/återvinning för
byggnads- eller anläggningsandamål

Verksamheten bedöms tillhöra verksamhetskoden 90.110-1. Koden har
enligt taxan för tillsyn enligt miljöbalken avgiftsklass 8, vilket motsvarar
en tillsynstid på 20 timmar.
Avgift: 20 x 860 kr = 17 200 kr. Debitering sker med 100 % då koden
blir huvudkod för verksamheten.
Lagru
m
29 kap
31 §

Verksamhetskod

Avgift
sklass

90.171

90.171-1
90.171-2

5
4

Prövnin Beskrivning
gsnivå
Behandling av icke-farligt avfall geC
nom biologisk behandling, om
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 10 ton men högst
500 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är
mer än 50 ton men högst 18 750
ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om
behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller
3§
- Den tillförda mängden annat avfall
än park- och trädgårdsavfall är mer
än 100 ton men högst 500 ton per
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90.171-3

kalenderår.
- Den tillförda mängden annat avfall
än park- och trädgårdsavfall är mer
än 10 ton men högst 100 ton per
kalenderår.
- Den tillförda mängden park- och
trädgårdsavfall är mer än 50 ton
men högst 18 750 ton per kalenderår.

3

Verksamheten bedöms tillhöra verksamhetskoden 90.171-1. Koden har
enligt taxan för tillsyn enligt miljöbalken avgiftsklass 5, vilket motsvarar
en tillsynstid på 10 timmar.
Avgift: 10 x 860 = 8600 kr. Debitering sker med 25 %.
Lagru
m

Verksamhetskod

Avgift
sklass

29 kap
33 §

90.251

10

Prövnin Beskrivning
gsnivå
Yrkesmässig behandling av animaC
liskt avfall på annat sätt än genom
biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller
högst 2 500 ton per kalenderår.

Verksamhetskoden 90.251 har enligt taxan för tillsyn enligt miljöbalken
avgiftsklass 10, vilket motsvarar en tillsynstid på 30 timmar. Miljö-,
bygg- och räddningsförvaltningen anser att tillsynstiden bör sättas ned till
10 timmar för den aktuella verksamhetskoden och för den aktuella verksamheten.
Avgift: 10 x 860 kr = 8600 kr. Debitering sker med 25 %.
Anläggningar som omfattar flera verksamheter debiteras med 100 % för
den verksamhet som medför högsta avgiften, samt med 25 % av summan av avgifterna för övriga verksamheter. Huvudkoden för BDX Miljö
ABs verksamhet på Storlandet 5:1 bedöms därför bli 90.110-1. Timavgiften är 860 kronor och indexuppräknas.
Den föreslagna tillsynsavgiften för år 2017 blir, efter nedsättningen, totalt 27 950 kr.
Kommunicering
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BDX Miljö AB har getts möjlighet att lämna synpunkter på det förslag till
klassning och årlig tillsynsavgift som miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen gjorde med anledning av den nya taxan, beslutad av KF 6 november 2017, § 199.
Verksamheten har framfört synpunkter på förslaget till klassning och årlig
tillsynsavgift där de anger att antalet tillsynstimmar är oskäligt höga. De
har även med anledning av detta inkommit med en begäran om nedsättning av antalet tillsynstimmar och årlig tillsynsavgift (se underlag nr 2).
BDX Miljö AB anser att 9 timmars tillsynstid är mer rimligt för verksamhetskoden 90.251.
Ekonomiska konsekvenser
Minskad intäkt av tillsynsavgift på grund av nedsättning av tillsynstid för
verksamhetskoden 90.251. Den minskade intäkten beräknas bli 10 750
kr, se jämförelse i tabell 1.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta
att fastslå tillsynstiden till 32,5 timmar för verksamheten i enlighet med
förvaltningens förslag till klassning tills dess att nytt beslut fattas alternativt att verksamheten förändras,
att debitera 27 950 kr för år 2017.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Kommunicering av årlig tillsynsavgift och verksamhetskoder för BDX
Miljö ABs anläggning på fastigheten Storlandet 5:1, Gällivare kommun.
3. Begäran om nedsättning av tillsynsavgift/tillsynstimmar.
4. MBRau 2017-01-04 § 8.
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§8
Ärendeuppföljning
Ärendebeskrivning
Ärendeuppföljning tas upp som stående punkt vid sammanträdet. Ingen
ärendeuppföljning är anmäld till sammanträdet.
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§9
Delegationsbeslut
MBR/2018:11

002

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att lägga delegationsbeslut 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 räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta
att lägga delegationsbeslut med godkännande till handlingarna.
Underlag
1. Förteckning delegationsbeslut.
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Delegationsbeslut
Miljö-, bygg- och räddningsnämndens arbetsutskott
Miljö-2017-716 Medborgarinitiativ- hönshållning
Bygg
Bygg-2013-156
Bygg-2017-623
Bygg-2017-627
Bygg-2017-641
Bygg-2017-652
Bygg-2017-666
Bygg-2017-673
Bygg-2017-677
Bygg-2017-685
Bygg-2017-690
Bygg-2017-694
Bygg-2017-700
Bygg-2017-701
Bygg-2017-715
Bygg-2017-716
Bygg-2017-719
Bygg-2017-723
Bygg-2017-725
Bygg-2017-726
Bygg-2017-727
Bygg-2017-728
Bygg-2017-729
Bygg-2017-735
Bygg-2017-740
Bygg-2017-743
Bygg-2017-88
Bygg-2018-11

Länsstyrelsen beslut gällande överklagan
Magnetiten 16
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage
GÄLLIVARE 5:14
Bygglov nybyggnad omklädningsrum
SAKAJÄRVI 2:4
Bygglov nybyggnad av fritidshus
TJAUTJAS 1:9
Remiss svar till Regeringskansliet
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage
GÄLLIVARE 5:14
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage
GÄLLIVARE 5:14
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage
GÄLLIVARE 5:14
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage
GÄLLIVARE 12:642
Bygglov tillbyggnad kallgarage
FLUGSNAPPAREN 20
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage
GÄLLIVARE 12:669
Bygglov nybyggnad av garage
GÄLLIVARE 64:9
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage
DUNDRET 5:190
Bygglov tillbyggnad garage
ROBSAM 1:89
Beslut anmälan eldstad
GÄLLIVARE 12:183
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage
GÄLLIVARE 12:631
Bygglov tillbyggnad av garage samt ändring av taklutning BILEN 7
Rivningslov för vattenfallsbaracker
FLAKABERG 1:4
Anmälan eldstad/rökkanal
GÄLLIVARE 5:14
Strandskyddsdispens för enbostadshus
SIKTRÄSK 1:2
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage
GÄLLIVARE 12:639
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage
GÄLLIVARE 12:628
Bygglov nybyggnad nätstation
SARVISVAARA 5:3
Bygglov skylt med ljusanordning
BOFINKEN 13
Bygglov för skyltar
FJÄLLBJÖRKEN 1
Byte av kontrollansvarig
GÄLLIVARE 12:74
Strandskyddsdispens
SARVISVAARA 3:5

Miljö
Miljö-2017-1011 Kontrollbesök med avvikelse
Miljö-2017-860 Beslut om åtgärder

Hjorten 7

Räddningstjänsten
Rtj-2017-36
Egensotning

PUOLTIKASVAARA 1:5
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§ 10
Delgivningar
MBR/2018:10

002

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att lägga delgivningar med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Delgivningar redovisas i bilaga.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta
att lägga delgivningar med godkännande till handlingarna.
Underlag
1. Förteckning delgivningar.
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Delgivningar
Bygg
Bygg-2013-156
Bygg-2015-374
Bygg-2017-261
Bygg-2017-502
Bygg-2017-703
Bygg-2017-707
Bygg-2017-708
Bygg-2017-710
Bygg-2017-713
Bygg-2017-714
Bygg-2017-718
Bygg-2017-721
Bygg-2017-722
Bygg-2017-730
Bygg-2017-733
Bygg-2017-739
Bygg-2017-746
Bygg-2017-80
Bygg-2018-10

Länsstyrelsen beslut gällande överklagan
Beslut från Länsstyrelsen
Beslut från Energimarknadsinspektionen
Länsstyrelsen avslår överklagan
Underrättelse om avslutad förrättning
Underrättelse om avslutad förrättning
Underrättelse om avslutad förrättning
Underrättelse om avslutad förrättning
Underrättelse om avslutad förrättning
Underrättelse om avslutad förrättning
Underrättelse om avslutad förrättning
Underrättelse om avslutad förrättning
Underrättelse om avslutad förrättning
Underrättelse om avslutad förrättning
Underrättelse om avslutad förrättning
Underrättelse om avslutad förrättning
Underrättelse om avslutad förrättning
RFF protokoll 2017-12-07
Underrättelse om avslutad förrättning

Miljö
Miljö-2013-45
Miljö-2014-720
Miljö-2014-938
Miljö-2017-1003
Miljö-2017-6
Miljö-2017-745
Miljö-2017-869
Miljö-2017-891
Miljö-2017-959
Miljö-2017-961
Miljö-2017-962
Miljö-2017-967
Miljö-2017-987
Miljö-2018-28
Miljö-2018-33

Deldom i mål M-3093-12
Sakajärvi 2:4
Beslut förlängning av tid för igångsättning täktverksamhet Gällivare 73:1
Länsstyrelsen avslår överklagandet
Lina 3:1
Beslut om bildande av naturreservat Puoutavare
Nyhetsbrev för kontrollmyndigheterna
Dom i Mål nr M 2298-17
Underrättelse av bildande av naturreservat Karsberget
Underrättelse om bildande av naturreservat Hippatj
LST beslut angående försök med externt rågods
LST beslut ang uppförande av radiotorn och teknikbodar GÄLLIVARE 76:1
Länsstyrelsens beslut om dispens från förbud
Malmberget 8:17
Beslut miljöpåverkan av kapacitetshöjande åtgärder
Malmberget 8:17
Beslut ang nyanläggning markkabel
Beslut angående åtgärder vid anläggning av luftledning
NATTAVAARA 1:21
Protokol, presentationer, kommande sammanträden

Räddningstjänsten
Rtj-2017-32
Beslut om egensotning

Magnetiten 16
Magnetiten 18
GÄLLIVARE 15:232
GÄLLIVARE 12:74
KAVAHEDEN 1:4
STORLANDET 5:1
STORLANDET 5:1
ULLATTI 9:21
VETTASJOKI 6:1
VUOTTAS 2:2
MALMBERGET 2:11
GÄLLIVARE 23:5
ULLATTI 3:22
ÄIJÄVAARA 4:4
ROBSAM 1:3
VETTASJÄRVI 1:6
VETTASJOKI 6:1

GÄLLIVARE 12:75
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§ 11
Förvaltningschefen informerar och ledamöterna ställer frågor
MBR/2018:12

000

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att lägga rapporter till handlingarna utan vidare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Vid miljö-, bygg- och räddningsnämndens sammanträde informerar förvaltningschefen avseende aktuella frågor för miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen och ledamöterna ställer frågor.
Vid dagens sammanträde informeras följande:
- Fem stycken detaljplaner kommer komma ut på granskning till februari nämnden.
- Återkoppling och genomgång av åtgärder utifrån resultatet av undersökningen chefers arbetssituation.
- Information om bärgning av pistmaskin.
- Övergripande information gällande dundret.
- Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen är inbjuden till samråd med
Boliden gällande Liikavaara.
- Det kommer inkomma en inbjudan om samråd med Boliden gällande
Nautanen.
- Information gällande hönshållning.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta
att lägga rapporter till handlingarna utan vidare åtgärd.
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§ 12
Kurser och konferenser
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att ledamöter samt ersättare i miljö-, bygg- och räddningsnämnden ska
delta i kommungemensamma utbildningen i kommunallagen den 12 februari.
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