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§ 13
Årsredovisning miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2017
MBR/2018:2 0421
Bygg-2018-2
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att miljö-, bygg- och räddningsnämndens verksamhetsberättelse tillförs
ärende Årsredovisning 2017 och överlämnas till kommunfullmäktige för
fastställande,
att driftbudgetens överskott 4 070 tkr lämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Till årsredovisningen sammanställs verksamhetsberättelsen som innehåller viktiga händelser, driftsanalys, investeringsredovisning och framtidsperspektiv samt utvecklingsområden.
Årligen sammanfattas även miljö-, bygg- och räddningsnämndens
måluppfyllelse utifrån den tagna verksamhetsplanen som är en del av
kommunens målstyrningsmodell.
Miljö-, bygg- och räddningsnämndens årsredovisning (bokslut) avseende
driftbudget 2017 uppvisar ett överskott på 4070 tkr.
Miljö-, bygg- och räddningsnämndens årsredovisning (bokslut) avseende
investeringsbudget 2017 innehöll budgetavvikelse 207 tkr.
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 verksamhetsberättelse tillförs
ärende Årsredovisning 2017 och överlämnas till kommunfullmäktige för
fastställande,
att driftbudgetens överskott 4 070 tkr lämnas till kommunstyrelsen.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
Utdragsbestyrkande
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2. Miljö-, bygg- och räddningsnämndens verksamhetsberättelse 2017.
3. Miljö-, bygg- och räddningsnämndens fördjupade måluppfyllelse 2017.
4. MBRau 2018-02-01 § 9.

Utdragsbestyrkande
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§ 14
Medborgarinitiativ - hönshållning
MBR/2017:140 0091
Miljö-2017-716
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anta medborgarinitiativ samt,
att ändra de lokala föreskrifterna i enlighet med förvaltningens förslag
enligt bilaga 2.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarinitiativ inkom med förslag om att förändra lokala föreskrifterna så att anmälan om hönshållning inte längre behövs inom detaljplanelagt område. Av förslaget framgår förslag på högst antal höns och tuppar samt att man bör föreskriva generella villkor.
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen gör bedömningen att utifrån ett
medborgarperspektiv, ett hållbart samhälle samt utifrån livsmedelsverkets strävan mot fler lokala små produktioner, borde medborgarinitiativet, införlivas och de lokala föreskrifterna bör förändras. Dessutom bör
generella villkor införlivas i de lokala föreskrifterna.
Miljö-, bygg och räddningsförvaltningens förslag på generella riktlinjer är
bland annat:
-

Enligt medborgarinitiativets förslag att flockens antal inte får överskrida 12 st, däribland max 1 tupp.

-

Vistelsetiden utomhus för djuren får inte ske mellan 22-07 för att minimera olägenheter i form av ljud för närboende.

-

Gödseln ska dagligen tas omhand så att närboende inte störs. Kommunicering med grannarna bör ske för att undvika framtida klagomål
och öka delaktigheten.

Ekonomiska konsekvenser
Marginell inkomstsänkning.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta medborgarinitiativ samt,
att ändra de lokala föreskrifterna i enlighet med förvaltningens förslag
enligt bilaga 2.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Medborgarförslaget.
3. Lokala föreskrifter (reviderade versionen).
4. MBRau 2018-02-01 § 10.

Utdragsbestyrkande
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§ 15
Granskning - Detaljplan för Malmberget 1:129, 2:13, 2:12 samt
Robsam 1:1
MBR/2018:13 2143
Bygg-2018-34
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att anta tjänsteskrivelsen som sitt granskningsyttrande,
att skicka yttrandet till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ändring av befintlig detaljplan
till ändamålet gruvindustri.
Detaljplanen omfattar del av fastigheterna Malmberget 1:129, Malmberget 2:13, del av Robsam 1:1 och del av Malmberget 2:12. Malmberget
1:129 ägs av Norrbottens läns landsting
Till följd av den hittills bedrivna gruvverksamheten krävs det att nuvarande markanvändning inom större delar av Malmberget upphävs och
användningen ändras till industrimark för gruva. Dessa planändringar är
nödvändiga för LKAB:s fortsatta gruvbrytning och för kommunen. Det
huvudsakliga syftet med detaljplanen är därmed att ändra nuvarande
markanvändning till gruvindustri (J1) vilket säkerställs inom hela planområdet. Vid planläggning hanteras omgivande vägar med tillfällig användning och allmänna platser hanteras med miljözon tills området stängs av
för gruvverksamhet.
Det finns 2 gällande detaljplaner för området; Byggnadsplan för del av
Gällivare bandel 1 samt Stadsplan för Malmberget 1:1 m.fl.
Planen har upprättats i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900)
som utökat förfarande.
Efter granskning av handlingar lämnas följande yttrande:
Miljö- bygg- och räddningsnämnden anser att det bör beskrivas och förtydligas hur miljözonen utformas i aktuell planbeskrivning för att minimera påverkan på boende- och livsmiljön kring planområdet. Det bör
även tydliggöras hur miljön innanför stängslet ska utformas för att minimera påverkan på boende- och livsmiljön kring planområdet då delar av
området kommer instängslas redan under 2018.

Utdragsbestyrkande
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Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Enligt förslag.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta
att anta tjänsteskrivelsen som sitt granskningsyttrande,
att skicka yttrandet till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Granskningshandlingar.
3. MBRau 2018-02-01 § 11.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

10 (25)

2018-02-15

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd
§ 16
Granskning - Detaljplan för Gällivare 76:1, Silfwerbrandshöjden
MBR/2018:14 2143
Bygg-2018-33
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att miljö-, bygg- och räddningsnämnden tar miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens synpunkter som sina,
att skicka yttrandet till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ärendebeskrivning
Planen syftar till att pröva förutsättningarna för att förtäta Silfwerbrandshöjdens bostadsområde med nya bostäder. I gällande detaljplan är marken redovisad som parkmark.
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. Planen
redovisar nya byggrätter för parhus. Planens målsättning har varit att
skapa tät och sammanhållen bebyggelse så att en stor del av befintlig
parkmark på Silfwerbrandshöjden kan behållas.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över
rubricerad detaljplan.
Efter granskning av handlingar har miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen följande synpunkter:
För att minimera omgivningspåverkan för närboende i området bör gemensamhetsanläggningsytorna begränsas vad gäller den totala nockhöjden. Med en byggnadshöjd på 5 m utan begränsning på takvinkel ökar
risken att gemensamhetsanläggningarna ger ett stort och avskärmande
intryck.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
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 miljö-, bygg- och räddningsnämnden tar miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens synpunkter som sina,
att skicka yttrandet till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Granskningshandlingar.
3. MBRau 2018-02-01 § 12.
Yrkande
Jan-Erik Apelqvist (S) yrkar med instämmande av Vivi Eriksson (S)
att socialdemokraterna kvarstår med sitt yttrande angående planen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Jan-Erik Apelqvists (S) förslag mot förvaltningens förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att miljö-, bygg- och räddningsnämnden har beslutat i enlighet
med förvaltningens förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 17
Granskning - Detaljplan för Gällivare 76:1 och Sjöjungfrun 2
MBR/2018:15 2143
Bygg-2018-32
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att miljö-, bygg- och räddningsnämnden antar förvaltningens yttrande
som sina,
att skicka yttrandet till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ärendebeskrivning
Planområdet ligger strax norr om Gällivare centrum och utgörs av parkmark, till stor del gräsbevuxen med utspridda träd samt 2 tjärnar. Syftet
med detaljplanen är att skapa en ”aktivitetspark”, det vill säga ett attraktivt parkområde för kommuninvånare och övriga besökande. Projektet
med att utveckla parken är redan påbörjat, där bästa möjliga utformning
utreds. Detaljplanen syftar till att möjliggöra denna utveckling. En första
etapp av projektet har redan påbörjats där bland annat en grillkåta ska
uppföras och den befintliga lekparken i norra delen av parken byts ut.
Miljö-, bygg och räddningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över
rubricerad detaljplan.
Efter granskning har miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen inget att
erinra mot planförslaget.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Positivt tillskott i form av rekreationsmöjligheter för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta
att miljö-, bygg- och räddningsnämnden antar förvaltningens yttrande
som sina,
att skicka yttrandet till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
Utdragsbestyrkande
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2. Granskningshandlingar.
3. MBRau 2018-02-01 § 13.

Utdragsbestyrkande
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§ 18
Granskning - Detaljplan för Gojan 15, del av Gällivare 76:1 m fl. Multiaktivitetshuset
MBR/2018:16 2143
Bygg-2018-31
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att ta miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens synpunkter som sina,
att skicka yttrandet till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ärendebeskrivning
Detaljplanen är ute på granskning från 1 februari till och med 22 februari
december 2018.
Planområdet ligger i Gällivare centrum och innefattar fastigheten Gojan
15 och en del av Kyrkalléerna.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett multiaktivitetshus som
arena för idrott, musik, kultur, bio, bibliotek, simhall, äventyrsbad i centrala Gällivare. I samband med detta har även förutsättningar för ett parkeringsgarage skapats.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över
rubricerad detaljplan.
Efter granskning av handlingar har miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen inget att erinra mot planförslaget
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 ta miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens synpunkter som sina,
att skicka yttrandet till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Underlag
Utdragsbestyrkande
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1. Tjänsteskrivelse.
2. Granskningshandlingar.
3. MBRau 2018-02-01 § 14.

Utdragsbestyrkande
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§ 19
Uppföljning internkontrollplan miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2017
MBR/2018:3 0071
Bygg-2018-3
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att godkänna uppföljning av miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2017.
Ärendebeskrivning
För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska
kommunen arbeta med intern kontroll på ett systematiskt sätt.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har upprättat internkontrollplan för
2017 som omfattar uppföljning av uppsatta mål, uppföljning av strategiska planer och program, ekonomisk uppföljning, uppföljning av nämndens ärenden, uppföljning av revisionsrapporter, reglementen samt uppföljning av riskbedömning i verksamheten.
Uppföljning av intern kontroll omfattar 1 januari till 31 december 2017.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltning föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta
att godkänna uppföljning av miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2017.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Uppföljning av miljö-, bygg- och räddningsnämndens internkontroll
2017.
3. MBRau 2018-02-01 § 15.

Utdragsbestyrkande
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§ 20
Kompletterande investeringsäskande ang. ombyggnation av RC gällande
säker ledningsplats vid Räddningstjänsten
MBR/2018:17 040
Rtj-2018-1
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden föreslår kommunfullmäktige
besluta
att ur rörelsekapitalet anslå 2 900 000 kr till investeringsobjektet MSB
Räddningstjänsten 28002 för att sedan återbetalas när statsbidrag betalats ut.
Ärendebeskrivning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsammans
med länsstyrelsen, räddningstjänsten och Gällivare kommun tagit fram
detta åtgärdsförslag som innehåller beskrivningar av förekommande lokaler och system som ingår i räddningstjänstens lednings lokaler vid såväl vardagliga som allvarliga och extraordinära händelser, samt vid kris
och höjd beredskap.
Enligt kostnadsbilagan till åtgärdsförslaget för ombyggnation vid Räddningstjänsten så uppgår den beräknade bidragsberättigade kostnaderna
till 5 800 000 kr, av det utgår 2 900 000 kr som statligt bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Investeringen för ombyggnation av RC gällande säker ledningsplats är
beviljat ur investeringsreserven för 2017 av KS/2017:2552 § 321.
Eftersom kommunen behöver beslut om bruttobelopp för investeringar
krävs ett tilläggsäskande på 2 900 000 kr. Beloppet tas från rörelsekapitalet för att sedan återföras efter utbetalt statsbidrag enligt bilagda villkor.
Ekonomiska konsekvenser
Investering på 2 900 000 kr allokeras från rörelsekapitalet för att sedan
återföras när statsbidrag har utbetalts.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår Kommunfullmäktige att
besluta
Utdragsbestyrkande
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att ur rörelsekapitalet anslå 2 900 000 kr till investeringsobjektet MSB
Räddningstjänsten 28002 för att sedan återbetalas när statsbidrag betalats ut.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Beslut om statsbidrag till tekniska förstärkningsåtgärder för ökad ledningsförmåga för Räddningstjänsten i Gällivare kommun.
3. Villkor för utbetalning av statsbidrag.
4. MBRau 2018-02-01 § 16.

Utdragsbestyrkande
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§ 21
Delgivningar
MBR/2018:19

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.

Utdragsbestyrkande
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Delgivningar
Bygg
Bygg-2018-40
Bygg-2017-502
Bygg-2018-54

Godkännande av förrättning
Dom i Mål nr P 32-18 klagomål
Godkänner avstyckning

Miljö
Miljö-2018-80
Miljö-2017-282

Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenvikens vattendistrikt
Uppföljning av åtgärdsplan

Robsam 1:1
GÄLLIVARE 15:232
TJAUTJAS 1:113

Utdragsbestyrkande
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§ 22
Delegationsbeslut
MBR/2018:18 002
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.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-02-15

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd
Delegationsbeslut
Bygg
Bygg-2017-736
Bygg-2017-737
Bygg-2017-738
Bygg-2017-747
Bygg-2018-27
Bygg-2018-28
Bygg-2018-29
Bygg-2018-35
Bygg-2018-42
Bygg-2018-43
Bygg-2018-46
Bygg-2018-48
Bygg-2018-50

Bygglov nybyggnad nätstation
Bygglov nybyggnad nätstation
Bygglov nybyggnad nätstation
Marklov schaktning för ny plattramsbro
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage
Rivningslov Fd vårdcentralen i Malmberget
Beslut anmälan bastubyggnad
Bygglov nybyggnad nätstation NS 75715
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage
Anmälan attefallsbyggnad
Beslut om förlängd dispens för OVK
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage

SARVISVAARA 1:4
SARVISVAARA 1:7
SARVISVAARA 2:9
GÄLLIVARE 12:74
GÄLLIVARE 5:14
MALMBERGET 1:129
SAIVOROVA 4:16
NATTAVAARA 13:3
GÄLLIVARE 5:14
GÄLLIVARE 5:14
LEIPOJÄRVI 1:27
Malmberget 8:25
KOSKULLSKULLE 2:112

Miljö
Miljö-2018-63

Beslut om kontrollprogram för grundvatten

KAPTENSGÅRDEN 1:19

Utdragsbestyrkande
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§ 23
Ärendeuppföljning
Ärendebeskrivning
Ärendeuppföljning tas upp som en stående punkt vid sammanträdet. Ingen ärendeuppföljning är anmäld till sammanträdet.
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§ 24
Förvaltningschefen informerar och ledamöterna ställer frågor
MBR/2018:20

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:
- Förvaltningens handlingsplan för 2018 genomgås.
- Information gällande Dundret.
- Information gällande pågående arbete med nedskräpningsärenden.
- Information gällande pågående rekryteringar inom förvaltningen.
- Information gällande räddningstjänstens budget och vikariekostnader.
- Miljö-, bygg- och räddningsnämnden kommer bli ansvarig att utse
skyddsjägare i kommunen.
- Information från genomfört samrådsmöte med Boliden gällande Liikavaara.
- Dialog gällande funderingar som uppkommit efter utbildning i nya
kommunallagen.
- Information gällande pågående utredningar av framtagande av en
jävsnämnd.
- Information gällande dieselutsläpp i Vassaraälv.
- Omhändertagande av material vid rivning av kommunala fastigheter.
- Kommunbesök av kommittén för modernare byggregler genomförs i
april.
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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§ 25
Kurser och konferenser
Ärendebeskrivning
Kurser och konferenser tas upp som en stående punkt vid sammanträdet.
Inga kurser eller konferenser är anmälda till sammanträdet.

Utdragsbestyrkande

