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§ 34
Taxa för plan- och bygglov 2019
MBR/2018:35 - 0031
Bygg-2018-109
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anta taxa för plan- och bygglov 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har upprättat förslag till följande
taxa inom nämndens verksamhetsområde taxa för plan- och bygglov
2019
Ingen förändring av taxebelopp.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styrkort och kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för plan- och bygglov 2019.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Förslag taxa för plan- och bygglov.
3. MBRau 2018-04-05 § 17.

Utdragsbestyrkande
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§ 35
Taxa för tillsyn enligt LSO och LBE 2019
MBR/2018:28 - 0031
Rtj-2018-3
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att anta taxan för LSO och LBE för 2019.
Ärendebeskrivning
Enligt budgetreglerna 2019-2021 beslutade av kommunfullmäktige har
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden delegation att fatta beslut om taxa
för tillsyn enligt LSO och LBE.
Taxa för tillsyn enligt LSO och LBE höjs med 2,8 % vilket grundar sig på
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 2018.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styrkort och kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta
att anta taxan för LSO och LBE för 2019.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Förslag taxa för tillsyn enligt LSO och LBE.
3. MBRau 2018-04-05 § 18.

Utdragsbestyrkande
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§ 36
Taxa för sotning 2019
MBR/2018:29 - 0031
Rtj-2018-5
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att anta taxan för sotning för 2019.
Ärendebeskrivning
Enligt budgetreglerna 2019-2021 beslutade av kommunfullmäktige har
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden delegation att fatta beslut om taxa
för sotning.
Taxa för sotning höjs med 2,18 % vilket grundar sig på senast antagna
sotningsindex 2017.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styrkort och kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta
att anta taxan för sotning för 2019.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Förslag taxa för sotning.
3. MBRau 2018-04-05 § 19.

Utdragsbestyrkande
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§ 37
Taxa för räddningstjänsten extern teknisk service 2019
MBR/2018:30 - 0031
Rtj-2018-6
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anta taxa för räddningstjänsten extern teknisk service 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har upprättat förslag till följande
taxa inom nämndens verksamhetsområde:
Taxa för räddningstjänsten extern teknisk service.
Taxa för räddningstjänsten extern teknisk service höjs med 2,8 % vilket
grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 2018.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styrkort och kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för räddningstjänsten extern teknisk service 2019.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Förslag taxa för räddningstjänsten extern teknisk service.
3. MBRau 2018-04-05 § 20.

Utdragsbestyrkande
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§ 38
Taxa för räddningstjänsten interna teknisk service 2019
MBR/2018:31 - 0031
Rtj-2018-7
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anta taxa för räddningstjänsten intern teknisk service 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har upprättat förslag till följande
taxa inom nämndens verksamhetsområde taxa för räddningstjänsten intern teknisk service 2019
Höjningen grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
2018 som är 2,8 %.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styrkort och kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för räddningstjänsten intern teknisk service 2019.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Förslag taxa för räddningstjänsten intern teknisk service.
3. MBRau 2018-04-05 § 21.

Utdragsbestyrkande
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§ 39
Taxa för brandskyddskontroll 2019
MBR/2018:36 - 0031
Rtj-2018-4
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att anta taxa för brandskyddskontroll för 2019.
Ärendebeskrivning
Enligt budgetreglerna 2019-2021 beslutade av kommunfullmäktige har
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden delegation att fatta beslut om taxa
för brandskyddskontroll 2019.
Taxa för brandskyddskontroll 2019 höjs med 2,8 % vilket grundar sig på
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 2018.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styrkort och kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta
att anta taxan för brandskyddskontroll för 2019.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Förslag taxa för brandskyddskontroll.
3. MBRau 2018-04-05 § 22.

Utdragsbestyrkande
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§ 40
Taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2019
MBR/2018:34 - 0031
Miljö-2018-140
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anta taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har upprättat förslag till följande
taxa inom nämndens verksamhetsområde Taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2019
Höjningen grundar sig på att för att förvaltningen ska uppnå de ekonomiska målen som nämnden satt, föreslås höjningen bli 10 %. Det motsvarar en ökning från 886 kr/h år 2018 till 975 kr/h år 2019, dvs en skillnad på 89 kr/timme. Som jämförelse har t.ex. Pajala 970 kr/h år 2018,
Luleå 975 kr/h år 2018.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styrkort och kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2019.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Förslag taxa för tillsyn enligt miljöbalken.
3. MBRau 2018-04-05 § 23.

Utdragsbestyrkande
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§ 41
Taxa Livsmedel och foderlagstiftning 2019
MBR/2018:32 - 0031
Miljö-2018-138
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att anta taxa för livsmedel och foderlagstiftning 2019.
Ärendebeskrivning
Enligt budgetreglerna 2019-2021 beslutade av kommunfullmäktige har
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden delegation att fatta beslut om taxa
för livsmedel och foderlagstiftning 2019.
Taxa för livsmedel och foderlagstiftning 2019 höjs med 11,3 % vilket
krävs för att de ekonomiska målen för livsmedel ska nås. De ekonomiska
målen är enligt lag att livsmedelstillsynen ska ha 100 % kostnadstäckningsgrad. Höjningen med 11,3 % motsvarar en ökning från 1064 kr/h år
2018 till 1200 kr/h år 2019, dvs den totala ökningen per timme blir 136
kr. Som jämförelse kan nämnas att t.ex. Pajala har 1150 kr/h år 2018.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styrkort och kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta
att anta taxan för Livsmedel och foderlagstiftning 2019.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Förslag taxa för livsmedel och foderlagstiftning.
3. MBRau 2018-04-05 § 24.

Utdragsbestyrkande
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§ 42
Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2019
MBR/2018:33 - 0031
Miljö-2018-139
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anta taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har upprättat förslag till följande
taxa inom nämndens verksamhetsområde taxa för tillsyn över handel
med vissa receptfria läkemedel 2019
Höjningen grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
2018 som är 2,8 %.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styrkort och kommunplansdirektiv.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2019.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Förslag taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel.
3. MBRau 2018-04-05 § 25.

Utdragsbestyrkande
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§ 43
Investeringsbudget 2019-2021
MBR/2018:40 - 040
Rtj-2018-8
Miljö-, bygg och räddningsnämnden föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2019 och plan 2020-2021.
Investeringsbudget 2019: 1 000 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.
Budgetplan 2020: 1 000 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.
Budgetplan 2021: 900 tkr och driftkonsekvenser 0 kr.
Ärendebeskrivning
Förslag till investeringsbudget 2019 och plan 2020-2021 för Miljö-, bygg
och räddningsnämnden har upprättats i enlighet med kommunplansdirektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg och räddningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till investeringsbudget 2019 och plan 2020-2021.
Investeringsbudget 2019: 1 000 tkr och driftkonsekvenser 0.
Budgetplan 2020: 1 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2021: 900 och driftkonsekvenser 0 kr.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-04-19

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Investeringsbudget sammandrag MBR 2019-2021.
3. Investeringskalkyl övningsanläggning.
4. Investeringskalkyl fordon.
5. Investeringskalkyl slangtvätt.
6. MBRau 2018-04-05 § 26.

Utdragsbestyrkande
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§ 44
Driftbudget 2019-2021
MBR/2018:41 - 040
Rtj-2018-10
Miljö-, bygg och räddningsnämnden föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anta förslag till driftbudget 2019 och plan för 2020-2021;
Driftbudget 2019: 24 962 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2020: 24 462 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2021: 24 462 tkr, varav 0 kr i engångsanslag.
Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget samt plan för åren 2020-2021 för Miljö-, bygg och
räddningsnämnden har upprättats i enlighet med kommunplansdirektiven.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser finns.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg och räddningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till driftbudget 2019 och plan för 2020-2021;
Driftbudget 2019: 24 962 tkr, varav 400 kr i engångsanslag.
Budgetplan 2020: 24 462 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2021: 24 462 tkr, varav 0 kr i engångsanslag.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. MBR driftbudget sammandrag 2019-2021.
3. Driftbilaga projekt nytt handlingsprogram enl LSO.
4. MBRau 2018-04-05 § 27.
Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Ulf Normark (S) yrkar
att anta förslag till driftbudget 2019 och plan för 2020-2021;
Driftbudget 2019: 24 962 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2020: 24 462 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag.
Budgetplan 2021: 24 462 tkr, varav 0 kr i engångsanslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer Ulf Normarks (S) förslag mot förvaltningens förslag till
beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att
miljö-, bygg- och räddningsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Ulf Normarks (S) förslag.

Utdragsbestyrkande
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§ 45
Delegationsordning miljö-, bygg- och räddningsnämnden
MBR/2018:42 - 002
Rtj-2018-11
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att anta upprättat förslag till delegationsordning för miljö, bygg- och
räddningsnämnden.
Ärendebeskrivning
Revidering av delegationsordning för miljö, bygg- och räddningsnämnden
Delegationsordningen innehåller lagstiftningsmässiga och kommungemensamma förändringar.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Föreslaget beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Miljö, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö, bygg- och räddningsnämnden besluta
att anta upprättat förslag till delegationsordning för miljö, bygg- och
räddningsnämnden.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Förslag till delegationsordning.
3. MBRau 2018-04-05 § 28.

Utdragsbestyrkande
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§ 46
Reglemente för miljö-, bygg- och räddningsnämnden
MBR/2018:39 - 003
Bygg-2018-149
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden föreslår kommunfullmäktige
besluta
att anta reviderat reglemente för miljö-, bygg- och räddningsnämnden.
Ärendebeskrivning
Efter utredning av kommunal jägare föreslås miljö-, bygg och räddningsnämnden, vara den nämnd som utser kommunjägare. Reglementet behöver därför ses över och revideras.
Förslag till nytt reglemente föreligger.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat reglemente för miljö-, bygg- och räddningsnämnden.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Jämförelsedokument mellan gällande reglemente och förslag till nytt
reglemente.
3. Jämförelse mellan gällande reglemente och nytt reglemente.
4. Förslag nytt reglemente.
5. MBRau 2018-04-05 § 29.

Utdragsbestyrkande
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§ 47
Val av dataskyddsombud för miljö-, bygg- och räddningsnämnden i Gällivare kommun
MBR/2018:38 - 0052
Bygg-2018-158
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att förordna Lars Nilsson, arkivarie, som dataskyddsombud för miljö-,
bygg- och räddningsnämnden.
Ärendebeskrivning
25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning (även kallad GDPR) i kraft
och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen. Dataskyddförordningen
gäller som lag i alla EU:s medlemsländer och innebär en del förändringar
för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Varje myndighet är ansvarig för
all behandling av personuppgifter vilket innebär att säkerställa att alla
krav i lagen följs.
Gällivare kommun har utsedda personuppgiftsombud (PuL-ombud) utifrån personuppgiftslagen och med anledning av att dataskyddsförordningen träder i kraft behöver nämnderna och kommunstyrelsen utse
dataskyddombud. Kommunstyrelsens dataskyddsombud har en övergripande roll bland dataskyddsombuden med uppgift att vara sammankallande till möten, genomföra utbildningar samt tillsammans med övriga
dataskyddsombud delta i ett arbete med att utarbeta gemensamma regler och rutiner.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för
barn och unga.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta
att förordna Lars Nilsson, arkivarie, som dataskyddsombud för miljö-,
bygg- och räddningsnämnden.

Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. MBRau 2018-04-05 § 30.

Utdragsbestyrkande
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§ 48
Gällivare 5:14, Bygglov nybyggnad fyra flerbostadshus
MBR/2018:44 - 231
Bygg-2018-114
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att bevilja bygglov enligt tjänsteskrivelsen för nybyggnad av 4 st flerbostadshus och komplementbyggnader på fastigheten Gällivare 5:14 med
stöd av 9kap. 31 § plan-och bygglagen, PBL.
att svar på yttrandepunkterna från räddningstjänsten gällande brandskyddsdokumentation redovisas inför tekniskt samråd.
Hur man överklagar, se bilaga.
Ärendebeskrivning
LKAB ansöker om bygglov för nybyggnad av fyra stycken 4 våningars
flerbostadshus med carport och förråd på fastigheten Gällivare 5:14.
Byggnadsarea (BYA) för varje flerbostadshus är 340,9 m2 och bruttoarean är 1531 m2. Antalet lägenheter blir totalt 61 stycken.
Antalet parkeringsplatser är totalt 86st vilket ger 1,41 platser/lägenhet.
Till flerbostadshusen uppförs 5 carportar med förråd samt 2st miljöhus.
Alla komplementbyggnader får en sammanlagd BYA på 874 m2.
Totala BTA:n för samtliga byggnader blir 6368 m2.
För området gäller detaljplan 2523-P16/17 del av Repisvaara, (Repisvaara Norra) Gällivare kommun. Bygglovet uppfyller detaljplanens syfte.
Bygglovet innebär en avvikelse pga föreslagna byggnadsarea på 2237 m2
dvs 38%, innebär en avvikelse från bestämmelsen om att högst 30% av
fastighetsarean får bebyggas, i den gällande detaljplanen.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godkänns byggherrens förslag till kontrollansvarig:
Antero Ijäs, behörighet Komplicerad
Avgiften för bygglovet är 348 575,5 kronor i enlighet med bygglovstaxa
fastställd av kommunfullmäktige KF 2017-06-19 § 119.
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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 fastighetsägare för Gällivare 12:74, Gällivare kommun
som inte har något att erinra mot tänkt byggnation.
Upplysningar
Beslutet befriar er inte från ansvar att ta hänsyn till andra bestämmelser
eller vad som föreskrivs i annan lagstiftning.
Fakturan för avgiften skickas separat.
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll betalas av byggherren och skall utföras
av ackrediterad utsättare.
Byggnadsverket ska ha bredbandsanslutning enligt 8 kap. 4 § plan- och
bygglagen.
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10
kap 4 § PBL.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den
dag som beslutet vunnit laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
Hur man överklagar, se bilaga.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta

Utdragsbestyrkande
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att bevilja bygglov enligt tjänsteskrivelsen för nybyggnad av 4 st flerbostadshus och komplementbyggnader på fastigheten Gällivare 5:14 med
stöd av 9kap. 31 § plan-och bygglagen, PBL.
att svar på yttrandepunkterna från räddningstjänsten gällande brandskyddsdokumentation redovisas inför tekniskt samråd.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Ansökan.
3. Situationsplan.
4. Plan-, fasad- och sektionsritning.
5. Tillgänglighetsdokumentation.
6. Brandskyddsbeskrivning.
7. Energibalansberäkning.
8. Projekteringsunderlag ljud.
9. Färgsättning.
10.Illustration.
11.MBRau 2018-04-05 § 31.
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§ 49
Sakajärvi 2:4, Bygglov tillbyggnad av industrilokaler
MBR/2018:43 - 232
Bygg-2018-147
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att bevilja bygglov, enligt tjänsteskrivelsen, tillbyggnad förrådslokal på
fastigheten Sakajärvi 2:4 med stöd av 9 kap. 30 § PBL.
Hur man överklagar, se bilaga.
Ärendebeskrivning
Boliden Mineral AB ansöker om bygglov för att uppföra tillbyggnad, nytt
förråd, i anslutning till befintlig truckverkstad. Tillbyggnaden blir ca
810m2.
Området berörs av detaljplan för Aitikgruvan, akt nr: 2523-P08/1. Enligt
planen krävs inte bygglov för att bygga till byggnader med upp till 200m2
byggnadsarea eller på annat sätt ändra industribyggnad. Tillbyggnaden
innebär ingen avvikelse mot bestämmelserna i detaljplan för Aitikgruvan.
Räddningstjänsten yttrande avseende brandskyddsbeskrivningen är att
beskrivningen är ok.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godkänns byggherrens förslag till kontrollansvarig: Olov Modig,
behörighet N.
Avgiften för bygglovet är 53462 kronor i enlighet med bygglovstaxa fastställd av kommunfullmäktige KF 2017-06-19 § 119.
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.
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, enligt tjänsteskrivelsen, tillbyggnad förrådslokal på
fastigheten Sakajärvi 2:4 med stöd av 9 kap. 30 § PBL.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Ansökan.
3. Situationsplan.
4. Plan-, fasad- och sektionsritning.
5. Brandskyddsbeskrivning.
6. MBRau 2018-04-05 § 32.
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§ 50
Gällivare 5:14, Bygglov nybyggnad fem flerbostadshus
MBR/2018:48 - 231
Bygg-2018-159
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för 5 stycken bostadshus med totalt 40 stycken lägenheter på Repisvaara NV nr 1 samt bevilja bygglov för lägenhetsförråd/
barnvagnsförråd och miljöhus, tvättstuga, carports med förråd, med stöd
av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen
att som kontrollansvarig godkänna byggherrens förslag till kontrollansvarig: Antero Ijäs, behörighet Komplicerad.
att avvikelser i brandskyddsbeskrivningen åtgärdas senast innan tekniskt
samråd.
Hur man överklagar, se bilaga.
Ärendebeskrivning
LKAB ansöker om lov att uppföra 5 stycken bostadshus, för TOP Bostäder
AB, med totalt 40 stycken lägenheter på Repisvaara NV nr 1. Tillkommande byggnader utgörs av lägenhetsförråd/ barnvagnsförråd och miljöhus, tvättstuga, carports med förråd.
Nytillkommen bruttoarea 3 756,9 m2, byggnadsarean uppgår till 2054,4
m2. Färgsättning enligt bilaga 4. Totalantalet P-platser uppgår till 56
stycken varav två är HKP- platser.
För området gäller detaljplan för del av Repisvaara inom del av Gällivare
12:74 samt Gällivare 5:13 med Akt.nr 2523-P16/17. Sökt lov innebär
ingen avvikelse mot detaljplan.
Antal planerade byggnadsverk
- 5 st. flerbostadshus med nedanstående antal lägenheter i varje byggnad: 2 st. 1 RoK, 2 st. 2 RoK, 3 st. 3 RoK och 1 st. 4 RoK
- 2 st LGH förråd med barnvagnsförråd, var av en byggnad med en miljöhus del.
- 4 st. carports med förråd.
- 1 hus med två st. tvättstugor.
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.
Utdragsbestyrkande
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Som kontrollansvarig förslår byggherren Antero Ijäs, behörighet Komplicerad.
Avgiften för bygglovet är 242 651,50 kronor i enlighet med bygglovstaxa
fastställd av kommunfullmäktige KF 2017-06-19 § 119.
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.
Byggnadsverken ska ha bredbandsanslutning enligt 8 kap. 4 § plan- och
bygglagen.
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt
10 kap 4 § PBL.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den
dag som beslutet vunnit laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
Hur man överklagar, se bilaga.
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Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta
att bevilja bygglov för 5 stycken bostadshus med totalt 40 stycken lägenheter på Repisvaara NV nr 1 samt bevilja bygglov för lägenhetsförråd/
barnvagnsförråd och miljöhus, tvättstuga, carports med förråd, med stöd
av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen
att som kontrollansvarig godkänna byggherrens förslag till kontrollansvarig: Antero Ijäs, behörighet Komplicerad.
att avvikelser i brandskyddsbeskrivningen åtgärdas senast innan tekniskt
samråd.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Ansökan.
3. Situationsplan.
4. Plan-, fasad- och sektionsritning.
5. Utvändig färgsättning.
6. Brandskyddsbeskrivning.
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§ 51
Delgivningar
MBR/2018:46 - 002
Bygg-2018-178
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-2018-132
Bygg-2018-154

Underrättelse om avslutad förrättning
Underrättelse om sammanträde

Miljö
Miljö-2017-866
Miljö-2018-184
Miljö-2018-198
Miljö-2018-216
Miljö-2018-250

Underrättelse om bildande av naturreservat
Tillståndsbevis om hotell- och pensionatsrörelse
Rosendal 1:2
Underrättelse om förlängt undersökningstillstånd Nautanen nr 1007
Slutdokument - Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2017
Beslut om föreläggande - anläggning markkabel
TJAUTJAS 1:5

Räddningstjänsten
Rtj-2018-13
Årsuppföljning 2017 LBE

Utdragsbestyrkande
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§ 52
Delegationsbeslut
MBR/2018:45 – 002
Bygg-2018-177
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
Bygg
Bygg-2017-654
Bygg-2018-108
Bygg-2018-12
Bygg-2018-120
Bygg-2018-122
Bygg-2018-135
Bygg-2018-141
Bygg-2018-142
Bygg-2018-145
Bygg-2018-146
Bygg-2018-148
Bygg-2018-161
Bygg-2018-38
Bygg-2018-39
Bygg-2018-55
Bygg-2018-59
Bygg-2018-66
Bygg-2018-71
Bygg-2018-75
Bygg-2018-93
Bygg-2018-96

Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage
Bygglov nätstation NS17481
Bygglov tillbyggnad garage
Bygglov nybyggnad av garage
Bygganmälan attefalls förråd
Bygglov nybyggnad av nätstation NS03608
Bygglov nybyggnad av nätstation NS34882
Bygglov nybyggnad av nätstation NS89864
Bygglov nybyggnad av nätstation NS 89973
Bygglov nybyggnad av fritidshus
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage
Bygglov nybyggnad garage
Bygglov nybyggnad av carport med förråd
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage
Bygglov nybyggnad av fritidshus
Bygglov nybyggnad garage med carport
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage

GÄLLIVARE 3:30
GÄLLIVARE 12:676
SARVISVAARA 2:4
ÅKLAGAREN 4
MOSKOJÄRVI 4:8
GVE KRÖLM 2:1
KOSKULLSKULLE 1:1
Kavaheden 1:2
KOSKULLSKULLE 1:1
KOSKULLSKULLE 2:2
TJAUTJAS 1:2
DUNDRET 5:14
GÄLLIVARE 24:10
DUNDRET 5:12
GÄLLIVARE 12:673
KILLINGE 3:3
KOSKULLSKULLE 1:135
GÄLLIVARE 12:634
GÄLLIVARE 25:11
DUNDRET 5:189
GÄLLIVARE 12:636

Miljö
Miljö-2017-958
Miljö-2018-202
Miljö-2018-43
Miljö-2018-95

Beslut om avhjälpandeåtgärd
Samrådsyttrande deponering ViRi-gropen
Samrådsyttrande kalkdeponi
Samrådsyttrande koncessionsansökan

VÄGMÄSTAREN 1
Malmberget 8:17
Malmberget 8:17
Storlandet 5:1

Räddningstjänsten
Rtj-2018-12
Tillstånd att hantera brandfarlig vara
Rtj-2018-14
Tillstånd till brandfarlig vara

Utdragsbestyrkande

KAVAHEDEN 1:4
DUNDRET 5:4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

34 (36)

2018-04-19

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd
§ 53
Ärendeuppföljning
Ärendebeskrivning
Ärendeuppföljning tas upp som en stående punkt på sammanträdet. Ingen ärendeuppföljning är anmäld till sammanträdet.
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§ 54
Kurser och konferenser
Ärendebeskrivning
Kurser och konferenser är en stående punkt på sammanträdet. Inga kurser eller konferenser är anmälda till sammanträdet.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

36 (36)

2018-04-19

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd
§ 55
Förvaltningschefen informerar och ledamöterna ställer frågor
MBR/2018:47 - 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 det om följande:
- Genomgång av miljöavdelningens tillsynsplan.
- Genomgång av räddningstjänstens tillsynsplan.
- Uppföljning tillsynsplan byggavdelningen.
- Budgetuppföljning mars.
- Information angående förvaltningens MBR-dagen.
- Information om dataskyddsförordningen.
- Åtgärder kring träbron på dundret.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta
att lägga rapporter till handlingarna utan vidare åtgärd.

Utdragsbestyrkande

