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§ 56
Information från dataskyddsombud
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att tacka för informationen.
Ärendeskrivning
Miljö-, bygg- och räddningsnämndens dataskyddsombud kommer informerar om dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj.
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§ 57
Granskning - Detaljplan för del av Gällivare 76:1 m fl, bostadsområde vid
Norskavägen
MBR/2018:50 - 2143
Bygg-2018-224
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att informera samhällsbyggnadsförvaltningen om de statliga bidrag som
finns att söka för sanering av förorenad mark,
att anta miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens synpunkter som sina,
att skicka yttrandet till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att skapa ett nytt bostadsområde med flerfamiljshus i centrala delen av Gällivare, nära järnvägsstationen. Området ligger
mellan järnvägen och Norskavägen och är därför påverkat av buller, och
på grund av detta har all parkering placerats närmast järnvägen. Marken
har tidigare används till industri. Planutformningen har anpassats efter
platsens förutsättningar. Detaljplanen möjliggör för drygt 220 nya bostadslägenheter.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över
rubricerad detaljplan.
Efter granskning av handlingarna lämnas följande synpunkter:
-

-

Att informera att synpunkter om de framtagna platsspecifika riktvärdena kommer att hanteras när anmälan om avhjälpandeåtgärd inkommer till MBR-förvaltningen.
Att upplysa om att kompletterande provtagning på dioxin behöver göras om det finns misstanke att föroreningen finns på platsen.
Det har påträffats klorerade lösningsmedel i grundvattnet och ursprunget till dessa föroreningar är oklar. Vid länshållning av vatten
bör det finnas rutiner för provtagning av klorerade lösningsmedel och
dess nedbrytningsprodukter samt en plan på hur eventuellt förorenat
vatten ska omhändertas.
Att m område bör även regleras med en högsta höjd.
Bullerutredningen ger inte ett tydlig rekommendation hur bebyggelsen
ska utformas för att klara samhällets bullerkrav.
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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 synpunkter som sina,
att skicka yttrandet till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Granskningshandlingar.
Yrkande
David Väyrynen (V) yrkar
att informera samhällsbyggnadsförvaltningen om de statliga bidrag som
finns att söka för sanering av förorenad mark,
att anta miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens synpunkter som sina,
att skicka yttrandet till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Propositionsordning
Ordförande ställer David Väyrynens (V) förslag mot förvaltningens förslag
till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande
att miljö, bygg- och räddningsnämnden har beslutat i enlighet med David
Väyrynens (V) förslag.
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§ 58
Granskning - Detaljplan för Gällivare 82:2 och del av Gällivare 12:74
MBR/2018:49 - 2143
Bygg-2018-222
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att möjliggöra att skotertrafik tillåts för att ansluta till befintlig skoterled,
att anta miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens yttrande som sitt,
samt,
att överlämna yttandet till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ärendebeskrivning
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 handlingar lämnas följande synpunkter:
- Att upplysa om att närbelägen charkuteriverksamhet förvarar sitt
gödsel på sin fastighet 82:15, ca 30 m från närmsta planerade hus
enligt illustrationskartan. Det framgår inte heller i texten de förändringar som samrådsredogörelsen anger dvs. att negativ påverkan i form av lukt kan uppstå.
- För att säkerställa möjlighet till brandsläckning behövs en säker
vattentillgång. Under åren har detta lösts med brandposter utplacerade på strategiska ställen och med max 150-300 meters avstånd mellan. Ett alternativ till detta skulle vara att istället långsiktigt bygga upp tillgången till släckvatten i samhället via vattenkiosker (superbrandposter) där man kan hämta större mängder vatten
med tankbil och köra ut det dit det behövs. Besparingarna som kan
Utdragsbestyrkande
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göras genom att färre brandposter monteras i ledningssystemet i
gatan samt en klenare dimensionering på ledningsnätet för ett enskilt område kan föras över till den dyrare investeringen av en vattenkiosk.
Sammantaget för samhället skulle en sådan lösning vara billigare,
driftsäkrare och även ge bättre vattenkvalité för kommuninnevånarna
genom att omloppstiden för dricksvattnet minskar.
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. Granskningshandlingar.
Yrkande
David Väyrynen (V) yrkar
att möjliggöra att skotertrafik tillåts för att ansluta till befintlig skoterled,
att anta miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens yttrande som sitt,
samt,
att överlämna yttandet till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Propositionsordning
Ordförande ställer David Väyrynens (V) förslag mot förvaltningens förslag
till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande
att miljö-, bygg- och räddningsnämnden har beslutat i enlighet med David Väyrynens (V) förslag.
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§ 59
Samråd - Avvecklingsplan Malmberget
MBR/2018:51 - 400
Bygg-2018-214
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att nämnden deltar i samrådet 2018-05-28 och får handlingar i förväg
samt träffas för ett förmöte kl. 11.00.
Ärendebeskrivning
LKAB önskar hålla samråd med berörda nämnder inom Gällivare kommun
över fortsatt arbete med avvecklingsplanen för Malmberget.
LKAB har även lämnar yttrande ang. samråd med Miljö-, bygg- och räddningsnämnden den 30 sep. 2017.
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 lämna ärendet öppet till nämnden.
Underlag
1. Inbjudan till samråd.
2. LKAB:s yttrande.
Yrkande
David Väyrynen (V) yrkar
att nämnden deltar i samrådet 2018-05-28 och får handlingar i förväg
samt träffas för ett förmöte kl. 11.00.
Propositionsordning
Ordförande ställer David Väyrynen (V) förslag mot förvaltningens förslag
till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande
att miljö-, bygg- och räddningsnämnden har beslutat i enlighet med David Väyrynen (V) förslag.
Utdragsbestyrkande
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§ 60
Gällivare 5:14, Bygglov nybyggnad två flerbostadshus
MBR/2018:57 - 231
Bygg-2018-179
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för två stycken flerbostadshus för 40 lägenheter, 2
stycken gemensamhetsbyggnader samt två stycken carportar på del av
fastigheten Gällivare 5:14. 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.
att som kontrollansvarig godkänna byggherrens förslag till kontrollansvarig: Magnus Kieri, behörighet Komplicerad.
Ärendebeskrivning
Riksbyggen Ekonomisk förening ansöker om lov att uppföra 40 lägenheter fördelat på två byggnader med tillhörande byggnader såsom gemensamhetslokal, miljöhus och carportar. Nytillkommen bruttoarea 3906 m2,
byggnadsarean uppgår till 1402 m2.
Fasadfärger kommer att bli matt gråblå, med matt grå färg vid balkonger
för en byggnad, och matt skogsgrön med matt grå färg vid balkonger.
Gemensamhetslokal, miljöhus och carportar blir matt gråsvart. Samtliga
tak blir papplagda. Totalt 1,4 parkeringar/Lgh.
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 bygglov innebär ingen avvikelse mot detaljplan.
Antal planerade byggnadsverk:
2 st flerbostadshus
1 st Gemensamhetslokal (bastu)
1 st Miljöhus
2 st carportar
Två hustyper med 5 våningar med följande totalt 40 st. antal lägenheter;
Hus A
1 ROK á 35 m2 1 st.
2 ROK á 53 m2 9 st.
3 ROK á 67,5 m2 9 st.
4 ROK á 82,5 m2 1 st.

Utdragsbestyrkande
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Hus B
2 ROK á 48 m2 5
á 53 m2
5
á 55 m2
1
3 ROK á 71 m2 5
4 ROK á 82,5 m2 4

st.
st.
st.
st.
st.

Som kontrollansvarig föreslår byggherren till kontrollansvarig: Magnus
Kieri, behörighet Komplicerad.
Avgiften för bygglovet är 176 404 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.
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.
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Hur man överklagar, se bilaga.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta
att bevilja bygglov för två stycken flerbostadshus för 40 lägenheter, 2
stycken gemensamhetsbyggnader samt två stycken carportar på del av
fastigheten Gällivare 5:14. 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.
att som kontrollansvarig godkänna byggherrens förslag till kontrollansvarig: Magnus Kieri, behörighet Komplicerad.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Ansökan.
3. Situationsplan.
4. Plan-, fasad- och sektionsritning.
5. Teknisk beskrivning.
6. Brandskyddsbeskrivning.
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§ 61
Dundret 5:4, Rättelseföreläggande olovligt uppförd tankstation
MBR/2018:58 - 200
Bygg-2018-51
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att med stöd av 11 kap. 51 § PBL, samt 11 kap. 51 § PBL, 9 kap. 12. 5)§
plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, påförs ägaren
Laplanddiscovery AB till fastigheten en byggsanktionsavgift om 143 780
kronor. Avgiften ska betalas till Gällivare kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts de avgiftsskyldiga.
att uppförandet av pumpstationen avstannar till dess att beslut fattat i
bygglovet samt att beslut om startbesked beviljats.
Ärendebeskrivning
Den 13 februari 2018 inkom Laplanddiscovery AB med en
bygglovsansökan för att uppföra en prefabricerad obemannad tankstation
på fastigheten Dundret 5:4.
Den 23 februari genomförde en byggnadsinspektör från Miljö – bygg och
räddningsförvaltnignen en tillsyn på platsen där det framgick att
tankstationen redan var uppställd och att markberedning av området
påbörjats.
Området ligger utanför detaljplanelagt område.
Tankstationen har en byggnadsarea på 31 m2
Skäl till beslut
Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte
har följt en bestämmelse i plan- och bygglagen m.m. Byggförvaltningen
bedömer att den åtgärd som har vidtagits här är lovpliktig.
Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap plan- och bygglagen (2010:900),
PBL. Avgiftens storlek framgår av kap. 9 plan- och byggförordningen
(2011:338), PBF. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Under vissa förutsättningar behöver avgiften inte tas ut enligt 11 kap 53 § andra stycket PBL.
Enligt 11 kap. 53 a § PBL får avgiften sättas ned till hälften eller en fjärdedel om avgiften i det enskilda fallet är oproportionerlig.
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Beräkningen av byggsanktionsavgiften
Enligt 9 kap 6 § plan och byggförordningen gäller att byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900)
påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första
stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 plan- och bygglagen eller
kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 10 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är
4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 3 prisbasbelopp med ett
tillägg av 0,01 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea. Förordning (2015:837).
Vid beräkningen av byggsanktionsavgiftens storlek används prisbasbeloppet för år 2018 som är 45500 kr.
Byggsanktionsavgiften beräknas till 143 780 kr (3 x
45500)+(0,01x45500x16)
Laplanddiscovery AB har med vetskap om att det är en bygglovsplikig
åtgärd påbörjat uppförandet av tanksstationen utan att bygglov och
startbesked beviljats. Samtidigt pågår en dialog med
samhällsbyggnadsförvaltningen om ett planbesked för att ta fram en
detaljplan för området där tankstationen ska inkuderas. En
byggsanktionsavgiften ska enligt 11 kap 53 § andra stycket PBL särskilt
beakta om överträdelsen skett av oaktsamhet eller inte skett uppsåtligen.
Ovanstående beskriver att de sökande har haft kännedom om både krav
på bygglov och ev att en detaljplan måste tas fram för området, varvid
byggförvaltningen konstaterar att skäl saknas för avgiftsbefrielse och
nedsättning av byggsanktionsavgiften.
Byggsanktionsavgiften ska tas ut av Laplanddiscovery AB eftersom de är
ägare och även begått och fått fördel av överträdelsen.
Yttrande
Den 23 april inkom Lapland Discovery AB med ett yttrande där det framgår att macken inte är tagen i bruk, att avtäckning och viss fällning av
skog är enligt reglerna samt att påfyllnad av material skett för att macken inte ska sjunka ner i dyn dock att marknivån inte är höjd.
Lapland Discovery AB yrkar på att byggsanktionsavgiften avskrivs helt,
alternativt nedskrivs till 25% av beloppet. Dels på grund av att jag har
misstolkat regelverket och inte haft för avsikt att varken bryta mot bygglagen eller kommunens regelverk. Samt att uppställningsplatsen nu endast är
temporär.
Förslag till beslut

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

15 (22)

2018-05-17

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta
att med stöd av 11 kap. 51 § PBL, samt 11 kap. 51 § PBL, 9 kap. 12. 5)§
plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, påförs ägaren
Laplanddiscovery AB till fastigheten en byggsanktionsavgift om 143 780
kronor. Avgiften ska betalas till Gällivare kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts de avgiftsskyldiga.
att uppförandet av pumpstationen avstannar till dess att beslut fattat i
bygglovet samt att beslut om startbesked beviljats.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Ansökan.
3. Ritningar.
4. Kommunicering inspektion.
5. Yttrande.
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§ 62
Delgivningar
MBR/2018:55 - 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-2018-191
Bygg-2018-195
Bygg-2018-216
Bygg-2018-221
Bygg-2018-223
Bygg-2018-246
Bygg-2018-253
Bygg-2018-254

Underrättelse
Underrättelse
Underrättelse
Underrättelse
Underrättelse
Underrättelse
Underrättelse
Underrättelse

Miljö
Miljö-2016-390
Miljö-2018-292
Miljö-2017-716
Miljö-2018-114
Miljö-2018-160
Miljö-2018-251
Miljö-2018-298
Miljö-2018-301
Miljö-2018-333
Miljö-2018-347
Miljö-2018-348
Miljö-2018-349
Miljö-2018-350
Miljö-2018-351
Miljö-2018-352

Underrättelse om beslut åtalsanmälan miljöbrott
Lina 3:1
Åtalsanmälan angående misstänkt miljöbrott
GÄLLIVARE 16:79
KF § 55 Protokollsutdrag medborgarinitiativ hönshållning
Protokoll RFF 2018-04-10
Beslut om undersökningstillstånd Liikavaara nr 1048
Beslut om förlängning av undersökningstillstånd, Liikavaara 1041
Förlängning giltighetstid undersökningstillstånd Nautanen nr 1007
Information om arbetsplan för undersökningsarbete, Nautanen
Mottagningsbekräftelse om meddelande dataskyddsombud
KF §44 Årsredovisning kommunövergripande 2017
Protokollsutdrag §45 KF Ansvarsfrihet 2017
Protokollsutdrag §51 KF Strategisk personalplan
Protokollsutdrag §52 KF kompletterande investeringsäskande
Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026
Protokollsutdrag §112 KS Vattenmyndigheternas samråd

om
om
om
om
om
om
om
om

avslutad förrättning
inställd förrättning
avslutad förrättning
avslutad förrättning
avslutad förrättning
avslutad förrättning
avslutad förrättning
avslutad förrättning

Utdragsbestyrkande

DOKKAS 1:5
KROSSEN 3
MALMBERGET 2:13
MALMBERGET 2:6
ROBSAM 1:3
ÖVERLÄRAREN 1
Allmänningsskogen ga:2
DOKKAS 7:2
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnd
§ 63
Delegationsbeslut
MBR/2018:56 - 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
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Delegationsbeslut
Ordförandebeslut
Rtj-2018-16
Försäljning av fordon OEJ 513
Bygg
Bygg-2018-112
Bygg-2018-131
Bygg-2018-131
Bygg-2018-136
Bygg-2018-139
Bygg-2018-139
Bygg-2018-143
Bygg-2018-144
Bygg-2018-155
Bygg-2018-157
Bygg-2018-163
Bygg-2018-166
Bygg-2018-170
Bygg-2018-172
Bygg-2018-173
Bygg-2018-182
Bygg-2018-185
Bygg-2018-190
Bygg-2018-234

Bygglov tillbyggnad fritidshus
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage
Tekniskt samråd startbesked, samt beställning utstakning
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage
Bygglov tillbyggnad kontor
Tekniskt samråd startbesked
Bygglov nybyggnad av nätstation NS65387
Bygglov nybyggnad av nätstation NS87576
Bygglov nybyggnad båthus
Bygglov nybyggnad carport
Yttrande - utökning av bf. markupplåtelse med en bastu
Tidsbegränsat bygglov mellanlagring anläggninsgsjord
Trädfällning inom strandskydd, avslutad
Bygglov och startbesked nybyggnad uterum
Bygglov för skyltar med belysning
Installera en insatskamin i den öppna eldstaden
Bygglov nybyggnad nätstation
Bygglov för skylt med belysning
Beslut eldstad/rökkanal

SKRÖVEN 7:4
DUNDRET 5:183
DUNDRET 5:183
GÄLLIVARE 12:661
GÄLLIVARE 15:178
GÄLLIVARE 15:178
ROBSAM 1:1
STORLANDET 5:1
GVE KRÖLM 2:1
MEURISVARE 3:2
GVE KRÖLM 2:1
GÄLLIVARE 14:29
GÄLLIVARE 25:8
GÄLLIVARE 15:186
NÄKTERGALEN 5
TJAUTJAS 1:60
AVVAKKO 1:2
JÄRNET 1
Lina 3:38

Miljö
Miljö-2018-170
Miljö-2018-179
Miljö-2018-291
Miljö-2018-310
Miljö-2018-310
Miljö-2018-314

Köldmedierapport
Köldmedierapport
Beslut riskklassning och årlig kontrollavgift
Förbud mot nedkylning av värmebehandlade livsmedel
Föreläggande livsmedelshantering
Beslut befrielse slamtömning

Cedern 8
Muorjevaara 3:8
MOSKOJÄRVI 5:2
Rosendal 1:2
Rosendal 1:2
MOSKOJÄRVI 5:13
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§ 64
Kurser och konferenser
MBR/2018:53 - 027
Ärendebeskrivning
Kurser och konferenser tas upp som en stående punkt på miljö-, byggoch räddningsnämndens sammanträde. Inga kurser eller konferenser är
anmälda till dagens sammanträde.

Utdragsbestyrkande
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§ 65
Förvaltningschefen informerar och ledamöterna ställer frågor
MBR/2018:52 - 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:
- Övergripande genomgång av nämndens tillsynsplaner.
- Genomgång av ekonomisk prognos.
- Information gällande pågående arbete gällande genomförande av
e-arkiv.
- Information om införskaffande av drönare.
- Rapportering av bisysslor inom miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen.
- Information från besök av kommitteen för enklare byggregler.
- SKL insikts positiva uppmärksammande av myndighetsutövning angående bygglov.
- Lägesuppdatering gällande VA-plan kring Vassara.
- Förfrågan gällande åtgärder kring Dundret bron.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta
att lägga rapporter till handlingarna utan vidare åtgärd.

Utdragsbestyrkande
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§ 66
Ärendeuppföljning
MBR/2018:54 - 002
Ärendebeskrivning
Ärendeuppföljning tas upp som en stående punkt på miljö-, bygg- och
räddningsnämndens sammanträde. Ingen ärendeuppföljning är anmäld
till dagens sammanträde.

Utdragsbestyrkande

