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§ 94
Miljö-, bygg- och räddningsnämndens verksamhetsplan med styrkort
2019-2021
MBR/2018:4 - 012
Bygg-2018-4
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att anta miljö-, bygg-, och räddningsnämndens verksamhetsplan 20192021.
Ärendebeskrivning
Inom ramen för Gällivare kommuns systematiska kvalitetsarbete har
Kommunfullmäktige beslutat att införa en målstyrningsmodell. Både den
politiska organisationen och förvaltningarna omfattas av målstyrningen
och ska arbeta i enlighet med den framtagna modellen.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har utarbetat en verksamhetsplan
med fokusområden som utgår från Kommunfullmäktiges vision, verksamhetsidé och strategiska målsättningar.
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 räddningsnämndens verksamhetsplan 20192021.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Miljö-, bygg-, och räddningsnämndens verksamhetsplan 2019-2021.

Utdragsbestyrkande
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§ 95
Miljö-, bygg- och räddningsnämndens internkontrollplan 2019
MBR/2018:5 - 0071
Bygg-2018-5
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att anta miljö-, bygg-, och räddningsnämndens internkontrollplan för
2019.
Ärendebeskrivning
För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska
kommunen arbete med intern kontroll på ett systematiskt sätt.
Utdrag ur Kommunallagen 6 kap 7 §:
”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till
att den interna kontrollen är tillräckligt samt att verksamheten bedrivs på
ett i övrigt tillfredsställande sätt.”
Intern kontroll är ett system för uppföljning. Uppföljningen kan bestå av
olika delar såsom ansvarsområden, fattade beslut, mål och av specifika
utvalda verksamhetsområden där bedömda risker finns.
Kommunfullmäktige har beslutat att nämnder och styrelser ska upprätta
interna kontrollplaner i enlighet med beslut den 12 november 2012
(§152).
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 räddningsnämndens internkontrollplan för
2019.

Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Miljö-, bygg-, och räddningsnämndens internkontrollplan för 2019.
3. Riskanalys i internkontroll.

Utdragsbestyrkande
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§ 96
Delårsrapport miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2018
MBR/2018:6 - 0422
Bygg-2018-6
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att miljö-, bygg- och räddningsnämndens verksamhetsberättelse januari
– augusti tillförs ärende delårsrapport 2018 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.
Ärendebeskrivning
Till delårsrapporten sammanställs verksamhetsberättelsen som innehåller
viktiga händelser, driftsanalys, investeringsredovisning och framtidsperspektiv & utvecklingsområden. Till delårsrapporten sammanfattas även
Miljö-, bygg- och räddningsnämndens måluppfyllelse utifrån det tagna
styrkortet som är en del av kommunens målstyrningsmodell, balanserad
styrning. Redovisning av delårsbokslutet visar ett överskott f n, överskottet kan förändras till årsbokslutet.
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 januari
– augusti tillförs ärende delårsrapport 2018 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Miljö-och byggnämndens verksamhetsberättelse januari – augusti
2018.
3. Fördjupad delårsredovisning 2018.
4. Uppföljning internkontroll delår 2018.

Utdragsbestyrkande
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§ 97
Läkaren 1, Förhandsbesked för inomhusstation 40/10 kV
MBR/2018:82 - 233
Bygg-2018-319
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att bevilja förhandsbesked för inomhusstation 40/10 kV på Läkaren 1.
Ärendebeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB, ansöker om förhandsbesked för att uppföra
en s.k. inomhusstation 40/10 kV med en byggnadsarea på ca 600m2, på
del av fastigheten Läkaren 1. Byggnadens utformning blir i betong och/
eller plåtsandwichpanel i ett plan. Arean på Läkaren 1 är 225162 m2.
Vattenfall Eldistribution AB avser köpa en del av Läkaren 1 av Region
Norrbotten. I den tilltänkta fastighetsarean på ca 5600 m2 ingår även
befintligt stationsområde på ca 3500 m2.
Sökt förhandsbesked ligger inom detaljplan för fatstigheten Läkaren1
med akt nr 2523-P15/3. Sökt åtgärd innebär ingen avvikelse mot
detaljplan.
Avgiften för bygglovet är 5045 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 bygglov
med startbesked.
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid
den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom
två år från den dag då förhandsbesked vann laga kraft. (enligt 9 kap. 18
§ PBL).

Utdragsbestyrkande
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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 förhandsbesked för inomhusstation 40/10 kV på Läkaren 1.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Ansökan.
3. Översiktskarta.
4. Byggnadslayout.
5. MBRau 2018-09-20 § 47.

Utdragsbestyrkande
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§ 98
Remiss - Utvecklingsplan centrum
MBR/2018:83 - 000
Miljö-2018-741
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att ta förvaltningens synpunkter som sina egna,
att översända synpunkterna till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ärendebeskrivning
Denna utvecklingsplan är en fortsättning på kommunens arbete med att
konkretisera visionen om Gällivare som ”en arktisk småstad i världsklass”. Utvecklingsplanen är också ett tillfälle att samla och konkretisera
de mål, riktlinjer och strategier som anges i tidigare framtagna planer
och program som berör centrum. Utvecklingsplanen ska fungera som en
guide till den framtida utvecklingen av centrum och ska ligga till grund
för såväl planering, förändringar och förbättringar av allt ifrån bebyggelse, offentliga miljöer och parker, gator och vägar. På så sätt kan utvecklingsplanen peka ut riktningen för hur vi använder centrum, hur vi
umgås i centrum, hur vi ser på centrum i det nya Gällivare.
Efter granskning lämnar förvaltningen följande synpunkter:
- Förvaltningen anser, som utredningen föreslår, att en ny bevarandeplan för Gällivare tätort bör arbetas fram.
- Att efter att ny bevarandeplan antagits bör kommunen överväga att
skydda bevarandevärda byggnader med ett starkare skydd.
- Tydligare beskrivning av vilka områden som är lämpliga till förtätning
inom centrumområdet.
- Att inte endast begränsa utbyggnationen av laddstolpar för elbilar till
parkeringshus.
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 förvaltningens synpunkter som sina egna,
Utdragsbestyrkande
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att översända synpunkterna till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Följebrev.
3. Remissförslag utvecklingsplan Gällivare.
4. MBRau 2018-09-20 § 48.

Utdragsbestyrkande

11 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

12 (27)

2018-10-04

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd
§ 99
Remiss - Parkeringsnorm för cykel och bil
MBR/2018:84 - 200
Miljö-2018-740
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att ta förvaltningens yttrande som sitt eget,
att skicka yttrande till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ärendebeskrivning
Nu gällande P-norm för Gällivare kommun antogs 1981 och är i behov av
översyn. Vi kan idag se förändringar i såväl befolkningsutvecklingen, bilinnehav totalt och per hushåll, mm. Vidare pågår en stor stadsomvandling med utbyggnader och förtätningar av samhället och dess stadskärna.
Syftet är sålunda att försöka verifiera dagsläget samt utifrån dagens situation och planerad utveckling och utifrån detta föreslå en ny P-norm som
matchar dagens och framtidens situation och förutsättningar på ett bättre
sätt än nu gällande P-norm.
Efter granskning lämnar förvaltningen följande synpunkter:
- Förvaltningen ser positivt på att en ny p-norm för tätorten arbetats
fram.
- En bättre uppskattning för vilka storlekar på snittlägenheter som
byggs idag bör kunna göras utifrån de pågående flerbostadshus projekten i Gällivare tätort enligt slutsatsen i avsnitt 5.2.3.
- I Bilaga 7 tabell 1 anges 1 bil/hush. för enbostadshus medans i stycke
5.2.5 är boendeparkering förslagen till 2 bil/hush. oavsett zon.
- Förvaltningen ser positivt till att man delar upp tätorten i zoner.
- Boendeformen trygghetsboende saknas i utredningen kring p-norm
och ger således inte möjlighet till ett minskat behov av p-platser.
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 förvaltningens yttrande som sitt eget,
Utdragsbestyrkande
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att skicka yttrande till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Följebrev.
3. Remissförslag ny parkeringsnorm.
4. MBRau 2018-09-20 § 49.

Utdragsbestyrkande
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§ 100
Lina 3:1, Förhandsbesked för två tomter
MBR/2018:85 - 231
Bygg-2018-181
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att bevilja förhandsbesked i enlighet med miljö-, bygg-, och räddningsförvaltningens tjänsteskrivelse för uppförande av två bostadshus på ca
200 m2, på två avstyckade tomter med en areal om ca 2200 -2500 m2, i
enligt med ärendets inkomna handlingar.
Ärendebeskrivning
Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag, Företagsvägen 9, 954 33 Gammelstad,
söker förhandsbesked för bygglov på del av fastigheten Lina 3:1 för 2
stycken tomter på ca 2200- 2500 m2 med en ungefärlig byggyta på ca
200m2 per tomt. Berört område ligger inom Riksintresse rennäring inom
Bàste ĉearru sameby. Baste ĉearru sameby har godkänt sökt förhandsbesked. Aktuellt område ligger öster om planområde Tallbacken.
Sveaskog äger omgivande mark med av Sveaskog bedömd god infiltration för enskilda avloppslösningar.
Tomtgräns hamnar ca 60 meter från väg E 45. Då det är relativt stora
tomter behöver ingen byggnad placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, dvs. närmaste byggnad kan då hamna ca 64,5 meter från väg.
Närmaste tomtgräns till strandlinje anges till 184 meter och till närmaste
befintlig fastighetsgräns är det ca 28 meter.
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 bevilja förhandsbesked i enlighet med miljö-, bygg-, och räddningsförvaltningens tjänsteskrivelse för uppförande av två bostadshus på ca
200 m2, på två avstyckade tomter med en areal om ca 2200 -2500 m2, i
enligt med ärendets inkomna handlingar.

Utdragsbestyrkande
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Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Ansökan.
3. Översiktskarta.
4. Situationsplan.
5. MBRau 2018-09-20 § 50.

Utdragsbestyrkande
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§ 101
Remiss - Nätkoncession för linje vid Koskullskulle
MBR/2018:86 - 400
Miljö-2017-573
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att anta miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens förslag till yttrande
som eget, samt,
att skicka yttrandet till Energimarknadsinspektionen.
Ärendebeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB ansöker om förlängt tillstånd för att fortsätta
driva en befintlig 45 kV kraftledning genom både luft- och markledning.
Transformatorstationen i Koskullskulle förbinder ledningen mellan Dokkas
och Gällivare.
Samråd genomfördes under sommaren 2017, då nämnden via delegation
inte ansåg att det fanns något att erinra mot den ansökan.
Länsstyrelsen har beslutat att verksamheten inte anses medföra betydande miljöpåverkan.
Verksamheten anför att alternativ lokalisering inte utretts då det rör sig
om en kortare och befintlig ledning som funnits på platsen sedan tidigare
och en ny sträckning skulle medföra intrång på annan opåverkad mark.
Det sökta alternativet utgörs av befintlig ledning och markkabel i dubbla
förband. Enkelstolpar i trä med 3 horisontellt monterade faslinor avser att
nyttjas, där höjden varierar mellan 9-16 m.
Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att det sökta alternativet anses medföra obetydliga konsekvenser för boendemiljön, hälsan, infrastruktur samt säkerheten. Miljökvalitetsnormerna kommer inte att överskridas.
Miljö-, bygg-, och räddningsförvaltningen har följande synpunkter;
- Om stolpar ska bytas ut, bör mer miljövänliga alternativ användas än
kreosotimpregnerade stolpar.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.

Utdragsbestyrkande
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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 förslag till yttrande
som eget, samt,
att skicka yttrandet till Energimarknadsinspektionen.
Underlag
1. Tjänsteskrivelse.
2. Ansökan.
3. Koncessionskarta.
4. Teknisk beskrivning markkabel.
5. Miljökonsekvensbeskrivning.
6. Kartor.
7. Samrådsredogörelse.
8. Beslut från Länsstyrelsen.
9. MBRau 2018-09-20 § 51.

Utdragsbestyrkande
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§ 102
Delgivningar
MBR/2018:89 - 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
Uppgifter om diarienummer samt fastighet är skyddat i enlighet med GDPR.
Bygg
Beslut från Mark- och miljödomstolen
Beslut från Mark- och miljödomstolen
Beslut från Länsstyrelsen
Beslut från Länsstyrelsen
Beslut från Länsstyrelsen
Beslut från Länsstyrelsen
Beslut från Länsstyrelsen
Underrättelse om avslutad förrättning
Underrättelse om avslutad förrättning
Miljö
Beslut om förlängning av giltighetstid för undersökningstillstånd Tjautjas nr 1001
Beslut om förlängt undersökningstillstånd Tjautjas nr 1002
Yttrande gällande ansökan
Yttrande vattenverksamhet
Svar på skrivelse, Ritsem västra
Länsstyrelsens svar angående nedsmutsning vatten
Information om arbetsplan för undersökningsarbete
Information om arbetsplan för undersökningsarbete
Information om arbetsplan för undersökningsarbete
Internkontroll i Gällivare kommun 2019
Sammanställning av synpunkter, vattenmyndighetes arbetsplan med tidsplan

Utdragsbestyrkande
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§ 103
Delegationsbeslut
MBR/2018:88 - 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
Uppgifter om diarienummer samt fastighet är skyddat i enlighet med GDPR.
Bygg
Slutbesked nybyggnad garage
Förlängning tidsbegränsat bygglov
Slutbesked
Slutsamråd interimistiskt slutbesked till 21/10 -18
Interimistiskt slutbesked
Slutbesked nybyggnad garage
Bygglov nybyggnad nätstation NS39098 Gällivare 12:74
Interimistiskt slutbesked Hus C och D
Slutbesked för nybyggnad av garage med loft
Slutbesked
Slutbesked
Slutbesked
Protokoll slutsamråd slutbesked
Protokoll slutsamråd, slutbesked
Slutbesked nybyggnad av enbostadshus och garage
Slutbesked protokoll slutsamråd
Slutbesked
Slutbesked
Tekniskt samråd och startbesked för nybyggnad två tvättpaviljonger
Rivningslov för 44 st fastigheter i Malmberget
Tekniskt samråd och startbesked rivning av 44 fastigheter i Malmberget
Tekniskt samråd startbesked
Tekniskt samråd startbesked
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage
Tekniskt samråd och startbesked nybyggnad enbostadshus
Dispens för att kunna genomföra avstyckning
Bygglov nybyggnad enbostadshus
Slutbesked
Bygglov tillbyggnad uterum samt bullerplank
Bygglov ombyggnad brandstation
Tekniskt samråd och startbesked nybyggnad förskola
Bygglov för tidsbegränsad parkering på Sjöjungfrun
Protokoll tekniskt samråd samt startbesked
Bygglov nybyggnad fritidshus. rivningslov av befintligt hus
Protokoll tekniskt samråd startbesked
Bygglov komplementbyggnad
Teknikskt samråd startbesked Komplementbyggnad
Bygglov nybyggnad växthus
Strandskyddsdispens
Beslut attefallsbyggnad
Bygglov nybyggnad nätstation
Utdragsbestyrkande
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Bygglov tillbyggnad av förråd.
Tekniskt samråd och startbesked tillbyggnad enbostadshus
Tekniskt samråd startbesked
Bygglov markstation för transformator (nätstation)
Bygglov timmerförråd 25 kvm.
Bygganmälan för attefallshus
Bygglov nätstation NS 29998
Uppförande av nätstation
Bygglov nybyggnad av nätstation NS89651
Bygglov nybyggnad av nätstation
Återkallan ansökan om bygglov
Beslut ny panna/kamin i enbostadshus
Bygglov ombyggnad/ tillbyggnad förråd
Bygglov nybyggnad av förråd
Utbyggnad av fritidshus samt skidförråd.
Bygglov nybyggnad av enbostadshus
Marklov tidsbegränsad parkeringsyta
Remiss utökning av arrende
Bygglov utbyggnad enbostadshus.
Bygglov förråd/ uthus
Rivningslov enbostadshus
Strandskyddsdispens anläggning markkabel och kabelskåp
Rivningslov industrilokal, berglave och två malmsilos
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage
Bygglov nybyggnad enbostadhus och garage
Bygglov nybyggnad tälthall
Bygglov nybyggnad nätstation
Bygglov nybyggnad lagertält
Bygglov nybyggnad maskinhall
Miljö
Föreläggande åtgärder mot buller
Avgiftsbeslut
Avgiftsbeslut för extra kontroll av livsmedelslokal
Avgiftsbeslut för extra kontroll av livsmedelslokal
Värmepumpsanläggning - bergvärme
Avgiftsbeslut för extra kontroll av livsmedelslokal
Avgiftsbeslut
Avloppsanordning minireningsverk
Beslut riskklassning och årlig kontrollavgift
Avgiftsbeslut
Miljöfarlig verksamhet - sortering av matjord/grus
Riskklassificering årlig kontrollavgift
Avloppsanordning kompaktfilter
Avloppsanordning - sluten tank
Delegationsbeslut sopbefrielse
Utdragsbestyrkande
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Delegationsbeslut sopbefrielse
Bergvärme
Bergvärme
Registrering livsmedelsanläggning

Utdragsbestyrkande

23 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

24 (27)

2018-10-04

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd
§ 104
Ärendeuppföljning
MBR/2018:91 - 002
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att lägga ärendeuppföljning till handlingarna utan vidare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Ärendeuppföljning tas upp som en stående punkt vid sammanträden.
Nedan redovisas anmäld ärendeuppföljning:
Ärende: Anmälan hundgård, XX
Diarienummer: XX
Initierat av/ursprunglig diarienr: Byggnadsinspektör
Ärendetyp: Tillsyn
Åtgärd: Beslut från mark- och miljödomstolen
Ansvarig: Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Uppföljning/Bevakningsdatum:
Delgivning
Ärende: Bygglov nybyggnad fyra flerbostadshus, XX
Diarienummer: XX
Initierat av/ursprunglig diarienr: Byggnadsinspektör
Ärendetyp: Bygglov
Åtgärd: Slutsamråd hus C och D
Ansvarig: Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Uppföljning/Bevakningsdatum:
Delgivning
Ärende: Bygglov nybyggnad fyra flerbostadshus, XX
Diarienummer: XX
Initierat av/ursprunglig diarienr: Byggnadsinspektör
Ärendetyp: Bygglov
Åtgärd: Interimistiskt slutbesked Hus C och D
Ansvarig: Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Uppföljning/Bevakningsdatum:
Delgivning
Ärende: Ändrad användning från kontor till lägenheter på plan2 och plan
3, XX
Diarienummer: XX
Initierat av/ursprunglig diarienr: Byggnadsinspektör
Utdragsbestyrkande
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Ärendetyp: Bygglov
Åtgärd: Beslut från länsstyrelsen
Ansvarig: Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Uppföljning/Bevakningsdatum:
Delgivning
Ärende: Bygglov nybyggnad flerbostadshus, XX
Diarienummer: XX
Initierat av/ursprunglig diarienr: Byggnadsinspektör
Ärendetyp: Bygglov
Åtgärd: Godkännande av reviderad placering
Ansvarig: Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Uppföljning/Bevakningsdatum:
Delgivning
Ärende: Bygglov nybyggnad flerbostadshus, XX
Diarienummer: XX
Initierat av/ursprunglig diarienr: Byggnadsinspektör
Ärendetyp: Bygglov
Åtgärd: Tekniskt samråd samt startbesked
Ansvarig: Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Uppföljning/Bevakningsdatum:
Delgivning
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta
att lägga ärendeuppföljning till handlingarna utan vidare åtgärd.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

26 (27)

2018-10-04

Miljö-, bygg- och räddningsnämnd
§ 105
Kurser och konferenser
MBR/2018:87 - 027
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar
att anmäla till nämndssekreterare om intresse finns att delta i workshops.
Ärendebeskrivning
Kurser och konferenser tas upp som en stående punkt på miljö-, byggoch räddningsnämndens sammanträde.
Följande kurser och konferenser är anmälda till dagens sammanträde:
- Inbjudan till workshops ny klimatstrategi.
Underlag
1. Inbjudan till workshops ny klimatstrategi.
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§ 106
Förvaltningschefen informerar och ledamöterna ställer frågor
MBR/2018:90 - 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:
- Tillsynsrapport miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen.
- Uppföljning av tillbud och olyckor inom förvaltningen.
- Ekonomisk uppföljning för nämnden.
- Avtal med en skyddsjägare kommer att tecknas inom kort.
- Genomgång av status gällande inventering enskilda avlopp norra Vassara.
- Information gällande remiss - SOU 2018:54 en effektivare kommunal
räddningstjänst.
- Information gällande skrivelse från Regeringskansliet var man tackar
räddningstjänstens insats under sommarens skogsbränder.
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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