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§ 120 

 
Budgetförslag 2020-2022 miljö-, bygg- och räddningsnämnden 

 
MBR/2018:106 - 041 

Bygg-2018-8 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar  

 
att FC presenterar miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens synpunkter 

enligt verksamhetsprocessen. 
 
Ärendebeskrivning 

Förslag till budget för nämnden under åren 2020-2022 har upprättats. 
Budgeten innehåller totalramar för miljö- och bygg- och räddningstjäns-

ten. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Nämndens budgetram som beslutats av kommunfullmäktige. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Budget 2020-2022 innebär inga förändrade konsekvenser för barn och 
ungdomar. 

 
Förslag till beslut 

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och rädd-
ningsnämnden besluta  
 

att FC presenterar miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens synpunkter 
enligt verksamhetsprocessen. 

 
Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 

2. Budgetförslag 2020-2022. 
3. MBRau 2018-11-15 § 60. 
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§ 121 

 
Gällivare 12:630, Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage 

 
Skyddade uppgifter i enlighet med GDPR. 
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§ 122 

 
Remiss gällande ny planerad 400 kV luftledning mellan Messaure-

Keminmaa 
 

MBR/2018:108 - 400 
Miljö-2018-816 
 

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar  
 

att ta miljö-, bygg-, och räddningsförvaltningen yttrande som sitt eget 
samt, 
 

att översända yttrandet till svenska kraftnät. 
 

Ärendebeskrivning 
För att förbättra marknadsintegrationen och utjämna elpriser mellan Fin-
land och övriga Norden planerar Svenska kraftnät tillsammans med den 

finska stamnätsoperatören Fingrid en ny 400 kV luftledning mellan 
Messaure i Sverige och Keminmaa i Finland. Avsikten är att förbindelsen 

även ska medföra ökad försörjningssäkerhet i Finland, bättre utnyttjande 
av reglerresrser på båda sidor av gränsen och minskad klimatpåverkan 
från fossil elproduktion. 

 
Detta underlag beskriver enbart de delar som påverkar Sverige och berör 

kommunerna Jokkmokk, Gällivare, Boden, Luleå, Överkalix och Övertor-
neå i Norrbottens län. 
 

Efter att granskning av remissunderlaget framför miljö-, bygg-, och 
räddningsförvaltningen följande synpunkter: 

Utredningskorridor D1 anses mycket olämplig pga. den stora inverkan på 
landskapsbilden och naturmiljön. Det rörliga friluftslivet kommer även att 
påverkas pga. att utredningskorridoren till stor del går igenom obebyggd 

skogsmark. Utredningskorridor D2 anses även olämplig utifrån samma 
skäl som utredningskorridor D1. 

Utredningskorridor D3 är den stäckning som bedöms ge minst påvekyr-
kan då ledningsdragningen i stora delar går efter samma stäckning som 
befintlig ledning. 

Utredningskorridor D4 går delvis samma stäckning som D3. Dock påver-
kas landskapsbilden och naturmiljön i större utsträckning än utrednings-

korridor D3.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 
 

Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och rädd-

ningsnämnden besluta  
 
att ta miljö-, bygg-, och räddningsförvaltningen yttrande som sitt eget 

samt, 
 

att översända yttrandet till svenska kraftnät. 
 
Underlag 

1. Tjänsteskrivelse. 
2. Remissunderlag. 

3. MBRau 2018-11-15 § 62. 
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§ 123 

 
Storlandet 5:1, Årlig tillsynsavgift 

 
MBR/2018:109 - 429 

Miljö-2018-615 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar  

 
att Swerock AB ska debiteras med en årlig tillsynsavgift utifrån SKLs nya 

taxamodell. Den årliga tillsynstiden blir då 18 timmar.  
 
Hur man överklagar, se bilaga. 

 
Ärendebeskrivning 

Den 4 september 2013 gav länsstyrelsen Swerock AB ett nytt tillstånd för 
täktverksamhet på fastighet Storlandet 5:1 i Gällivare kommun. Det nya 
tillståndet omfattar brytning av högst 500 000 ton berg och morän. Efter 

att verksamheten fick det nya tillståndet genomfördes ingen omklassning 
av verksamhetens verksamhetskod eller förändring av verksamhetens år-

liga tillsynsavgift. Vid genomgång av verksamhetens tillsynsobjekt note-
rades att verksamheten debiterats felaktigt under ett flertal år. Verksam-
heten har under de senaste åren betalat 1258 kronor i årlig tillsynsavgift.   

 
Den 6 juli 2018 skickade miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen ut ett 

förslag på verksamhetskoder samt årlig tillsynsavgift till Swerock AB. 
Förslaget baserades på länsstyrelsens tillstånd, som angett att verksam-
hetens verksamhetskoder är 10.20 samt 10.50. Utifrån den av kommun-

fullmäktige beslutade taxan KF 2017-11-06 § 199 för tillsyn enligt miljö-
balken finns det 10 underkoder för verksamhetskod 10.20. Då verksam-

heten har tillstånd för uttag av mer än 200 000 ton berg gäller verksam-
hetskod 10.20-3 för Swerock AB vilket motsvarar 60 timmar årlig tillsyn. 
Den årliga tillsynsavgiften skulle då bli 53 160 kronor.  

 
Den 31 augusti 2018 inkom Swerock AB med en begäran om nedsättning 

av den årliga tillsynsavgiften. Enligt begäran anser verksamheten att en 
årlig avgift på 12 000 kronor är rimligt, vilket skulle motsvara 13,5 tim-
mar tillsyn årligen.  

 
Den 2 oktober 2018 skickade miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen en 

kommunicering till verksamheten med förslag på årlig tillsynsavgift uti-
från SKLs nya taxamodell. Förslaget innebär att verksamheten skulle få 

en årlig tillsynstid på 18 timmar till en kostnad av 15 948 kronor. Verk-
samheten har inte haft något att erinra mot detta förslag.  
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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 rädd-

ningsnämnden besluta  
 

att Swerock AB ska debiteras med en årlig tillsynsavgift utifrån SKLs nya 
taxamodell. Den årliga tillsynstiden blir då 18 timmar.  
 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 

2. Skrivelse från Swerock AB: Begäran om nedsättning av tillsynsavgift 
på täktverksamhet på fastigheten Storlandet 5:1 Gällivare kommun. 

3. Taxebilaga 2, framtagen av SKL.  

4. MBRau 2018-11-15 § 63. 
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§ 124 

 
Avtal skyddsjägare 

 
MBR/2018:110 - 000 

Miljö-2018-856 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar  

 
att kommunjägaren skall i möjligaste mån använda sig av ljuddämpare i 

samband med skyddsjakt, 
  
att godkänna förvaltningens förslag till överenskommelse med kommunal 

skyddsjägare. 
 

Ärendebeskrivning 
I Gällivare kommun finns för närvarande ingen särskild organisation för 
att avliva exempelvis skabbräv och andra skadade djur. Då allmänheten 

ofta kontaktar Miljökontoret om skadade eller sjuka vilda djur har frågan 
om ett avtal med kommunjägare aktualiserats som service till allmänhet-

en men framförallt av humanitära och viltvårdande skäl då det inte finns 
någon anledning till att låta sjuka eller skadade djur plågas om det finns 
möjlighet att förhindra det. 

 
Avtal 

- Den överenskommelse som förvaltningen kommit överens om innebär 
att. 

- Miljökontoret söker erforderliga tillstånd jämlikt ordningslagen hos po-

lisen. 
- Skyddsjägaren svarar för att verksamheten bedrivs humant och i en-

lighet med svensk lag. 
- MBR- förvaltningen täcker Service- och tekniknämndens personal-

kostnad för skyddsjägaren om tiden per år överstiger 10 h samt 

skyddsjägarens kostnader för viltvården avsett för bensin, ammunit-
ion och andra omkostnader i samband med uppdraget. 

- Skyddsjägare redovisar insatser MBR enligt ovan årligen per 31/12. 
- Skyddsjägare behåller eventuell fällavgift för skjutna djur. 
- Avtalet gäller löpande. 

- Ömsesidig uppsägning med en månads varsel gäller. 
- Avtalet berör tätorten i Gällivare, Malmberget och Koskullskulle. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Avtalet kommer att innebära en mindre kostnad som kommer att belasta 
miljöavdelningens budget. Åtagandet kommer dock att innebära positiva 
effekter för kommunens medborgare. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 
 

Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och rädd-

ningsnämnden besluta  
 
att godkänna förvaltningens förslag till överenskommelse med kommunal 

skyddsjägare. 
 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Avtalsförslag. 

3. MBRau 2018-11-15 § 64.  
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§ 125 

 
Revision avseende tillämpning av delegationsregler 

 
MBR/2018:111 - 007 

Miljö-2018-787 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar  

 
att förvaltningen undersöker möjligheten att erbjuda nämndsledamöterna 

läsbehörighet i ärendehanteringssystemet EDP, med anledning av reviso-
rernas synpunkter, 
 

att nämnden tagit del av revisorernas granskning av tillämpning av dele-
gationsregler och tar deras rekommendationer i beaktande, samt, 

 
att lägga ärendet till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Revisorer i Gällivare kommun genomfört en revision avseende miljö-, 

bygg- och räddningsnämndens tillämpning av delegationsregler. Syftet 
med granskningen har varit att pröva om miljö-, bygg- och räddnings-
nämnden har fastställt en ändamålsenlig delegationsordning samt om be-

slut fattade på delegation har hanterats på ett ändamålsenligt sätt. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och rädd-

ningsnämnden besluta  
 

att nämnden tagit del av revisorernas granskning av tillämpning av dele-
gationsregler och tar deras rekommendationer i beaktande, samt, 
 

att lägga ärendet till handlingarna. 
 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 

2. Revisionsrapport – tillämpning av delegationsregler. 
3. MBRau 2018-11-15 § 65. 
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§ 126 

 
Dundret 5:4, Föreläggande med vite om att inkomma med uppgifter samt 

vidta åtgärder 
 

MBR/2018:112 - 420 
Miljö-2017-616 
 

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar  
 

att förelägga Lapland Discovery AB, med organisationsnummer 556406-
7253, att inkomma med följande uppgifter samt vidta följande åtgärder 
gällande fastigheten Dundret 5:4 i Gällivare kommun: 

 
1. Tydlig situationsplan över platser på fastigheten där utfyllnad och an-

läggande har skett. Höjd, bredd och längd på de utfyllda områdena ska 
framgå. 
 

2. Redovisning av de olika områdena där utfyllnad skett. Redovisningen 
ska innehålla nedanstående uppgifter och kopplas till situationsplanen i 

punkt 1: 
2.1. syftet med utfyllnaden 
2.2. mängden material som tillförts på de olika områdena, fördelat på 

olika fraktioner vid de fall olika fraktioner förekommer. 
2.3. olika fraktioners funktion i anläggningen/utfyllnaden 

2.4. provtagningsresultat av de avfallsfraktioner som använts 
2.5. utfyllnadens/områdets avstånd till Dunderbäcken, angiven i meter 
2.6. tidpunkt för när anläggandet utfördes 

2.7. uppgifterna ska kopplas till beslut av miljö-, bygg- och räddnings-
nämnden, referensnummer och datum för beslutet ska anges.  

 
3. Om uppgiften i punkt 2.4 inte kan redovisas ska en provtagningsplan 
för de områden där anläggande/utfyllnad skett inlämnas till nämnden för 

granskning och godkännande.  
3.1. Provtagningsplanen ska minst omfatta analyser av de ämnen som 

framgår av bilaga 1. 
3.2. Provtagningsplanen ska innehålla en situationsplan med provpunk-
terna utmärkta och en beskrivning av provtagningsmetodiken. Provtag-

ningsmetodiken ska beskrivas i detalj, det vill säga att det ska anges för 
varje provpunkt vilket medium som avses, vilken typ av provtagning som 

ska utföras (t.ex. skruvborrning eller provgrop), vilka analyser som ska 
utföras, och vilka djup som ska tas för analys. Om samlingsprov ska tas 

ska det framgå vilka delprov som slås ihop för analys. 
3.3. Provtagningsplanen ska upprättas av sakkunnig inom området. 
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4. Om uppgiften i punkt 2.4 inte kan redovisas och provtagningsplan en-

ligt punkt 3 inkommer ska provtagning på fastigheten ske i enlighet med 
provtagningsplanen. Provtagningsplanen ska granskas och godkännas av 

tillsynsmyndigheten innan provtagning sker.  
4.1. Resultatet från utförd provtagning ska redovisas till miljö-, bygg- och 

räddningsnämnden.  
 
Uppgifterna i punkterna 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3, 3.1, 3.2 

och 3.3 ska inkomma till miljö-, bygg- och räddningsnämnden senast den 
20 februari 2019. Punkten 4 ska vara utförd senast den 15 juli 2019 och 

punkt 4.1 ska vara utförd senast den 23 augusti 2019. 
 
Föreläggandet föreslås förenas med vite enligt nedanstående fördelning; 

Punkterna 1, 2 och 2.1-2.7 är förenade med vite om totalt 30 000 kro-
nor. 

 
Punkterna 3, 3.1-3.3 och 4 är förenade med vite om totalt 300 000 kro-
nor. 

 
Beslutet meddelas med stöd av 2 kap 3, 6 och 7 §§, 26 kap 9, 14, 21 och 

22 §§ miljöbalken (1998:808).  
 
Hur man överklagar, se bilaga.  

 
Jäv 

Jan-Erik Appelqvist (S) anför jäv och deltar inte vid beslut i ärendet. 
  
Ärendebeskrivning 

Lapland Discovery AB (fastighetsägare) inkom den 17 juli 2017 med en 
anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål på del av fas-

tigheten Dundret 5:4 i Gällivare kommun. Av anmälningshandlingarna 
framgår det att massorna avsågs att läggas på en yta på 100 x 100 x 6 
meter. Massorna bestod av överskottsmassor från ett saneringsprojekt 

på bangården i Gällivare och bedöms vara lätt förorenade. På fastigheten 
har även NCC Sverige AB, efter inkommen anmälan om återvinning av 

avfall för anläggningsändamål (referensnummer Miljö-2017-565), fyllt ut 
ett område för husvagnsparkeringar. 
 

Vid tillsynsbesök på fastigheten under år 2017 och 2018 har miljö-, bygg- 
och räddningsförvaltningen konstaterat att det förekommer flertalet ut-

fyllda områden på fastigheten jämfört med ovan nämnda anmälningar. 
På de utfyllda områdena har det, vid besök på fastigheten, förutom jord-

massor, bland annat noterats betongdelar med armeringsjärn, asfaltsres-
ter, delar av kakelplattor och delar av dräneringsrör. I jordmassorna fö-
rekom även markisolering/frigolitbitar som är karaktäristiska för ban-

gårdsmassorna som nämnts ovan. Utfyllnaden har på delar av fastighet-
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en skett i direkt närhet till Dunderbäcken, som är ett skyddsvärt vatten-

drag med Natura 2000-klassning. Med tanke på närheten till bäcken före-
ligger en erosionsrisk.  

 
Under 2017 och 2018 har miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen och 

länsstyrelsen mottaget klagomål gällande grumling av Dunderbäcken.  
Vid tillsynsbesök som förvaltningen utfört på fastigheten har grumling fö-
rekommit i bäcken. Handläggning av grumlingsproblematiken sker både 

av miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen och av länsstyrelsen i skilda 
ärenden.   

 
Med anledning av ovanstående har miljö-, bygg- och räddningsförvalt-
ningen efterfrågat uppgifter från fastighetsägaren. Uppgifterna har bland 

annat begärts in via en inspektionsrapport, daterad 2018-06-04, samt via 
föreläggande, daterat 2018-07-18. Fastighetsägaren inkom den 20 sep-

tember 2018 med ett svar gällande de i föreläggandet (daterat 2018-07-
18) efterfrågade uppgifterna. I svaret refererar fastighetsägaren till fler-
talet bygglov samt ärendet Miljö-2017-616, d.v.s. detta ärende. Fastig-

hetsägaren anger vidare att syftet med utfyllnaderna är markarbeten för 
byggnationer enligt bygglov samt utökning av befintliga husvagns- och 

parkeringsplatser. Vidare anger fastighetsägaren att massorna består av 
massor från bangården i Gällivare samt massor från halfpipen på fastig-
heten. Fastighetsägaren anger även att området tillförts bärlager och 

grus för att minska avrinningen till Dunderbäcken och att avståndet till 
Dunderbäcken varierar från fem meter. 

 
I ett yttrande från juli 2017 har länsstyrelsens naturmiljöenhet uppgett 
att de anser att det är olämpligt att placera förorenade massor inom ett 

skyddat område. Detta på grund av att det inte går att utesluta att intil-
liggande Natura 2000-vatten kan komma att påverkas av lakvatten samt 

att anläggandet troligtvis kräver en prövning enligt 7 kap. 28a§ miljöbal-
ken (1998:808). 
 

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens bedömning 
Av miljöprövningsförordningens (2013:251) 29 kapitels 34 och 35 §§ 

framgår det att återvinning av avfall för anläggningsändamål är anmäl-
nings- respektive tillståndspliktigt beroende på föroreningsrisken. Åter-
vinning av avfall kan även vara icke anmälnings- respektive tillståndsplik-

tigt om föroreningsrisken bedöms utgöra mindre än ringa risk. 
 

Fastighetsägaren har i och med inkommen anmälan om återvinning av 
avfall för anläggningsändamål bedömt att föroreningsrisken med det av-

fall som avsågs att återvinnas (d.v.s. massor från bangården) är ringa, 
d.v.s. en anmälningspliktig åtgärd. Med tanke på de jordmassor innehål-
lande frigolitbitar/markisolering, asfaltrester, betongdelar och dränerings-

rör som noterats på flertalet områden på fastigheten bedöms det att fas-
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tighetsägaren har återanvänt ytterligare avfall utan att ha anmält åtgär-

den till miljö-, bygg- och räddningsnämnden.  
 

Avståndet från de områden som fyllts ut (utan anmälan/tillstånd), med 
material som troligtvis delvis består av förorenade massor, till Dunder-

bäcken är på flertalet områden mycket kort. På några av områdena är ut-
fyllnaden nästan i bäcken. Då Dundret och Dunderbäcken omfattas av 
Natura 2000-bestämmelser anser förvaltningen att det är olämpligt att 

placera massor, och särskilt förorenade massor, i närheten av Dunder-
bäcken. Massorna kan medföra en ökad erosion till bäcken samt en risk 

för urlakning av skadliga ämnen ur de förorenade massorna. 
 
Fastighetsägaren har efter föreläggandet 2018-07-18 inkommit med 

uppgifter om vidtagna åtgärder/anlägganden på fastigheten. Förvaltning-
en anser dock att inkomna uppgifter är bristfälliga då det saknas redogö-

relse för syftet med utfyllnaderna (specificerat för varje delområde), situ-
ationsplan för utfyllnaderna och tidpunkter för utfyllnaderna. Det saknas 
även information om mängden av de olika fraktioner/material som an-

vänts vid de olika utfyllnaderna. 
 

För att möjliggöra en bedömning av de anlägganden som utförts på fas-
tigheten anser förvaltningen att fastighetsägaren behöver inkomma med 
föreslagna uppgifter. Med tanke på den tid som fastighetsägaren haft på 

sig för att inkomma med uppgifterna samt vikten av uppgifterna för för-
valtningens vidare hantering av ärendet anser förvaltningen att beslutet 

bör förenas med vite. Vitet anses inte oskäligt med tanke på de prisupp-
gifter förvaltningen begärt in från konsulter inom området.  
 

Vitesbelopp 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen har undersökt en ungefärlig 

kostnad för att upprätta en provtagningsplan för fastighetens utfyllda 
områden samt utföra en provtagning av området med hjälp av tre styck-
en konsultbolag. Konsultbolagen (Ramböll, Sweco och WSP) utför upp-

drag inom miljö/markprovtagningar och bedöms ha en god uppfattning 
av hur mycket ett sådant uppdrag skulle kosta. De ungefärliga kostnads-

beräkningarna från konsultbolagen varierade mellan 150 000 och 210 
000 kronor. Provtagningen omfattar då metaller, alifater, aromater och 
PAH.  

 
Med anledning av den ungefärliga kostnaden för provtagningsplanen och 

provtagningen bedöms ett vitesbelopp på 300.000 kronor för punkterna 
3, 3.1-3.3 och 4 skäligt.  

 
Gällande vitesbelopp för punkterna 1, 2 och 2.1-2,7 har förvaltningen 
bedömt en ungefärlig tidsåtgång för en konsult att ta fram efterfrågade 

uppgifter är cirka 15 timmar. Beräknat på antalet timmar, samt en tim-
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kostnad på 1000 kronor, så bedömer förvaltningen att ett sådant upp-

drag/ framtagande av uppgifter skulle kosta ungefär 15 000 kronor. Ett 
vitesbelopp på 30 000 kronor bedöms därför skäligt. 

 
Kommunicering 

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen har kommunicerat förvaltning-
ens förslag till beslut med fastighetsägaren via mail. Inga synpunkter 
som förändrar förvaltningens förslag har inkommit.  

 
Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända. 
 

Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och rädd-
ningsnämnden besluta 

 
att förelägga Lapland Discovery AB, med organisationsnummer 556406-

7253, att inkomma med följande uppgifter samt vidta följande åtgärder 
gällande fastigheten Dundret 5:4 i Gällivare kommun: 
 

1. Tydlig situationsplan över platser på fastigheten där utfyllnad och an-
läggande har skett. Höjd, bredd och längd på de utfyllda områdena ska 

framgå. 
 
2. Redovisning av de olika områdena där utfyllnad skett. Redovisningen 

ska innehålla nedanstående uppgifter och kopplas till situationsplanen i 
punkt 1: 

2.1. syftet med utfyllnaden 
2.2. mängden material som tillförts på de olika områdena, fördelat på 
olika fraktioner vid de fall olika fraktioner förekommer. 

2.3. olika fraktioners funktion i anläggningen/utfyllnaden 
2.4. provtagningsresultat av de avfallsfraktioner som använts 

2.5. utfyllnadens/områdets avstånd till Dunderbäcken, angiven i meter 
2.6. tidpunkt för när anläggandet utfördes 
2.7. uppgifterna ska kopplas till beslut av miljö-, bygg- och räddnings-

nämnden, referensnummer och datum för beslutet ska anges.  
 

3. Om uppgiften i punkt 2.4 inte kan redovisas ska en provtagningsplan 
för de områden där anläggande/utfyllnad skett inlämnas till nämnden för 

granskning och godkännande.  
3.1. Provtagningsplanen ska minst omfatta analyser av de ämnen som 
framgår av bilaga 1. 
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3.2. Provtagningsplanen ska innehålla en situationsplan med provpunk-

terna utmärkta och en beskrivning av provtagningsmetodiken. Provtag-
ningsmetodiken ska beskrivas i detalj, det vill säga att det ska anges för 

varje provpunkt vilket medium som avses, vilken typ av provtagning som 
ska utföras (t.ex. skruvborrning eller provgrop), vilka analyser som ska 

utföras, och vilka djup som ska tas för analys. Om samlingsprov ska tas 
ska det framgå vilka delprov som slås ihop för analys. 
3.3. Provtagningsplanen ska upprättas av sakkunnig inom området. 

 
4. Om uppgiften i punkt 2.4 inte kan redovisas och provtagningsplan en-

ligt punkt 3 inkommer ska provtagning på fastigheten ske i enlighet med 
provtagningsplanen. Provtagningsplanen ska granskas och godkännas av 
tillsynsmyndigheten innan provtagning sker.  

4.1. Resultatet från utförd provtagning ska redovisas till miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden.  

 
Uppgifterna i punkterna 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3, 3.1, 3.2 
och 3.3 ska inkomma till miljö-, bygg- och räddningsnämnden senast den 

20 februari 2019. Punkten 4 ska vara utförd senast den 15 juli 2019 och 
punkt 4.1 ska vara utförd senast den 23 augusti 2019. 

 
Föreläggandet föreslås förenas med vite enligt nedanstående fördelning; 
Punkterna 1, 2 och 2.1-2.7 är förenade med vite om totalt 30 000 kro-

nor. 
 

Punkterna 3, 3.1-3.3 och 4 är förenade med vite om totalt 300 000 kro-
nor. 
 

Beslutet meddelas med stöd av 2 kap 3, 6 och 7 §§, 26 kap 9, 14, 21 och 
22 §§ miljöbalken (1998:808).  

  
Underlag 
1. Tjänsteskrivelse med bilaga. 

2. Inspektionsrapport med referensnummer Miljö-2017-616, daterad 
2018-06-04 (händelse 78 i ärendet). 

3. Föreläggande om att inkomma med uppgifter gällande fastigheten 
Dundret 5:4 i Gällivare kommun daterat 2018-07-18, med referens-
nummer Miljö-2017-616 (händelse 84 i ärendet). 

4. Föreläggande gällande återvinning av avfall för anläggningsändamål 
på fastigheten Dundret 5:4 i Gällivare kommun, daterat 2017-08-09 

med referensnummer Miljö -2017-616 (händelse 12 i ärendet). 
5. Situationsplan gällande återvinning av avfall för anläggningsändamål 

med referensnummer Miljö-2017-616 (händelse nummer 9 i ärende 
Miljö-2017-616). 
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6. Situationsplan gällande anmälan om återvinning av avfall för anlägg-

ningsändamål, inkommen 2017-11-09 (händelse 35 i ärende Miljö-
2017-616). 

7. Situationsplan gällande återvinning av avfall för anläggningsändamål i 
ärende Miljö-2017-565 (händelse 1 i ärendet). 

8. Föreläggande gällande återvinning av avfall för anläggningsändamål 
på fastigheten Dundret 5:4 i Gällivare kommun, daterat 2017-08-08 
med referensnummer Miljö-2017-565 (händelse 9 i ärendet). 

9. Kommunicering av miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens förslag 
till beslut, daterat 2018-10-22 och referensnummer Miljö-2017-616. 

10. MBRau 2018-11-15 § 66. 
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§ 127 

 
Delgivningar 

 
MBR/2018:113 - 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 rädd-

ningsnämnden besluta 
 
att lägga delgivningar med godkännande till handlingarna. 

 
Underlag 

1. Förteckning delgivningar. 
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Delgivningar 

 
Uppgifter om diarienummer samt fastighet är skyddat i enlighet med GDPR. 

 
Bygg 

KF beslut - taxa plan och bygglov 2019 
Beslut om dispens avseende nationalparksföreskrifterna 
KF beslut - Sammanträdesplan för 2019 

Skyddad folkbokföring 
Underrättelse om avslutad förrättning - anläggningsförrättning 

Avgörandet har vunnit laga kraft 
 
Miljö 

Beslut från Mark- och miljödomstolen 
KF beslut - Taxa för tillsyn enligt miljöbalken 2019 

Yttrande avgränsningssamråd 
Yttrande undersökningstillstånd 
 

Räddningstjänsten 
KF beslut - Driftbudget 2019 plan 2020-2021 

KF beslut - Taxa för räddningstjänsten extern teknisk service 2019 
KF beslut- taxa för räddningstjänsten interna teknisk service 2019 
KF beslut - Investeringsbudget 2019-2021 
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§ 128 

 
Delegationsbeslut 

 
MBR/2018:114 - 002 

 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 

att lägga delegationsbeslut med godkännande till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Beslut fattade på delegation ska anmälas till miljö-, bygg- och räddnings-
nämnden på nästföljande sammanträde. Delegationsbeslut redovisas i bi-

laga.  
 

Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och rädd-
ningsnämnden besluta 

 
att lägga delegationsbeslut med godkännande till handlingarna. 

 
Underlag 
1. Förteckning delegationsbeslut. 
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Delegationsbeslut 

 
Uppgifter om diarienummer samt fastighet är skyddat i enlighet med GDPR. 

 
Bygg 

Slutbesked 
Tekniskt samråd startbesked 
Slutbesked 

Nybyggnad garage 
Slutbesked 

Slutbesked 
Slutbesked, protokoll slutsamråd 
Slutbesked 

Slutbesked 
Protokoll slutsamråd slutbesked 

Slutbesked protokoll slutsamråd 
Protokoll slutsamråd slutbesked 
Slutbesked Protokoll slutsamråd 

Slutbesked, Protokoll slutsamråd 
Slutbesked protokoll slutsamråd 

Protokoll arbetsplatsbesök, interimistiskt slutbesked 
slutbesked 
Intermistiskt slutbesked busslinga 

Interimistiskt slutbesked 
Slutbesked 

Slutsamråd slutbesked 
Avslut av ärende - förhandsbesked 
Slutbesked 

Protokoll tekniskt samråd och startbesked 
Protokoll slutsamråd slutbesked 

Bygglov manöverbyggnad, teknikbod, nätstation samt reservelverkbygnad 
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage 
Protokoll tekniskt samråd och startbesked 

Slutbesked 
Slutbesked 

Bygglov tryckstegringgstaion för fjärrvärme 
Protokoll tekniskt samråd och startbesked 
Bygglov nybyggnad fritidshus 

Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage 
Protokoll tekniskt samråd och startbesked 

Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage 
Protokoll tekniskt samråd och startbesked 

Rivningslov enbostadshus 
Bygglov nybyggnad transformatorstaion 
Bygglov nybyggnad transformatorstation 

Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage 
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Protokoll tekniskt samråd och startbesked 

Bygglov nybyggnad flerfamiljshus med fyra lägenheter och komplementbyggnad 
Tekniskt samråd och startbesked 

Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage 
Protokoll tekniskt samråd och startbesked 

Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage 
Protokoll tekniskt samråd och startbesked 
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage 

Tekniskt samråd startbesked 
Strandskyddsdispens 

Bygglov nybyggnad enbostadshus, rivningslov/flytt 
Anmälan takkupa 
Marklov Utfyllnad av tomt samt trädfällning 

Bygglov nybyggnad förråd 
Rivningslov del av Arcadenhuset fastigheten Gojan 15 

Bygglov ombyggnad fasad samt skyltar 
Protokoll tekniskt samråd och startbesked 
Bygglov nybyggnad återvinningsbyggnad 

Montering av braskamin 
Skylt lov 

Rättelseföreläggande 
Beslut  nybyggnad grillkåta 
Slutbesked 

Bygglov skylt 
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage 

Tekniskt samråd startbesked 
Rivningslov enbostadshus 
Protokoll tekniskt samråd och startbesked 

Rivningslov 38 bostads fastigheter med tillhörande komplementbyggnader 
Tekniskt samråd startbesked 

Rivningslov enbostadshus 
Protokoll tekniskt samråd och startbesked 
Bygglov nybyggnad attefallshus 

Rivningslov fritidshus och förrådsbyggnad 
Protokoll tekniskt samråd och startbesked 

Rivningslov enbostadshus och förråd 
Protokoll tekniskt samråd och startbesked 
Rivningslov enbostadshus och förrådsbyggnad 

Protokoll tekniskt samråd och startbesked 
Rivningslov enbostadshus och garagebyggnad 

Protokoll tekniskt samråd och startbesked 
Rivningslov enbostadshus och garagebyggnad 

Protokoll tekniskt samråd och startbesked 
Rivningslov enbostadshus och garagebyggnad 
Protokoll tekniskt samråd och startbesked 

Rivningslov fritidshus samt bastu 
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Protokoll tekniskt samråd och startbesked 

Rivnings fritidshus och komplementbyggnad 
Protokoll tekniskt samråd och startbesked 

Bygglov nybyggnad tälthall 
Rivningslov industribyggnader 

Rivningslov 
Strandskyddsdispens 
Slutbesked 

Tidsbegränsat bygglov för 2 st. skyltar 
Anmälan nybyggnad förråd 

 
Miljö 
Delegationsbeslut bergvärme 

Delegationsbeslut - Anmälan om miljöfarlig verksamhet 
Delegationsbeslut - Köldmedierapport 2017 

Avgiftsbeslut för extra kontroll av livsmedelslokal 
Avloppsanordning 
Värmepumpsanläggning - bergvärme/ytjordvärme/sjövärme 

Beslut krossningsverksamhet - Repisvaara södra etapp 2 
Avgiftsbeslut för extra kontroll av livsmedel 

Delegationsbeslut - Klagomål gällande verksamheten 
Beslut om registrering av livsmedelsanläggning 
Yttrande ang. nätkoncession Gällivare till Vassara 

Föreläggande lokalbrister 
Föreläggande livsmedelshantering
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§ 129 

 
Ärendeuppföljning 

 
MBR/2018:117 - 002 

 
Ärendebeskrivning 
Ärendeuppföljning tas upp som en stående punkt vid sammanträden. Ingen 

ärendeuppföljning är anmäld till dagens sammanträde.  
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§ 130 

 
FC informerar och ledamöterna ställer frågor 

 
MBR/2018:115 - 000 

 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 

att då kommunen tillkännager ärenden som handlar om fastigheter och 
kvarter, precisera var objektet finns genom att exempelvis sätta ut 

adresser, gator eller dylikt tillsammans med fastighetsbeteckningen.   
 
Ärendebeskrivning 

Vid miljö-, bygg- och räddningsnämndens sammanträde informerar för-
valtningschefen avseende aktuella frågor för miljö-, bygg- och räddnings-

förvaltningen och ledamöterna ställer frågor.  
  
Vid dagens sammanträde informeras följande: 

- Genomgång av budgetuppföljning för oktober. 
- Information gällande räddningstjänstens inspektion i Palohuornas. 

- Information gällande läckage av Hydraulolja i Sammakko.  
- Frågor gällande åtgärder och skadeersättning vid ett miljöbrott.  
- Frågor gällande formuleringar av kungörelser, enbart fastighet upp-

levs otydligt och ej tillräckligt beskrivande.  
- Frågor gällande nedskräpningsärenden och dess arbetsgång. 

- Förfrågan om utfyllnad vid Andra sidan. 
 

Förslag till beslut 

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och rädd-
ningsnämnden besluta 

 
att lägga rapporter till handlingarna utan vidare åtgärd.   
 

Yrkande 
Jan-Erik Appelqvist (S) yrkar med instämmande av David Väyrynen (V) 

och Per Wahlström (M)  
 
att då kommunen tillkännager ärenden som handlar om fastigheter och 

kvarter, precisera var objektet finns genom att exempelvis sätta ut 
adresser, gator eller dylikt tillsammans med fastighetsbeteckningen.   

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Jan-Erik Appelqvists (S) m fl förslag under proposition. 
Efter gjorda propositioner finner ordförande att miljö-, bygg- och rädd-
ningsnämnden har beslutat i enlighet med Jan-Erik Appelqvist (S) förslag. 
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§ 131 

 
Kurser och konferenser 

 
MBR/2018:116 - 027 

 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 

att anmäla presidiet till presidiedagarna för räddningsnämnder.  
 

Ärendebeskrivning 
Kurser och konferenser tas upp som en stående punkt på sammanträdet. 
Följande kurser och konferenser är anmälda till dagens sammanträde: 

 
1. Presidiedagar för räddningsnämnder, Stockholm 

2. Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 2019, Stockholm 
3. Presidiedagar för ny- och omvalda, Luleå 
 

Underlag 
1. Presidiedagar för räddningsnämnder, Stockholm. 

2. Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 2019, Stockholm. 
3. Presidiedagar för ny- och omvalda, Luleå. 
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§ 132 

 
Upphandling ombyggnad räddningscentral brandstation 

 
MBR/2018:119 - 050 

Rtj-2018-23 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 

 
att ingen delegation behöver ges till ordförande då upphandling ej är  

aktuell.  
 
Ärendebeskrivning 

Upphandlingen avser ombyggnation av räddningstjänstens ledningscen-
tral om ca 90 m². I projektet ingår också reservkraftscontainer. 

 
Då projektbudget överskrids och tilläggsäskande kommer begäras samt 
för att entreprenaden inte ska försenas ytterligare föreslås att Miljö- bygg 

och räddningsnämndens ordförande ges delegation att fatta beslut om att 
anta anbud enligt förslag till beslut upprättat av inköpsfunktionen. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Redovisas i anbudsutvärdering och senare upprättat delegationsbeslut. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 

Inga kända konsekvenser 
 
Förslag till beslut 

att Miljö- bygg och räddningsnämndens nya ordförande från och med 
1/1-2019 ges delegation att fatta beslut om att anta anbud under förut-

sättning att finansiering beviljas. 
 
Underlag 

1. Tjänsteskrivelse. 
 

Yrkande 
Per Wahlström (M) yrkar i instämmande med David Väyrynen (V) 
 

att ingen delegation behöver ges till ordförande då upphandling ej är ak-
tuell.  

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Per Wahlström (M) m fl förslag under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att miljö-, bygg- och räddnings-
nämnden har beslutat i enlighet med Per Wahlströms (M) förslag. 
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§ 133 

 
Tilläggsäskande ombyggnation RC 

 
MBR/2018:118 - 040 

RTJ-2018-22 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 

 
att avbryta upphandlingen avseende säker ledningsplats och gå ut på ny 

upphandling enligt revideringar från MSB. 
 
Ärendebeskrivning 

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen har 2018 fått i uppdrag att pla-
nera och utföra säker ledningsplats vid räddningstjänsten.  

 
Projektering har pågått under våren 2017 och handlingar har varit ute på 
förfrågan. Beslut om upphandling förväntas ske i mars 2018. Anläggande 

är planerat att pågå under perioden vår till höst 2018. Utifrån inkomna 
anbud kommer handlingarna omarbetas och ny upphandling förväntas 

starta under januari 2019. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser redovisas i detalj vid sammanträde.  
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända 
 

Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och rädd-

ningsnämnden att besluta 
 
att avbryta upphandlingen avseende säker ledningsplats och gå ut på ny 

upphandling enligt revideringar från MSB. 
 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Underlag redovisas vid sammanträde. 
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§ 134 

 
Ansvarsutövande granskning 2018 

 
MBR/2018:123 - 007 

 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 

att ta revisorernas synpunkter i beaktande och tacka för besöket. 
 

Ärendebeskrivning 
Gällivare kommuns revisorer besöker miljö-, bygg- och räddningsnämn-
den för den årliga ansvarsutövandegranskningen.   

 
Underlag 

1. Enkätsvar från ansvarsutövandegranskningen 2018.  
 
 

 
 

 


