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Närvaro vid miljö-, bygg- och räddningsnämnds sammanträde 2019-05-07 

 
 

Ordinarie Namn Parti 
Beslut i 
§§ 

Närvarande 
Klockan 

Anmärkning 

Ordförande Iris Dimitri V §§ 53- 71 08:30–12:40  

Vice ordfö-
rande 

Steve Ärlebrand S §§ 53- 71 08:30–12:40  

Ledamot Per Wahlström M §§ 53- 71 08:30–12:40  

Ledamot Dagmar Nyman MP §§ 53- 71 08:30–12:40  

Ledamot Rory Blom SD §§ 53- 71 08:30–12:40  
 

Ersättare Namn Parti 
Beslut i 
§§ 

Närvarande 
Klockan 

Anmärkning 

Ersättare Peter Knekta MP §§ 53- 71 08:30–12:40 Tjänstgörande ersättare 
 

Övriga del-
tagare 

Namn Anmärkning/närvarande 

Sekreterare Annika Forsmo §§ 53- 71 

Förvalt-
ningschef 

Alexander Kult §§ 53- 71 

Personal-
handläggare 

Monica Larsson § 54  

Kontrollan-
svarig 

Antero Ijäs § 68 

Byggherre, 
LKAB 

Greger Jonsson § 68 

LICAB Jenny Öqvist §§ 69 - 70 

NYAB Simon Harnesk § 69 

NYAB Stefan Lindahl § 69 

Kontrollan-
svarig 

Per Öberg § 70 

Platschef, 
Nåiden 

Markus Olofsson  § 70 
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§ 69 30 

Arbetsplatsbesök i enlighet med 10 kap. 27-28 §§ PBL 

§ 70 31 

Arbetsplatsbesök i enlighet med 10 kap. 27-28 §§ PBL 

§ 71 32 

Medarbetarenkät 2018 
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   Utdragsbestyrkande 

 

§ 53 

 
Vägmästaren 1, Bygglov nybyggnad friidrottshall 

 
Beslut innehar skyddade personuppgifter i enighet med GDPR. 
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   Utdragsbestyrkande 

 

§ 54 

 
Personalredovisning med hälsobokslut 

 
Dnr MBR/2019:56 

Bygg-2019-133 
 
Föredragande: Alexander Kult, Förvaltningschef 

 

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 

att lägga dokumentet till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

Personalavdelningen har redovisat 2018 års hälsobokslut rörande miljö-, bygg- och rädd-
ningsförvaltningen. I hälsobokslutet ingår uppgifter om bl.a. tillsvidareanställda, ålders-

struktur m.m. 
 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

 

Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden be-

sluta  
 

att lägga dokumentet till handlingarna. 

 
Underlag 

1. Tjänsteskrivelse. 
2. Hälsobokslut MBR 2018. 
3. MBRau 2019-04-23 § 26. 

 
Yrkande 

Dagmar Nyman (MP) yrkar  
 
att tack för informationen och lägga dokumentet till handlingarna. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Dagmar Nyman (MP) förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att miljö-, bygg- och räddningsnämnden har beslutat i en-

lighet med Dagmar Nyman (MP) förslag.  
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   Utdragsbestyrkande 

 

§ 55 

 
Remiss - Betänkande skogsbränderna sommaren 2018 

 
Dnr MBR/2019:57 

Rtj-2019-13 
 
Föredragande: Alexander Kult, Förvaltningschef 

 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 

 
att anta yttrandet och översända yttrandet till justitiedepartementet. 
 

Ärendebeskrivning 
Gällivare kommun har mottagit regeringens förfrågan om att lämna remissyttrande avse-

ende betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7) med diarienummer 
Ju2019/00404/L4. 
 

Remissinsatsen har begränsat sitt svar till att beröra kapitel 20-22, dvs. slutsatser, förslag 
och beskrivning av konsekvenser. Utredningen föreslår bland annat att kommunernas styr-

dokument för räddningstjänst, handlingsprogrammets struktur, ska likriktas för att höja 
kvalitén och blir mer konkreta utifrån den lokala riskbilden. Några andra punkter som be-
tänkandet tar upp är kommunernas självrisk, stärkt roll för MSB när det gäller att vid all-

varliga olyckor begära stöd samt att inrikta och prioritera tillgängliga resurser vid olyckor. 
 

Remissyttrandet har formulerats gemensamt av Luleå, Jokkmokk och Gällivares kommuner 
då de har blivit utsedda som remissinsatser för utredningen. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

 
Förslag till beslut 

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö- bygg- och räddningsnämnden be-
sluta 
 

att anta yttrandet som sitt eget och översända yttrandet till justitiedepartementet. 
 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 

2. Remiss. 
3. Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7). 
4. Räddningstjänstens förslag på yttrande, Diarienummer: 2019-000025. 

5. MBRau 2019-04-23 § 27. 
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Yrkande 
Steve Ärlebrand (S) yrkar med instämmande av Peter Knekta (MP), Per Wahlström (M) och 

Rory Blom (SD)  
 

att anta yttrandet och översända yttrandet till justitiedepartementet. 
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Steve Ärlebrands (S) m fl förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att miljö-, bygg- och räddningsnämnden har beslu-

tat i enlighet med Steve Ärlebrands (S) m fl förslag.  
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§ 56 

 
Uppföljning av olyckor och tillbud inom förvaltningen kvartal 1 

 
Dnr MBR/2019:58 

Rtj-2019-16 
 
Föredragande: Alexander Kult, Förvaltningschef 

 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar  

 
att anta den upprättade uppföljningen av olyckor och tillbud inom förvaltningen för kvartal 
1. 

 
Ärendebeskrivning 

Efter mars månad har en uppföljning av olyckor och tillbud inom förvaltningen upprättats, 
vilken redovisas på nämndssammanträdet 7 maj. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

 
Förslag till beslut 

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden be-
sluta  

 

att anta den upprättade uppföljningen av olyckor och tillbud inom förvaltningen för kvartal 
1. 

 
Underlag 

1. Tjänsteskrivelse. 

2. MBRau 2019-04-23 § 28. 
 

Yrkande 
Dagmar Nyman (M) yrkar med instämmande av Rory Blom (SD) och Per Wahlström (M) 
 

att anta den upprättade uppföljningen av olyckor och tillbud inom förvaltningen för kvartal 
1. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Dagmar Nymans (M) m fl förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att miljö-, bygg- och räddningsnämnden har beslu-
tat i enlighet med Dagmar Nymans (M) m fl förslag.   
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§ 57 

 
Budgetuppföljning Q1 2019 

 
Dnr MBR/2019:59 

Rtj-2019-14 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar  

 
att anta den upprättade budgetuppföljningen för kvartal 1. 

 
Ärendebeskrivning 
Efter mars månad har en budgetuppföljning upprättats, vilken redovisas på nämndssam-

manträdet 7 maj. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Redovisas på sammanträdet. 

 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden be-

sluta  
 

att anta den upprättade budgetuppföljningen för kvartal 1. 
 

Underlag 

1. Tjänsteskrivelse. 
2. Enkel budgetsammanställning. 

3. MBRau 2019-04-23 § 29. 
 

Yrkande 

Per Wahlström (M) yrkar med instämmande av Steve Ärlebrand (S) 
 

att anta den upprättade budgetuppföljningen för kvartal 1. 
 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Per Wahlströms (M) m fl förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att miljö-, bygg- och räddningsnämnden har beslu-

tat i enlighet med Per Wahlströms (M) m fl förslag.  
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§ 58 

 
Uppföljning av tillsynsverksamhet Q1 

 
Dnr MBR/2019:60 

Rtj-2019-15 
 
Föredragande: Alexander Kult, Förvaltningschef 

 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar  

 
att anta den upprättade uppföljningen för tillsynsverksamheten för kvartal 1. 
 

Ärendebeskrivning 
Efter mars månad har en uppföljning av tillsynsverksamheten upprättats, vilken redovisas 

på nämndssammanträdet 7 maj. 
 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

 

Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden be-

sluta  
 

att anta den upprättade uppföljningen för tillsynsverksamheten för kvartal 1. 

 
Underlag 

1. Tjänsteskrivelse. 
2. Uppföljning miljöavdelningen. 
3. Uppföljning räddningsavdelningen. 

4. Uppföljning byggavdelningen. 
5. MBRau 2019-04-23 § 30. 

 
Yrkande 
Per Wahlström (M) yrkar med instämmande av Dagmar Nyman (MP)  

 
att anta den upprättade uppföljningen för tillsynsverksamheten för kvartal 1. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Per Wahlströms (M) m fl förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att miljö-, bygg- och räddningsnämnden har beslu-
tat i enlighet med Per Wahlströms (M) m fl förslag.   
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§ 59 

 
Bergtallen 4, Förslag till beslut om vitesföreläggande då funktionskontroll av ventilationssy-

stem ej utförts 
 

Dnr MBR/2019:62 
Bygg-2019-190 
 

Föredragande: Alexander Kult, Förvaltningschef 
 

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar  
 
att förelägga (559111-1199) Emmoth Invest AB vid vite av 10 000 kronor att uppfylla sin 

skyldighet enligt 5 kap. 1 § PBF att se till att OVK utförs på fastigheten Bergtallen 4, senast 
tre veckor efter delgivning av beslut.   

 
att enligt 11 Kap 40 och 41 § genast översända beslutet till inskrivningsmyndigheten för 
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

 
Ärendebeskrivning 

Byggnadsägare har inte uppfyllt sin skyldighet enligt 5 kap. 1 § PBF att se till att funk-
tionskontroll av ventilationssystem utförs regelbundet vid återkommande tillfällen (återk-
ommande besiktning). Enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och 5 kap. 1 

§ plan- och byggförordningen (2011:338) ska byggnadsägare ansvara för att det görs 
funktionskontroll av fastighetens ventilationssystem. Byggnaden har FTX-ventilation vilket 

ska kontrolleras med tre års intervall samt självdrag som ska kontrolleras med sex års in-
tervall enligt 3 § BFS 2011:16, OVK. 
 

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen har 2018-12-19 skickat ut en påminnelse om att 
funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) ej utförts inom föreskriven tid och skickat 

uppmaning att utföra OVK senast 2019-03-19. Byggnadsägaren har inte kunnat uppvisa att 
denne uppfyllt sin skyldighet.  
 

Den 28 mars 2019 skickades en kommunicering om vite till byggnadsägaren. Byggnadsä-
garen informerades om sin skyldighet enligt PBF 5 kap. 1 § att att se till att funktionskon-

troll av ventilationssystem utförs regelbundet vid återkommande tillfällen (återkommande 
besiktning). Om besiktning ej utförs inom föreskriven tid kan Miljö-, bygg- och räddnings-
nämnden utfärda ett vitesföreläggande enligt PBL 11 kap. 37 §. Byggnadsägaren har inte 

kunnat uppvisa att denne uppfyllt sin skyldighet. 
 

När flera uppmaningar från Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens sida  
ej har hörsammats, bedöms ett föreläggande med vite vara motiverat. 

 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningens förslag har enligt förvaltningslagens regler kom-
municerats med berörd part.  
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Den 10 april 2019 in kom byggnadsägaren med ett yttrande som inte förändrar förslaget.   

 
Ekonomiska konsekvenser 

För miljö-, bygg- och räddningsnämnden föreligger inga ekonomiska konsekvenser gäl-
lande beslut. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

 
Förslag till beslut 

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår Miljö-, bygg- och räddningsnämnden be-
sluta 
 

att förelägga (559111-1199) Emmoth Invest AB vid vite av 10 000 kronor att uppfylla sin 
skyldighet enligt 5 kap. 1 § PBF att se till att OVK utförs på fastigheten Bergtallen 4, senast 

tre veckor efter delgivning av beslut.   
 
att enligt 11 Kap 40 och 41 § genast översända beslutet till inskrivningsmyndigheten för 

anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 
 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Fastighetskarta. 

3. Skrivelse, Påminnelse om OVK.  
4. Kommunicering OVK. 

5. E-post från funktionskontrollant. 
6. Yttrande. 
7. MBRau 2019-04-23 § 31. 

 
Yrkande 

Steve Ärlebrand (S) yrkar med instämmande av Per Wahlström (M)  
 
att förelägga (559111-1199) Emmoth Invest AB vid vite av 10 000 kronor att uppfylla sin 

skyldighet enligt 5 kap. 1 § PBF att se till att OVK utförs på fastigheten Bergtallen 4, senast 
tre veckor efter delgivning av beslut.   

 
att enligt 11 Kap 40 och 41 § genast översända beslutet till inskrivningsmyndigheten för 
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer Steve Ärlebrands (S) m fl förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att miljö-, bygg- och räddningsnämnden har beslu-

tat i enlighet med Steve Ärlebrands (S) m fl förslag.  
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§ 60 

 
Gamla skolan 1, Förslag till beslut om anstånd 

 
Dnr MBR/2019:61 

Bygg-2019-131 
 
Föredragande: Alexander Kult, Förvaltningschef 

 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden besluta  

 
att bifalla ansökan om anstånd från ventilationskontroll enligt 3 § BFS 2011:16 till dess att 
ombyggnationerna är slutförda då nytt protokoll skall inkomma.  

 
Ärendebeskrivning 

Den 5 mars 2019 inkom Gällivare Kommun (21000-2129) med ansökan om anstånd på 
grund ombyggnation av ventilationssystemet på del av fastigheten Gamla skolan 1.  
 

Den 28 mars 2019 inkom ritningar på den tilltänka ventilationen i samband med ansökan 
om bygglov för ombyggnation på fastigheten. Efter samtal med byggnadsägaren den 3 

april 2019 framkom att ombyggnationen kommer ske snarast möjligt efter att kompletta 
handlingar är framtagna och bygglov beviljat.  
 

Om det finns särskilda skäl, får den kommunala nämnden besluta om senareläggning av de 
besiktningstidpunkter som följer av 3 § BFS 2011:16. Miljö-, bygg- och räddningsförvalt-

ningen anser detta är ett sådant skäl då byggnadsägaren tydligt har kunnat uppvisa att en 
process för en ombyggnation är startad då bygglov är sökt och handlingar är framtagna 
samt att detta kommer ske inom rimlig tid.  

 
Ekonomiska konsekvenser 

För miljö-, bygg- och räddningsnämnden föreligger inga ekonomiska konsekvenser gäl-
lande beslut. 
 

Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår Miljö-, bygg- och räddningsnämnden be-

sluta 
 

att bifalla ansökan om anstånd från ventilationskontroll enligt 3 § BFS 2011:16 till dess att 
ombyggnationerna är slutförda då nytt protokoll skall inkomma.  

 
Underlag 

1. Tjänsteskrivelse. 

2. Ansökan om anstånd. 
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3. Ritningar. 

4. MBRau 2019-04-23 § 33. 
 

Yrkande 
Dagmar Nyman (M) yrkar med instämmande av Rory Blom (SD), Peter Knekta (MP) och 

Per Wahlström (M)  
 
att bifalla ansökan om anstånd från ventilationskontroll enligt 3 § BFS 2011:16 till dess att 

ombyggnationerna är slutförda då nytt protokoll skall inkomma.  
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Dagmar Nymans (M) m fl förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att miljö-, bygg- och räddningsnämnden har beslu-

tat i enlighet med Dagmar Nymans (M) m fl förslag.  
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§ 61 

 
Gamla skolan 1, Återtagande av vitesföreläggande 

 
Dnr MBR/2019:27 

Bygg-2018-706 

 
Föredragande: Alexander Kult, Förvaltningschef 

 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar  

 
att upphäva beslut MBR 2019-02-26 § 17 att förelägga Gällivare kommun (212000-2726) 
vid vite av 125 000 kronor att uppfylla sin skyldighet enligt PBF 5 kap. 7 § att snarast möj-

ligt vidta de åtgärder som behövs för att kraven ska vara uppfyllda som avses i 2 § 1 eller 
3 § 1 PBF på fastigheten Gamla skolan 1, senast tre veckor efter delgivning av beslut.   

 

Ärendebeskrivning 

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har den 26 februari 2019 beslutat vid vite av 125 000 

kronor förelägga  Gällivare kommun att uppfylla sin skyldighet enligt PBF 5 kap. 7 § att 
snarast möjligt vidta de åtgärder som behövs för att kraven ska vara uppfyllda som avses i 

2 § 1 eller 3 § 1 PBF på fastigheten Gamla skolan 1, senast tre veckor efter delgivning av 
beslut.  
 

Efter beslut om vitesföreläggande har byggnadsägaren den 5 mars 2019 inkommit med an-
sökan om anstånd från OVK på grund av tilltänkt ombyggnation på Gamla Skolan 1. Enligt 

BFS 2011:16 kan byggnadsnämnden besluta om förlängd åtgärdande tid.  

Byggnadsägaren har inkommit med bygglovshandlingar den 28 mars 2019 över ombygg-
nation av ventilationssystem på del av Gamla skolan 1 som ska uppfylla kraven enligt 

5kap. 7§ PBF. Den 8 april 2019 inkom uppgifter från fastighetsskötare som styrker att öv-
riga anmärkningar på resterade del av fastigheten är åtgärdade.  

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen gör bedömningen att föreläggandet av  Gällivare 
kommun, MBR 2019-02-26 § 17, därigenom har förlorat betydelse.  

Ekonomiska konsekvenser 

För miljö-, bygg- och räddningsnämnden föreligger inga ekonomiska konsekvenser gäl-
lande beslut. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 

 
Förslag till beslut 

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden be-
sluta 
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   Utdragsbestyrkande 

 

att upphäva beslut MBR 2019-02-26 § 17 att förelägga Gällivare kommun (212000-2726)  

vid vite av 125 000 kronor att uppfylla sin skyldighet enligt PBF 5 kap. 7 § att snarast möj-
ligt vidta de åtgärder som behövs för att kraven ska vara uppfyllda som avses i 2 § 1 eller 

3 § 1 PBF på fastigheten Gamla skolan 1, senast tre veckor efter delgivning av beslut.   
 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse. 
2. Ansökan om anstånd. 

3. Ansökan om bygglov. 
4. Ritningar. 

5. E-post från fastighetsskötare. 
6. MBRau 2019-04-23 § 34. 

 

Yrkande 
Steve Ärlebrand (S) yrkar i instämmande av Per Wahlström (M) och Rory Blom (SD) 

 
att upphäva beslut MBR 2019-02-26 § 17 att förelägga Gällivare kommun (212000-2726) 
vid vite av 125 000 kronor att uppfylla sin skyldighet enligt PBF 5 kap. 7 § att snarast möj-

ligt vidta de åtgärder som behövs för att kraven ska vara uppfyllda som avses i 2 § 1 eller 
3 § 1 PBF på fastigheten Gamla skolan 1, senast tre veckor efter delgivning av beslut.   

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Steve Ärlebrands (S) m fl förslag till beslut under proposition. Efter 

gjorda propositioner finner ordförande att miljö-, bygg- och räddningsnämnden har beslu-
tat i enlighet med Steve Ärlebrand (S) m fl förslag.  
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§ 62 

 
Delgivningar 

 
Dnr MBR/2019:67 

 
Föredragande: Alexander Kult, Förvaltningschef 
 

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
  

att lägga delgivningar till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

Delgivningar redovisas i bilaga. 
  

Förslag till beslut  
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden be-
sluta 

  
att lägga delgivningar till handlingarna. 

  
Underlag 
1. Förteckning delgivningar. 

 
Yrkande 

Per Wahlström (M) yrkar med instämmande av Iris Dimitri (V), Steve Ärlebrand (S) och 
Dagmar Nyman (MP) 
 

att lägga delgivningar till handlingarna. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Per Wahlströms (M) m fl förslag till beslut under proposition. Efter 
gjorda propositioner finner ordförande att miljö-, bygg- och räddningsnämnden har beslu-

tat i enlighet med Per Wahlströms (M) m fl förslag.  
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Delgivningar 
 

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

Bygg 
Yttrande undersökningssamråd 
Yttrande undersökningssamråd 

Beslut om att ej överpröva kommunens beslut om strandskyddsdispens 
Undersökningssamråd detaljplan för del av Koskullskulle 1:1 

Antagen, detaljplan för del av fastigheterna Gällivare 5:14 och 12:74, västra Repisvaara 
 
Miljö 

Yttrande tillstånd Kavaheden 
Beslut i ärende gällande anmälan om vattenverksamhet  

Besvarande av enkät Rapportering av Reachtillsyn utförd under 2018 
Besvarande av enkät Rapportering gällande tillsyn enligt CLP förordningen utförd 2018 
Yttrande täktverksamhet 

Yttrande vattenverksamhet 
Beslut bifall vattenverksamhet 

Beslut från Länsstyrelsen - Materialhantering vid Alliansen 
Nyanläggning av markkabel och rasering av befintlig vid Keskijärvi 
Beslut gällande samråd för anläggning av markabel 

Protokoll rådet för funktionshinder 
KS § 141 Lokal livsmedelsproduktion 

Underättelse om förlängd giltighetstid  
Underättelse om upphört undrsökningstillstånd 
Underättelse om upphört undrsökningstillstånd  

Underättelse om upphört undrsökningstillstånd  
Mineralersättning för 2018 

Beslut i överprövningsärende - anmälan om misstänkt miljöbrott  
Beslut vattenverksamhet 
Beslut om avvisande av ansökan 

Samrådsyttrande vattenverksamhet 
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§ 63 

 
Delegationsbeslut 

 
Dnr MBR/2019:68 

 
Föredragande: Alexander Kult, Förvaltningschef 
 

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 

att lägga delegationsbeslut till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

Beslut fattade på delegation ska anmälas till miljö-, bygg- och räddningsnämnden på näst-
följande sammanträde. Delegationsbeslut redovisas i bilaga.  

 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden be-

sluta 
 

att lägga delegationsbeslut till handlingarna. 
 
Underlag 

1. Förteckning delegationsbeslut. 
 

Yrkande 
Steve Ärlebrand (S) yrkar  
 

att lägga delegationsbeslut till handlingarna. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Steve Ärlebrand (S) förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att miljö-, bygg- och räddningsnämnden har beslutat i en-

lighet med Steve Ärlebrand (S) förslag.  
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Delegationsbeslut 
 

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

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens arbetsutskott 
Förslag till beslut om vitesföreläggande då funktionskontroll av ventilationssystem ej utförts  
 

Ordförandebeslut 
Bygglov nybyggnad garagebyggnad   

Bygglov nybyggnad industribyggnad   
 
Bygg  

Slutbesked 
Slutbesked 

Slutbesked 
Slutbesked 
Slut besked 

Slutbesked 
Slutbesked 

Slutbesked 
Slutbesked 
Slutbesked 

Slutbesked 
Protokoll slutsamråd slutbesked 

Protokoll slutsamråd intermistiskt slutbesked 
Slutbesked 
Interimistiskt slutbesked 

Protokoll slutsamråd slutbesked 
Protokoll slutsamråd samt slutbesked 

Rättelse beslut slutbesked 
Protokoll slutsamråd samt slutbesked 
Bygglov nybyggnad enbostadshus med garage 

Rättelse av slutbesked 
Interimistiskt slutbesked 

Bygglov nybyggnad enbostadshus med garage 
Tekniskt samråd startbesked 
Protokoll slutsamråd samt slutbesked 

Slutbesked 
Protokoll slutsamråd + slutbesked 

Protokoll slutsamråd samt slutbesked 
Protokoll slutsamråd samt slutbesked 

Protokoll slutsamråd samt slutbesked 
Protokoll slutsamråd slutbesked 
Marklov för anläggande av GC-väg 

Protokoll tekniskt samråd och startbesked 
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Protokoll 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 nätstation 
Nybyggnad carport 
Bygglov nybyggnad tälthall 

Bygglov ombyggnad fritidshus 
Bygglov nybyggnad nätstation 

Bygglov uppförande av småhus samt garage 
Protokoll tekniskt samråd och startbesked 
Bygglov nybyggnad carport 

Begäran om komplettering 
Begäran om komplettering 

Protokoll tekniskt samråd och startbesked 
Tidsbegränsat bygglov personalbaracker och industribyggnad 
Protokoll tekniskt samråd och startbesked 

Bygglov nybyggnad av nätstation NS41991 
Bygglov nybyggnad av nätstation NS52554 

Bygglov nybyggnad av nätstation NS85017 
Bygglov nybyggnad av nätstation NS60281 
Bygglov nybyggnad av nätstation NS22835 

Bygglov nybyggnad av nätstation NS19977 
Bygglov nybyggnad av nätstation NS12216 

Bygglov nybyggnad av nätstation NS49232 
Bygglov nybyggnad garage/ förråd 
Begäran om komplettering 

Bygglov tillbyggnad enbostadshus 
Bygglov fasadändring transformatorstation 

Anstånd från OVK 
Anstånd från OVK 
Begäran om komplettering 

Bygglov för fasadskyltar 
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage 

Protokoll tekniskt samråd och startbesked 
Avslutat ärende då åtgärd ej är bygglovspliktig 
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage 

Tekniskt samråd och startbesked 
Bygglov två stycken teknikhus, TH3142 och 3111 

Bygglov teknikhus 3212 
Bygglov teknikhus 3191 

Bygglov teknikhus 3171 
Strandskyddsdispens Teknikhus 3031 
Bygglov sju stycken teknikhus 

Begäran om komplettering 
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Marklov schaktning, anläggning av infartsväg samt breddning av väg 

Anstånd från OVK 
Bygglov nybyggnad lekplats 

Bygg/ rivningslov fritidshus 
Bygglov nybyggnad stödmur 

Begäran om komplettering 
Tidsbegränsat bygglov för barack 
Bygglov nybyggnad transformatorstation 

Bygglov nybyggnad nätstation 
Protokoll tekniskt samråd och startbesked 

Strandskyddsdispens 
Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage 
Protokoll tekniskt samråd och startbesked 

Protokoll tekniskt samråd och startbesked 
Beslut om att avsluta ärendet 

Beslut om att avsluta ärendet 
 
Miljö 

Avgiftsbeslut klagomål 
Avgiftsbeslut för extra kontroll av livsmedelslokal 

Föreläggande om förbud - enskilt avlopp 
Föreläggande och förbud - enskilt avlopp 
Förbud infiltration 

Förbud stenkista 
Avgiftsbeslut och avslutande av ärende - enskilt avlopp 

Föreläggande sluten tank 
Förbud stenkista och föreläggande utredning av sluten tank 
Föreläggande om utredning av sluten tank 

Förbud mot eldning av byggnad 
Avgift kontroll receptfria läkemedel 

Beslut om avgift - Kontroll av receptfria läkemedel 
Köldmedierapport 
Köldmedierapport 

Köldmedierapport 
Avgiftsbeslut för extra kontroll av livsmedelslokal 

Beslut årlig avgift - Årlig tillsynsavgift 
Köldmedierapport 
Förbud mot eldning av byggnad 

Avgiftsbeslut - Eldning av byggnad 
Beslut gällande köldmedierapport 

Föreläggande med försiktighetsmått 
Avgiftsbeslut för extra kontroll av livsmedelslokal 

Köldmedierapport 
Köldmedierapport 
Avgiftsbeslut för extra kontroll av livsmedelslokal 

Slamtömning ändrat befrielse 
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Sophämtning befrielse 

Registrering livsmedelsanläggning 
Registrering livsmedelsanläggning 

Värmepumpsanläggning - bergvärme 
Bekräftelse mottagen anmälan upphörd verksamhet 

Värmepumpsanläggning - bergvärme 
Delegationsbeslut om behovsanpassad sophämtning 
Sophämtning befrielse 

Ändrat slamtömningsintervall 
Värmepumpsanläggning - bergvärme 

Värmepump 
Ändrat slamtömningsintervall 
Ändrat slamtömningsintervall 

Sopbefrielse 
Beslut om tillsynsavgift - Kontroll av receptfria läkemedel 

Beslut om miljösanktionsavgift 
Avgiftsbeslut för kontrollbesök 
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§ 64 

 
FC informerar och ledamöterna ställer frågor 

 
Dnr MBR/2019:65 

 
Föredragande: Alexander Kult, Förvaltningschef 

 

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 

att lägga rapporter till handlingarna utan vidare åtgärd.   
 
Ärendebeskrivning 

Vid miljö-, bygg- och räddningsnämndens sammanträde informerar förvaltningschefen av-
seende aktuella frågor för miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen och ledamöterna ställer 

frågor.  
  
Vid dagens sammanträde informeras det om följande: 

- Arbete med ny delegationsordning påbörjad och planeras tas upp i  
nämnden efter sommaren. 

- Information från nämndens reglemente gällande arbetsutskott. 
- Information gällande kommande miljöprövningar.  
- Information gällande skogsbränder i södra Sverige. 

- Förfrågan gällande handläggning av enskilt avlopp.  
- Förfrågan gällande vakanta tjänster på räddningstjänsten.  

- Förfrågan gällande utformning samt genomförande av GC-väg på repisvaara. 
- Önskemål att genomföra nämnd på informationscentrum och sedan ha öppet för dia-

log med medborgare var de har möjlighet att ställa frågor.  

 
Förslag till beslut 

Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden be-
sluta 
 

att lägga rapporter till handlingarna utan vidare åtgärd.   
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§ 65 

 
Ärendeuppföljning 

 
Dnr MBR/2019:66 

 
Föredragande: Alexander Kult, Förvaltningschef 
 

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 

att lägga ärendeuppföljning med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

Ärendeuppföljning tas upp som en stående punkt vid sammanträden.  
 

Nedan redovisas anmäld ärendeuppföljning: 
 
Ärende: Bygglov nybyggnad två flerbostadshus, Gällivare 74:11 och Gällivare 74:12 

Diarienummer: Bygg-2017-183 
Initierat av/ursprunglig diarienr: Byggnadsinspektör 

Ärendetyp: Bygglov 
Åtgärd: Protokoll arbetsplatsbesök 
Ansvarig: Miljö-, bygg- och räddningsnämnden  

 
Ärende: Bygglov nybyggnad flerbostadshus, antal lägenheter 12 st, Gällivare 5:14 

Diarienummer: Bygg-2018-288 
Initierat av/ursprunglig diarienr: Byggnadsinspektör 
Ärendetyp: Bygglov 

Åtgärd: Protokoll arbetsplatsbesök 
Ansvarig: Miljö-, bygg- och räddningsnämnden  

 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden be-

sluta 
 

att lägga ärendeuppföljning med godkännande till handlingarna. 
 
Yrkande 

Iris Dimitri (V) yrkar med instämmande av Dagmar Nyman (MP) och Rory Blom (SD) 
 

att lägga ärendeuppföljning med godkännande till handlingarna. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Iris Dimitris (V) förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propo-
sitioner finner ordförande att miljö-, bygg- och räddningsnämnden har beslutat i enlighet 

med Iris Dimitris (V) förslag.  
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§ 66 

 
Kurser och konferenser 

 
Ärendebeskrivning 

Kurser och konferenser tas upp som en stående punkt på miljö-, bygg- och räddnings-
nämndens sammanträde. Inga kurser eller konferenser är anmälda till dagens samman-
träde.   
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§ 67 

 
Överläraren 18, Bygglov nybyggnad tre flerbostadshus samt tillhörande komplementbygg-

nader 
 

Beslut innehar skyddade personuppgifter i enighet med GDPR. 
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§ 68 

 
Arbetsplatsbesök i enlighet med 10 kap. 27-28 §§ PBL 

 
Bygg-2018-159 

 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 

att tacka för besöket. Inga uppenbara avvikelser från kontrollplanen, bygglovet eller Bover-
kets byggregler upptäcktes vid besöket.  

 
Ärendebeskrivning 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden avser utföra arbetsplatsbesök i enlighet med 10 kap. 

27-28 §§ PBL på flerbostadshus på Repisvaara nordvästra 1.   
 

Yrkande 
Iris Dimitri (V) yrkar med instämmande av Per Wahlström (M), Steve  
Ärlebrand (S), Peter Knekta (MP), Dagmar Nyman (MP) och Rory Blom (SD)  

 
att tacka för besöket. Inga uppenbara avvikelser från kontrollplanen, bygglovet eller Bover-

kets byggregler upptäcktes vid besöket.  
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§ 69 

 
Arbetsplatsbesök i enlighet med 10 kap. 27-28 §§ PBL 

 
Bygg-2017-391 

 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 

att tacka för besöket. Inga uppenbara avvikelser från kontrollplanen, bygglovet eller Bover-
kets byggregler upptäcktes vid besöket.  

 
Ärendebeskrivning 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden avser utföra arbetsplatsbesök i enlighet med 10 kap. 

27-28 §§ PBL på arbetsplats för is- och evenemangsarenan.  
 

Yrkande 
Iris Dimitri (V) yrkar med instämmande av Per Wahlström (M), Steve  
Ärlebrand (S), Peter Knekta (MP), Dagmar Nyman (MP) och Rory Blom (SD)  

 
att tacka för besöket. Inga uppenbara avvikelser från kontrollplanen, bygglovet eller Bover-

kets byggregler upptäcktes vid besöket.  
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§ 70 

 
Arbetsplatsbesök i enlighet med 10 kap. 27-28 §§ PBL 

 
Bygg-2017-262 

 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 

att tacka för besöket. Inga uppenbara avvikelser från kontrollplanen, bygglovet eller Bover-
kets byggregler upptäcktes vid besöket.  

 
Ärendebeskrivning 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden avser utföra arbetsplatsbesök i enlighet med 10 kap. 

27-28 §§ PBL på arbetsplats för kunskapshuset. 
 

Yrkande 
Iris Dimitri (V) yrkar med instämmande av Per Wahlström (M), Steve  
Ärlebrand (S), Peter Knekta (MP), Dagmar Nyman (MP) och Rory Blom (SD)  

 
att tacka för besöket. Inga uppenbara avvikelser från kontrollplanen, bygglovet eller Bover-

kets byggregler upptäcktes vid besöket.  
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§ 71 

 
Medarbetarenkät 2018 

 
Bygg-2019-280 

 
Föredragande: Alexander Kult, Förvaltningschef 
 

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 

att tacka för redovisning och lägga medarbetarenkäten till handlingarna.  
 
Underlag 

1. Medarbetarenkät.  
 

Yrkande 
Per Wahlström (M) yrkar med instämmande av Steve Ärlebrand (S) 
 

att tacka för redovisning och lägga medarbetarenkäten till handlingarna. 
 

 
 
 

 
 


