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Närvaro vid Miljö-, bygg- och räddningsnämnds sammanträde 2019-10-01 
 
Ordinarie Namn Parti Beslut i 

§§ 
Närvarande 
Klockan Anmärkning 

Ordförande Iris Dimitri V 94-105 08:30-11:45  

Vice ordfö-
rande Steve Ärlebrand S 94-105 08:30-11:45  

Ledamot Ramiz Husakovic V    

Ledamot Per Wahlström M 94-105 08:30-11:45  

Ledamot Stefan Kostenniemi S 94-105 08:30-11:45  

Ledamot Dagmar Nyman MP 94-105 08:30-11:45  

Ledamot Rory Blom SD 94-105 08:30-11:45  
 

Ersättare Namn Parti Beslut i 
§§ 

Närvarande 
Klockan Anmärkning 

Ersättare Peter Knekta MP 94-105 08:30-11:45 Ers. Ramiz Husakovic 

Ersättare Margareta Höyås V    

Ersättare Vivi Eriksson S    

Ersättare Monika Eriksson S    
 
 

Ersättare Terttu Kult V    

Ersättare Eric Palmqvist SD    

Ersättare Jon Sandin M    

Ersättare Peter Fjellström V    
 

Övriga del-
tagare Namn Anmärkning/närvarande 

Sekreterare Linda Sundberg §§ 94-105 

Förvalt-
ningschef Alexander Kult §§ 94-105 

Utredare Annetthe Eriksson § 97 

Miljöinspek-
tör Johanna Hjerpe § 95 

Miljöinspek-
tör Helena Olofsson §§ 100, 105 

Räddnings-
chef Henrik Lyngmark § 105 
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   Utdragsbestyrkande 

 

§ 94 
 
Gladan 1, bygglov nybyggnad affärsbutik 
Dnr MBR/2019:105 
Bygg-2019-429 
 
 
Alexander Kult, förvaltningschef, föredrar ärendet. 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att besluta om anstånd med avgörandet tills påbörjat detaljplanarbete har avslutats med 
stöd av 9 kap. 28 § plan- och bygglagen. Har planärendet inte avgjorts inom två år från 
det att ansökan om lov kom in ska dock ansökningen avgöras utan dröjsmål. 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av affärsbutik på aktuell fastigheten. Affärsbutiken 
har en byggnadsarea på 1330 kvm och är utformad i ett plan.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig. 
Ärendet har remitterats till Kommunstyrelsens samhälls- och teknikutskott. De framföra att 
fastigheten Gällivare Gladan 1 omfattas av ett påbörjat arbete för att ändra detaljplan för 
markområdet och att ställningstagande till den ingivna bygglovsansökan lämpligen sker 
mot bestämmelserna i kommande detaljplan för kvarteret Gladan.   
 
Sökande har enligt 9 kap. 26 § givits tillfälle att yttra sig ang. vad kommunstyrelsens  
samhällsbyggnads- och teknikutskott tillfört ärendet. Sökande framför att bygglovsansökan 
ska prövas mot nuvarande plan. 
  
Upplysningar 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.  
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
 
Motivering 
För området gäller förslag till stadsreglering för Gellivare kyrkoby från 1894 med akt nr 25-
GÄS-31.  
 
Enligt yttrande från kommunstyrelsens samhällsbyggnads- och teknikutskott omfattas  
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   Utdragsbestyrkande 

 

fastigheten av ett påbörjat arbete för att ändra detaljplan för markområdet.  
 
Enligt 9 kap. 28 § PBL om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller 
ett markområde som omfattas av en ansökan om expropriationstillstånd eller av ett på-
börjat arbete för att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, 
får byggnadsnämnden besluta att ärendet om lov eller förhandsbesked inte ska avgöras 
förrän frågan om expropriationstillstånd har avgjorts eller planarbetet har avslutats. Om 
kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller 
förhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhands-
besked avgöras utan dröjsmål. 
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden  
besluta 
 
att besluta om anstånd med avgörandet tills påbörjat detaljplanarbete har avslutats med 
stöd av 9 kap. 28 § plan- och bygglagen. Har planärendet inte avgjorts inom två år från 
det att ansökan om lov kom in ska dock ansökningen avgöras utan dröjsmål. 
 
Underlag 
1. Ansökan. 
2. Situationsplan. 
3. Plan-, fasad- och sektionsritning. 
4. Teknisk beskrivning. 
 
Yrkande 
Steve Ärlebrand (S) yrkar  
 
att besluta om anstånd med avgörandet tills påbörjat detaljplanarbete har avslutats med 
stöd av 9 kap. 28 § plan- och bygglagen. Har planärendet inte avgjorts inom två år från 
det att ansökan om lov kom in ska dock ansökningen avgöras utan dröjsmål. 
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§ 95 
 
Vitesföreläggande  
Dnr MBR/2019:110 
Miljö-2004-355 
 
Beslut innehar skyddade personuppgifter i enlighet med GDPR. 
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§ 96 
 
Rivningslov 
Dnr MBR/2019:111 
Bygg-2019-330 
 
 
Alexander Kult, förvaltningschef, föredrar ärendet. 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för att utreda om byggnaderna eller bebyggelsen 
bör bevaras på grund av byggnaden eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljö-
mässiga eller konstnärliga värde.  
 
Ärendebeskrivning 
Sökande ansöker om rivningslov för 149 st fastigheter i Östra Malmberget inklusive  
komplementbyggnader, förråd uthus och garage p.g.a pågående samhällsomvandling. 
 
Sökande är fastighetsägare till 69 st av dessa fastigheter, har skriftliga avtal med 69 st  
fastighetsägare och 11 st av fastigheterna ägs av privatpersoner eller företag. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Det finns konsekvenser för barn och ungdomar då en stor del av befintliga Östra  
Malmberget berörs av lovansökan. En konsekvens är att upptagningsområde för skola och 
förskola i närområdet påverkas negativt. 
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig 
(enligt 9 kap. 26 § plan- och bygglagen). Eftersom 
denna rivning kan komma att påverka dem som fastighetsägare, varför 
dem har rätt att lämna synpunkter innan Miljö bygg och 
räddningsnämnden tar beslut i ärendet. Ärendet har remitterats till de 11 st. fastighets-
ägarna som inte ägs eller har avtal med sökande enligt bifogad fastighetsföreteckning. 
 
Från 7 av fastigheterna inkom negativa yttranden där man anser att sökanden inte har rätt 
av riva fastigheterna, se bilagor för yttranden. 
 
Från två av fastigheterna inkom inget yttrande 
 
Från en av fastigheterna inkom ett yttrande där man inte har något att erinra mot sökt  
rivningslov. Se bilaga yttrande 
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Sökande har bettets tillfälle att lämna sina synpunkter angående ovanstående yttranden 
men inga synpunkter har inkommit. 
Enligt plan- och bygglagen får en fråga om lov eller inte avgöras utan att 
sökanden och fastighetsägaren har underrättats om vad andra har tillfört 
ärendet och fått tillfälle att yttra sig över det. PBL 9:26 § 
 
Motivering: 
Rivningslov ska enligt 9 kap. 34 § 2 PBL ges för bl.a. en åtgärd som avser en byggnad som 
inte bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga eller konstnärliga värde Vid prövningen av frågor enligt angiven lag ska enligt 
2 kap. 1 § hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Viader står i 2 kap. 2 § 
Plan- och bygglagen att: Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhands-
besked enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de 
ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushåll-
ning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 
1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862). 
 
I förarbetena till bestämmelsen om rivningslov anges att bestämmelsen inte bara bör om-
fatta sådana byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljö-
mässig eller konstnärlig synpunkt och som därför specialregleras i 8 kap. 13 § PBL (förbud 
mot förvanskning) utan även byggnader som inte har detta kvalificerade värde från  
bevarandesynpunkt. Lokala överväganden bör tillmätas den största betydelse i frågan om 
vad som är kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Det material som tas fram av de kultur-
minnesvårdande myndigheterna kan tjäna till god ledning för kommunerna. Med miljö-
mässigt värdefull bebyggelse avses inte bara byggnader som i sig är värdefulla  
(prop. 1985/86:1 s. 289 f). 
 
Vid bedömningen av vad som är kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ska enligt förarbetena 
till bestämmelsen lokala överväganden tillmätas den största betydelse. 
 
Nämnden anser att Östra Malmberget utifrån gällande samarbetsavtal som är tecknat  
mellan LKAB och Gällivare kommun 2012 medför att området ska bevaras och utvecklas 
enligt avsnitt 9 i samarbetsavtalet mellan Gällivare kommun och LKAB. 
 
I Punkten 9.2 står följande: Parternas gemensamma målsättning är att Östra området skall 
utgöra en boende- och vistelsemiljö som är attraktiv och vidmakthåller viktiga samhälls-
funktioner. Parterna skall gemensamt och var för sig och i samverkan med de boende i 
Östa området verka för vidtagande av verksamma åtgärder i detta syfte. 
 
Nämnden bedömer vidare att påverkan på den sammanhållande bebyggelsen i Östra 
Malmberget blir så omfattande att rivningslov bör avslås. 
 
Utöver denna bedömning måste även de enskilda fastighetsägarnas yttranden beaktas. 
Från 7 av fastigheterna inkom negativa yttranden där man anser att sökanden inte har rätt 
av riva fastigheterna som de är ägare till. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  9  (20) 
   
 
 

2019-10-01  
   

 
 

   
  

 

Miljö-, bygg- och rädd-
ningsnämnd 

   

 

   Utdragsbestyrkande 

 

 
I dagsläget blir den samlade bedömningen att det inte finns förutsättningar att bevilja  
rivningslov för 149 fastigheter i Östra Malmberget. 
Detta enligt 9 kap 34 § punkt 2, Plan- och bygglagen. 
 
Upplysningar 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.  
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden  
besluta 
 
att avslå ansökan om rivning för 149 fastigheter med till hörande komplementbyggnader 
då kraven inte uppfylls enligt 9 kap 34 § 2. Plan och bygglagen. 
 
Underlag 
1. Ansökningshandlingar. 
2. Fastighetsförteckning. 
3. inkomna yttranden.  
 
Yrkande 
Steve Ärlebrand (S) yrkar 
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för att utreda om byggnaderna eller bebyggelsen 
bör bevaras på grund av att byggnaden eller bebyggelsen historiska, kulturhistoriska, mil-
jömässiga eller konstnärliga värde.  
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer Steve Ärlebrands (S) förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att miljö-, bygg- och räddningsnämnden har beslutat i  
enlighet med Steve Ärlebrands förslag. 
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§ 97 
 
Delegationsordning för miljö-, bygg- och räddningsnämnden 
Dnr MBR/2019:107 
RTJ-2019-20 
 
Annetthe Eriksson, utredare, föredrar ärendet. 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att ändra i texten under punkten 1.09 från förtroendemän till förtroendevalda samt,  
 
att anta upprättat förslag till delegationsordning för miljö, bygg- och räddningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Revidering av delegationsordning för miljö, bygg- och räddningsnämnden. Delegations-
ordningen innehåller lagstiftningsmässiga och kommungemensamma förändringar. 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämndens arbetsutskott beslutade 2019-09-17 att lämna  
ärendet utan eget förslag till beslut till miljö-, bygg- och räddningsnämnden. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Föreslaget beslut medför inga konsekvenser för barn och ungdomar. 
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen beslutar föreslå miljö-, bygg- och räddnings-
nämnden besluta 
 
att anta upprättat förslag till delegationsordning för miljö, bygg- och räddningsnämnden. 
 
Underlag 

1. Förslag till delegationsordning jämförelsedokument. 
 
Yrkande 
Steve Ärlebrand (S) yrkar  
 
att ändra i texten under punkten 1.09 från förtroendemän till förtroendevalda samt,  
 
att anta upprättat förslag till delegationsordning för miljö, bygg- och räddningsnämnden. 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  11  (20) 
   
 
 

2019-10-01  
   

 
 

   
  

 

Miljö-, bygg- och rädd-
ningsnämnd 

   

 

   Utdragsbestyrkande 

 

Propositionsordning  
Ordförande ställer Steve Ärlebrands (S) förslag till beslut under proposition. Efter gjorda 
propositioner finner ordförande att miljö-, bygg-och räddningsnämnden har beslutat i  
enlighet med Steve Ärlebrands förslag. 
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§ 98 
 
Delårsuppföljning internkontrollplan Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2019 
Dnr MBR/2019:109 
Bygg-2019-7 
 
Alexander Kult, förvaltningschef, föredrar ärendet. 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att godkänna delårsuppföljning för Miljö–, bygg- och räddningsnämndens internkontrollplan 
2019. 
 
Ärendebeskrivning 
För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska kommunen  
arbeta med intern kontroll på ett systematiskt sätt. 
 
Miljö–, bygg- och räddningsnämnden har upprättat intern kontrollplan för 2019 som om-
fattar uppföljning av uppsatta mål, uppföljning av strategiska planer och program,  
ekonomisk uppföljning, uppföljning av nämndens ärenden.   
 
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 godkänna delårsuppföljning för Miljö–, bygg- och räddningsnämndens internkontrollplan 
2019. 
 
Underlag 

1. Delårsuppföljning av interkontroll 2019. 
 
Yrkande 
Dagmar Nyman (MP) yrkar 
 
att godkänna delårsuppföljning för Miljö–, bygg- och räddningsnämndens internkontrollplan 
2019. 
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§ 99 
 
Delårsrapport Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2019 
Dnr MBR/2019:108 
Bygg-2019-6 
 
Alexander Kult, förvaltningschef, föredrar ärendet. 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att miljö-, bygg- och räddningsnämndens verksamhetsberättelse för januari till augusti till-
förs ärendet för kommunövergripande delårsrapport och överlämnas till kommun-
fullmäktige för fastställande. 
 
Ärendebeskrivning 
Till delårsrapporten sammanställs verksamhetsberättelsen som innehåller viktiga händelser 
under perioden, driftsanalys, investeringsredovisning samt förväntad utvecklig avseende 
finansiella mål och verksamhetsmål. Till delårsrapporten sammanfattas även Miljö-, bygg- 
och räddningsnämnden måluppfyllelse utifrån den beslutade verksamhetsplanen.  
 
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 för januari till augusti till-
förs ärendet för kommunövergripande delårsrapport och överlämnas till kommun-
fullmäktige för fastställande. 
  
Underlag 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden delårsrapport uppdelade i: 
1. Miljö-, bygg- och räddningsnämndens verksamhetsberättelse för januari till augusti. 
2. Delårsrapporter samt uppföljning tillsynsplaner för Miljö-, bygg-, och räddnings-
avdelningen. 
 
Yrkande 
Stefan Kostenniemi (S) yrkar 
 
att miljö-, bygg- och räddningsnämndens verksamhetsberättelse för januari till augusti till-
förs ärendet för kommunövergripande delårsrapport och överlämnas till kommun-
fullmäktige för fastställande.  
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§ 100 
 
Motion av Bror Wennström (MV), Fredric Olofsson (MV), Anneli Isaksson (MV), Gun Isaxon 
(MV) - säkerställande av en framtida god natur och miljö i kommunen 
Dnr MBR/2019:104 
Bygg-2019-390 
 
Helena Olofsson, miljöinspektör, föredrar ärendet. 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige  
besluta 
 
att avslå motionen med motiveringen att förslag 1,2 och 4 är utredda och beslutade i 
mark- och miljödomstol, samt att förslag 3 redan regleras i lag. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion om säkerställande av en framtida god natur och miljö i kommunen har väckts hos 
kommunfullmäktige där fullmäktige föreslås besluta  
 
”Att: hos ansvariga myndigheter Naturvårdsverket/Länsstyrelsen begära om  
tillsättande av en, utifrån forskning, oberoende och opartisk utredning om  
framtida konsekvenser för natur och miljö efter avslutad gruvbrytning i Aitik.  
 
Att: Utifrån utredningens resultat aktivt vidta åtgärder.  
 
Att: Boliden AB som ansvarig huvudman åläggs ta det fulla ansvaret för  
eventuella miljöproblem som härrörs ifrån Aitikgruvan så framtida befolkning och  
natur i kommunen inte drabbas.  
 
Att: redan nu uppmana Boliden AB att avsätta och deponera ekonomiska medel  
för att täcka eventuella framtida kostnader i och med säkerställandet av en god  
miljö och natur i Gällivare kommun utifrån gruvbrytningen.” 
 
Miljö-, bygg-, och räddningsnämnden har att bifalla eller avslå motionen. 
 
Gällande första och andra att-satsen; Boliden har prövat sin verksamhet i mark- och miljö-
domstol och därigenom fått sina villkor. I samband med prövningen av tillståndet, utreds 
även konsekvenser för natur och miljö, både under tillståndstiden, men även efter avslutad 
gruvbrytning. En utredning är därmed redan prövad och villkor för åtgärder är beslutade. 
Därför föreslår förvaltningen att nämnden avslår motionen i den första och andra delen. 
 
Vad gäller den tredje att-satsen, är Boliden att anse som verksamhetsutövare enligt miljö-
balken, vilket innebär att de är ansvariga för att vidta åtgärder för att förhindra eventuella 
miljöproblem som härrörs från Aitikgruvan. Av miljöbalkens 2 kapitel, hänsynsreglerna 
framgår bl.a. att den som vidtar en åtgärd är att anse som verksamhetsutövare, samt att 
den som orsakar en skada eller olägenhet är ansvarig till dess att skadan är upphörd eller 
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olägenheten uphört. Utifrån det förslår förvaltningen att nämnden ska avslå motionen i den 
tredje delen. 
 
När det gäller deponering av ekonomiska medel för att säkerställa god miljö och natur i 
Gällivare så regleras även det i den deldom som reglerar Aitiks villkor. Av den framgår att 
den ekonomiska säkerhetens uppgår till nästan 3 miljarder SEK. Förvaltningen föreslår där-
för att nämnden avslår motionen i dess 4:e del.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända. 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända. 
 
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsnämndens arbetsutskott beslutar föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen med motiveringen att förslag 1,2 och 4 är utredda och beslutade i 
mark- och miljödomstol, samt att förslag 3 redan regleras i lag. 
 
Underlag 
1. Motion. 
 
Yrkande 
Per Wahlström (M) yrkar med instämmande av Steve Ärlebrand (S), Rory Blom (SD), Peter 
Knekta (MP), Dagmar Nyman (MP) och Stefan Kostenniemi (S). 
 
att avslå motionen med motiveringen att förslag 1,2 och 4 är utredda och beslutade i 
mark- och miljödomstol, samt att förslag 3 redan regleras i lag. 
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§ 101 
 
Delgivningar 
Dnr MBR/2019:76 
 
 
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 till handlingarna. 
  
Underlag 

1. Förteckning delgivningar. 
 
 
  



 
 
 
 

 
 
Delgivningar 
 
 
Bygg 
Bygg-2019-460 Strandskyddsdispens    
Bygg-2019-513 Underrättelse om avslutad förättning –  

Fastighetsreglering    
Bygg-2019-514 Underrättelse om avslutad förättning –  

Fastighetsreglering berörande Skröven   
Bygg-2019-523 Underrättelse om avslutad förättning i  

ärendet BD19558    
Bygg-2019-524 Svar gällande fastighetsreglering, ingen  

erinran     
Bygg-2019-537 Avslutad förättning    
Miljö-2017-5 Beslut om avvisning    
Miljö-2018-769 Beslut inkommet    
Miljö-2019-263 Beslut inkommet    
Miljö-2019-441 Från fastighetsägare    
Miljö-2019-566 Yttrande vattenverksamhet   
Miljö-2019-590 Anmälan om försök med organiskt  

bindemedel  
Miljö-2019-596 Yttrande vattenverksamhet   
Miljö-2019-597 Yttrande förslag skyddat område   
Miljö-2019-608 Beslut om anstånd  
Miljö-2019-610 Föreläggande enligt miljöbalken för  

nyanläggning av elledning   

Gällivare kommun Datum 
2019-10-01 
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§ 102 
 
Delegationsbeslut 
Dnr MBR/2019:80 
 
 
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  
besluta 
 
att lägga delegationsbeslut till handlingarna. 
 
Underlag 

1. Förteckning delegationsbeslut. 
 
 
  



 
 
 
 

 
 
Delegationsbeslut 
 

   
Bygg 
Bygg-2017-160 Slutsamråd och slutbesked tillbyggnad enbostadshus  
Bygg-2017-183 Slutsamråd och slutbesked nybyggnad två  

flerbostadshus     
Bygg-2017-291 Protokoll slutsamråd och slutbesked   
Bygg-2017-675 Slutsamråd och slutbesked för nybyggnad av  

fyra flerbostadshus samt tillhörande komplementbyggnader  
Bygg-2018-159 Slutsamråd och slutbesked för nybyggnad av fem  

flerbostadshus     
Bygg-2018-287 Slutsamråd och slutbesked nybyggnad två flerbostadshus  
Bygg-2018-344 Slutbesked MALMBERGET 8:1 
Bygg-2018-354 "Ärendets handläggning, mot tidigare ägare avslutas. 

Ärendet kommer att handläggas mot ny registrerad  
ägare"      

Bygg-2018-394 Slutbesked      
Bygg-2018-410 Slutbesked      
Bygg-2018-419 Slutbesked      
Bygg-2018-525 Protokoll slutsamråd och slutbesked   
Bygg-2018-527 Slutbesked      
Bygg-2018-565 Slutbesked nybyggnad flerbostadshus med  

komplementbyggnad     
Bygg-2018-570 Protokoll slutsamråd slutbesked    
Bygg-2018-577 Slutbesked rivning     
Bygg-2018-604 Slutbesked      
Bygg-2018-610 Slutbesked rivning     
Bygg-2018-612 Slutbesked      
Bygg-2018-615 Slutbesked      
Bygg-2018-617 Slutbesked      
Bygg-2018-649 Slutsamråd slutbesked     
Bygg-2018-656 Protokoll slutsamråd, slutbesked    
Bygg-2018-657 Protokoll slutsamråd slutbesked    
Bygg-2018-674 Protokoll slutsamråd samt slutbesked   
 
Bygg-2018-708 Protokoll slutsamråd samt slutbesked   
Bygg-2018-79 Slutsamråd och interimistiskt slutbesked två  

flerbostadshus.     
Bygg-2019-156 Slutbesked      
Bygg-2019-241 Slutbesked      
Bygg-2019-242 Slutbesked      
Bygg-2019-284 Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning   
Bygg-2019-291 Slutbesked      
Bygg-2019-345 Installation av ny ventilation med värmeåtervinning  

Gällivare kommun Datum 
2019-10-01 
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Bygg-2019-352 Slutbesked ombyggnad källarplan   
 Bygglov nybyggnad nätstation    

Bygg-2019-374 Avslutar handläggning med anledning av återkallad  
ansökan      

Bygg-2019-378 Tekniskt samråd och startbesked nybyggnad av  
fritidshus samt rivningslov bef    

Bygg-2019-380 Slutbesked      
Bygg-2019-382 Bygglov flytt av enbostadshus med vidbyggt garage  

samt rivningslov     
Bygg-2019-382 Protokoll teknisktsamråd och startbesked   
Bygg-2019-444 Bygglov  bostadshus, förråd och garage   
Bygg-2019-460 Bygglov nybyggnad av fritidshus samt rivning av bef.  

byggnad      
Bygg-2019-474 Bygglov nybyggnad nätstation    
Bygg-2019-478 Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage   
Bygg-2019-483 Bygglov nybyggnad industribygggnad och cistern  
Bygg-2019-484 Marklov utfyllnad av tomt    
Bygg-2019-486 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage  
Bygg-2019-486 Tekniskt samråd och startbesked    
Bygg-2019-487 Bygglov tillbyggnad carport    
Bygg-2019-490 Bygglov nybyggnad industribyggnad   
Bygg-2019-490 Protokoll tekniskt samråd och startbesked   
Bygg-2019-491 Tidsbegränsat bygglov nybyggnad kontorsbyggnad  
Bygg-2019-491 Protokoll tekniskt samråd och startbesked   
Bygg-2019-496 Bygglov nybyggnad enbostadshus    
Bygg-2019-497 Bygglov för skylt     
Bygg-2019-503 Bygglov nybyggnad personalbostad   
Bygg-2019-505 Bygglov nybyggnad transformatorstation   
Bygg-2019-506 Rivningslov HASSELN 10 
Bygg-2019-508 Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage   
Bygg-2019-508 Protokoll tekniskt samråd och startbesked   
Bygg-2019-509 Anmälan eldstad     
Bygg-2019-517 Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage   
Bygg-2019-517 Tekniskt samråd och startbesked    
Bygg-2019-518 Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage   
Bygg-2019-518 Protokoll tekniskt samård och startbesked   
Bygg-2019-519 Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage   
Bygg-2019-525 Strandskyddsdispens för nätstation    
Bygg-2019-526 Anmälan om eldstad/rökkanal    
Bygg-2019-527 Bygglov nybyggnad enbostadshus och garage   
Bygg-2019-527 Tekniskt samråd och startbesked    
Bygg-2019-529 "Till Länsstyrelsen Remiss över förfrågan om friköp,  

dnr 613-11731-19"     
Bygg-2019-533 Bygglov för LED-skärm     
Bygg-2019-534 Bygglov nybyggnad industribyggnad   
Bygg-2019-534 Protokoll tekniskt samråd och startbesked   
Bygg-2019-536 Bygglov för två tälthallar    
Bygg-2019-538 Bygglov för skylt     
Bygg-2019-61 Beslut om att avsluta ärendet    
 
 
 



Miljö 
Miljö-2017-71 Avslut av klagomål     
Miljö-2018-401 Delegationsbeslut om avgift    
Miljö-2018-609 Avgiftsbeslut för extra kontroll av livsmedelslokal  
Miljö-2018-868 Föreläggande om att inkomma med uppgifter   
Miljö-2019-441 Tillstånd för inrättande av avloppasnordning   
Miljö-2019-475 Föreläggande med försiktighetsmått   
Miljö-2019-488 Beslut gällande anmälan om miljöfarlig verksamhet  
Miljö-2019-511 Beslut gällande återvinning av avfall för  

anläggningsändamål     
Miljö-2019-552 Riskklassificering årlig kontrollavgift   
Miljö-2019-559 Föreläggande sanering av PCB    
Miljö-2019-560 Föreläggande med försiktighetsmått   
Miljö-2019-571 Beslut bergvärme     
Miljö-2019-581 Beslut om försiktighetsmått för avverkning inom  

vattenskyddsområde     
Miljö-2019-589 Kompostering samt behovsanpassad avfallshämtning.  
Miljö-2019-593 Beslut riskklassning och årlig kontrollavgift   
Miljö-2019-598 Upphävande av beslut     
Miljö-2019-624 Slamtömning befrielse     
Miljö-2019-632 Sophämtning befrielse     
 
RTJ 
Rtj-2019-22 Tillståndsbevis för hantering av brandfarlig vara  
Rtj-2019-23 Föreläggande med förbud    
Rtj-2019-24 Beslut om egenrengöring    
Rtj-2019-25 Beslut om egenrengöring    
Rtj-2019-26 Tillståndsbevis för hantering av brandfarlig vara  
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§ 103 
 
Ärendeuppföljning 
Dnr MBR/2019:96 
 
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att lägga upprättad förteckning med godkännande till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendeuppföljning tas upp som en stående punkt vid sammanträden. Nedan redovisas  
anmäld ärendeuppföljning: 
 
Bygg-2018-
79 

Slutsamråd och interimistiskt slutbesked två flerbo-
stadshus. 

Gällivare 
12:611 

Bygg-2018-
287 

Slutsamråd och slutbesked nybyggnad två flerbo-
stadshus 

Gällivare 
5:14 
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§ 104 
 
Kurser och konferenser 
Dnr MBR/2019:79 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kurser och konferenser tas upp som en stående punkt. Vid dagens sammanträde finns inga 
kurser anmälda.  
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§ 105 
 
Förvaltningschefen informerar 
Dnr MBR/2019:78 
 
 
Henrik Lyngmark, räddningschef, Alexander Kult, förvaltningschef, och Helena Olofsson, 
miljöinspektör, föredrar ärendet.  
 
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar 
 
att tacka för lämnad information och lägga den med beaktande till handlingarna.   
 
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 tas följande upp: 
 
- Nikkaluokta Avloppsreningsverk 
- Räddningstjänstens bemanning under sommaren 2019 
- VA Vassara träsk 
- Ny livsmedelstaxa  
- Vindkraft Gällivare kommun 
  
Förslag till beslut 
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen föreslår miljö-, bygg- och räddningsnämnden be-
sluta 
 
att tacka för lämnad information och lägga den med beaktande till handlingarna.   
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