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§ 143 
Delgivningar  
 
Miljö- och byggnämnden beslutar 
 
att med beaktande lägga delgivningarna till handlingarna. 

Bakgrund 
2009 0615 MÖV 

 
Rapport om efterbehandling av dieselanlägg-
ning. Gällivare 50:1 

 

2012 047 221 

 
Lst beslut avseende överklagan Mbn beslut 
2013-05-16 § 87. Nilivaara 15:11 

 

 
2012 0931 HKL 

 
Länsstyrelsens beslut 2013-10-28 avseende 
miljö- och  
byggnämndens delegationsbeslut 2012.0931. Soutujärvi 14:2 

  
2013 0032 MTD Deldom i Mål nr M 2498-06 Sakajärvi 2:4 

 
 
2013 0086 MÖV 

 
Meddelande om seismisk aktivitet 22 oktober 
2013. Malmberget 8:17 

 
 
2013 0086 MÖV 

 
Meddelande om seismisk aktivitet 31 oktober 
2013. Malmberget 8:17 

 

2013 034 148 

 
Nautanen nr 1005, underrättelse om sökt 
undersökningstillstånd "Bergsstaten" 

 
 
2013 034 148 

 
Saurussuanto nr 1, undersökningstillstånd 
beviljat "Bergsstaten" 

 
 
2013 0451 RKL 

 
Anmälan om misstänkt miljöbrott Storlandet 
5:1 Storlandet 5:1 

 

2013 077 236 

 
Länsstyrelsens beslut dnr 403-10433-13 ang 
överklagan av rivningslov Spoven 5 

  

2013 0904 MTD 

 
Mindre ändring av LKABs rågodshantering 
Svappavaara/Malmberget Malmberget 8:17 

  
2013 0904 MTD 

 
Beslut om förlängd tid för transport av råd- Malmberget 8:17 
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gods. 

 
2013 0939 MTD 

 
Remiss/Yttrande till Länsstyrelsen angående 
utterpassage Råne älv 

Nattavaara S:5, S:11 
och S:13 

 
2013 0940 AÖV Projektstyrningsmodell Kommunstyrelsen 

 

2013 0944 MÖV 

 
Information om LKAB prospekteringsarbete 
vid Talvatisvaara Talvatisvaara 

  
2013 0948 MTD Tillstånd till transport av avfall. Farligt avfall 

 

2013 345 245 

 
Underättelse, karta, beskrivning och proto-
koll, avstyckning Pahtapalo 1:3 Pahtapalo 1:3 

 
 
2013 

 
353 

 
200 

 
VB: Cirkulär 13:54 från Sveriges Kommuner 
och Landsting 

 
"Cirkulär" 

 

 
2013 

 
358 

 
 245 

 
Underrättelse-, karta-, beskrivning- och pro-
tokoll avser avstyckning från Storlandet 5:1 
till 5:14 Storlandet 5:1 

 

 
2013 0850 MAN 

 
Synpunkter angående genomförd fördjupad 
undersökning inkl. riskbedömning och åt-
gärdsutredning på del av fastigheten Gällivare 
12:74, Repisvaara  (skjutbanan) 

 
 
 

         

2013 108 234 

Länsstyrelsens beslut 2013-11-05 angående 
bygglov för nybyggnad fritidshus på Gällivare 
64:27 Gällivare 64:27   
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§ 144 
Delegationsbeslut  
 
Miljö- och byggnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen om delegationsbesluten. 
 
Bakgrund 
2011 272 232 Skrivelse om avslut av ärende Sakajärvi 2:4 

 
2013 0640 HKL Tillsynsavgift HSB Laestadiusparken 1 

 
Laestadiusparken 1 

 

2013 0755 MÖV 

 
Delegationsbeslut angånde permanent snötipp på 
Vuoskojärvi Gällivare kommun 

  
2013 077 236 Återkallelse Spoven 5 

  

2013 0784 MÖV 

 
Avhjälpande åtgärd av förorenat område Storlandet 
5:1 Talvatisvaara Talvatisvaara 

  
2013 0813 MTI Ny avloppsanordning  Gällivare 25:10 

  
2013 0826 RSL Ändrat tömningsintervall slamavskiljare Sarvisvaara 5:9 

  
2013 0839 RSO Befrielse sophämtning  Äijävaara 6:2 

 
 
2013 0842 MÖV 

 
Avvisning och besvärshänvisning gällande besvär 
om föreläggande att avhjälpa föroreningsskador. Nautanen 

 
2013 0849 RSL 

 
Ändrat tömningsintervall slamtömning  Vettasjärvi 1:18 

  
2013 0851 RSO Befrielse sophämtning  Satter 2:15 

 
2013 0852 RSO 

 
Kompostering och behovsanpassad avfallshämtning  Lokmästaren 4 

 
2013 0864 RSO 

 
Kompostering samt behovsanpassad avfallshämtn.  Gällivare 15:146 

  
2013 0865 MTI Tillstånd för ny avloppsanordning  Liikavaara 1:15 

  
2013 0866 MAN Värmepumpsanläggning  Leipojärvi 3:7 

  
2013 0883 RSO Befrielse sophämtning  Storsjön 
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2013 0888 RSO Befrielse sophämtning  Kilvo 6:5 

   
2013 0889 RSO Befrielse från sophämtning  Soutujärvi 2:12 

  
2013 0894 RSL Ändrat tömningsintervall för slamavskiljare  Sjungberget 1:3 

 
2013 0897 MAN 

 
Anm. om avhjälpande av förorening på fastigheten  Gällivare 16:36 

  
2013 0905 MAN Anmälan installation bergvärme  Skotern 21 

  
2013 0906 RSL Befrielse från kommunal slamtömning  Purnu 9:5 

   
2013 0913 LAN Registrering livsmedelsanläggning Gojan 14:1 

  
2013 0926 LAN Registrering av livsmedelslokal Dundret 5:4 

  
2013 0951 MAN Anmälan om värmepumpsanläggning  Gällivare 1:20 

  
2013 0970 LAN Registrering av livsmedelsanläggning  Dundret 5:4 

  
2013 0978 LÖV 

 
Riskklassning och årlig kontrollavgift MDs Grill  Nya skolan 7 

 

2013 0979 LÖV 

 
Riskklassning årlig kontrollavgift Hedgårdens 
kök/Hedskolan Kateketen 7 

  
2013 169 231 Slutbesked  installation eldstad och rökkanal Robsam 1:204 

 

2013 241 234 

 
Avvisad ofullständig ansökan avs. nybyggnad fri-
tidshus Killinge 9:4 

  
2013 242 231 Slutbesked tidsbegr. bygglov 8 p-platser Gäddan 5 

  
2013 244 234 Bygglov och startbesked nybyggnad fritidshus 

 
Gle krölm 2:1 

 
2013 261 231 Slutbesked inst eldstad och rökkanal Släden 17 

   
2013 288 231 Bygglov för tillbyggnad enbostadshus med balkong Anden 12 

   
2013 288 231 Slutbesked tillbyggnad samt inglasning av balkong Anden 12 

  

2013 294 234 

 
Bygglov nybyggnad fritidshus och rivningslov för 
befintligt fritidshus Gällivare 25:10 
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2013 298 231 Startbesked för nybyggnad garage/maskinhall Hakkas 30:1 

  
2013 301 234 Slutbesked inst. eldstad och rökkanal Avvakko 1:4 

  
2013 317 233 Starbesked utbyggnad tankstation T6 Sakajärvi 2:4 

  
2013 321 232 Bygglov ombyggnad tak på industribyggnad Gällivare 57:19 

  
2013 321 232 Startbesked ombyggnad tak på industribyggnad Gällivare 57:19 

  
2013 322 237 Startbesked teknikbyggnad för krematorium Kaptensgården 1:18 

 

2013 325 231 

 
Bygglov och startbesked installation av 4 st garage-
portar för bef.carportar Enen 4 

  
 
2013 

 
326 

 
231 

 
Startbesked och fastställande av kontrollplan för inst 
eldstad och rökkanal i friggeboda 

 
Sillen 5 

  
 
2013 

 
328 

 
231 

 
Beslut bygglov nybyggnad enbostadshus med vid-
byggt garage 

 
Hematiten 5 

 

2013 330 231 

 
Bygglov och startbesked tillbyggnad av enbostads-
hus Pulkan 24 

   
2013 333 231 Startbesked installation eldstad Salvan 10 

   
2013 334 234 Startbesked installation eldstad och rökkanal Gällivare 12:409 

 

2013 337 231 

 
Startbesked och fastställande av kontrollplan för inst 
eldstad och rökkanal i enbostadshus Gällivare 12:178 

  
2013 338 231 Startbesked och fastställande av kontrollplan Sparken 7 

  
2013 338 231 Slutbesked inst eldstad och rökkanal i enbostadshus Sparken 7 

  
2013 339 231 Startbesked installation eldstad och rökkanal Gällivare 15:312 

  
2013 339 231 Slutbesked installation eldstad och rökkanal Gällivare 15:312 

  
2013 343 232 Bygg- och rivningslov samt startbesked Robsam 1:3 

  
2013 346 231 Beslut inst eldstad i enbostadshus Koskullskulle 1:124 
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2013 348 235 Bygglov och startbesked för fasadskylt Cedern 8 

   
2013 354 231 Startbesked och fastställande av kontrollplan Gällivare 16:49 

  
2013 355 234 Startbesked och fastställande av kontrollplan Gällivare 12:415 

 

2013 356 234 

 
Beslut startbesked och fastställande av kontrollplan 
för inst eldstad i fritidshus Nilivaara 15:6 

  
2013 0277 HAT Tillsynsavgift Riksbyggen Brf Gällivarehus nr 2 Boken 6 

  

2012 110 231 

 
Slutbesked inglasning altan samt utökning av bal-
kong, enbostadshus Länsmannen 12 

  
2011 100 234 Slutbesked avseende nybyggnad fritidshus Gällivare 12:407 

  
2013 238 231 Slutbesked installation av eldstad Malmberget 4:76 

  
2013 138 234 Slutbesked installation eldstad Storlandet 5:1 

  
2013 134 231 Slutbesked eldstad och skorsten Fiolen 5 

   
2012 0233 RKL 

 
Uppföljande inspektion avställda bilar  Malmberget 8:17 

  
2012 0233 RKL Slutbesiktning Malmberget 8:17 

  
2012 004 231 Slutbesked nybyggnad altan Robsam 1:234 

  
2011 517 234 Slutbesked nybyggnad fritidshus Skröven 20:6 

  
2011 229 231 Slutbesked nybyggnad enbostadshus Gällivare 12:505 

 
2010 210 232 

 
Återkallad ans. avs. tillbyggnad industribyggnad  Gällivare 57:37 

  
2013 0831 LÖV Beslut riskklass årlig kontrollavgift Nattavaara 13:6 

  
2012 234 231 Slutbesked nybyggnad av kallförråd Koskullskulle 1:263 

  
2012 230 231 Slutbesked installation eldstad och skorsten Kommissarien 5 

 
2012 221 231 

 
Startbesked tidsbegr bygglov för carportar Kv Sjöjungfrun 
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§ 145 
Detaljplan för del av Gällivare 12:74, Repisvaara  
 
   BYN 2012.059 214 
Miljö- och byggnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna utlåtandet 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del av Gällivare 12:74 m fl 
 
att innan detaljplanen antas bör dispens från fridlysningsbestämmelserna i 8-9 §§ art-
skyddsförordningen (2007:485) vara prövad av länsstyrelsen rörande borttagande av 
växtlokal för kärlväxterna korallrot, spindelblomster och revlummer. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-20 § 114 att påbörja planeringsarbetet för revi-
dering av markanvändning på Repisvaara samt att detaljplanearbete får påbörjas för del 
av Repisvaara, inom del av Gällivare12:74. 
 
Förslag till detaljplan har under perioden 7 oktober till 4 november 2013 ställts ut för 
granskning. 
 
Utlåtande över inkomna yttranden är upprättad 2013-11-21. 
 
Inkomna yttranden föranleder ingen ändring av detaljplaneförslaget. 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnämnden besluta 
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna utlåtandet 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del av Gällivare 12:74 m fl 
 
att innan detaljplanen antas bör dispens från fridlysningsbestämmelserna i 8-9 §§ art-
skyddsförordningen (2007:485) vara prövad av länsstyrelsen rörande borttagande av 
växtlokal för kärlväxterna korallrot, spindelblomster och revlummer. 
 
Beslutsunderlag: 
1. Utlåtande daterad 2013-11-21 
2. Antagandehandling – planbeskrivning 
3. Antagandehandling – plankarta 
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§ 146 
Gällivare 13:51, nybyggnad enbostadshus med fristående garage  
 
   BYN 2013.313 231 
Miljö- och byggnämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov för nybyggnad enbostadshus i två plan med fristående garage då 
avvikelsen bedöms som liten och förenlig med områdesbestämmelsernas syfte, med 
stöd av 9 kap 31b § plan och bygglagen PBL 
 
att sökande ska beakta Boverkets gällande föreskrifter avseende skydd mot brandsprid-
ning mellan byggnader (BBR 19, avsnitt 5:6) 
 
att yttrande från miljökontoret ska beaktas 
 
att yttrande från service- och teknikförvaltningen ska beaktas 
 
För att bevilja bygglov för krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
byggherrens förslag till kontrollansvarig: Per Henriksson. 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
 
Upplysningar  
Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnämnden lämnat ett startbesked (enligt 
10 kap. 3 § PBL). 
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bi-
fogas, se bilaga. 
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.  
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslu-
tet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).  
 
Bakgrund 
För området gäller områdesbestämmelser för Andra Sidan.  
 
Ansökan från Tim Eriksson avser bygglov för nybyggnad enbostadshus i två plan, byg-
gyta (bya) 107 kvm, våning 1 ca 76 kvm, balkong (öppenarea) ca 8 kvm samt fristående 
garage ca 64 kvm.  
 

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  281 (293) 
 
 2013-11-21 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Miljö- och byggnämnden 
   

Planerad nybyggnad innebär avvikelse från områdesbestämmelser vad avser markan-
vändningen. 
 
Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnämnden besluta 
 
att bevilja bygglov för nybyggnad enbostadshus i två plan med fristående garage då 
avvikelsen bedöms som liten och förenlig med områdesbestämmelsernas syfte, med 
stöd av 9 kap 31b § plan och bygglagen PBL 
 
att sökande ska beakta Boverkets gällande föreskrifter avseende skydd mot brandsprid-
ning mellan byggnader (BBR 19, avsnitt 5:6) 
 
att yttrande från miljökontoret ska beaktas 
 
att yttrande från service- och teknikförvaltningen ska beaktas 
 
För att bevilja bygglov för krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
byggherrens förslag till kontrollansvarig: Per Henriksson 
 
Beslutsunderlag 
1. Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 
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§ 147 
Killinge 9:19, förhandsbesked nybyggnad fritidshus  
 
   BYN 2013-302 234 
Miljö- och byggnämnden beslutar 
 
att meddela positivt förhandsbesked avseende nybyggnad av fritidshus, 9 kap 17 § PBL  
 
att miljöinspektörens yttrande beaktas 
 
att tillstånd för utfart mot väg 833 söks hos väghållningsmyndigheten. 
 
Hur man överklagar, se bilaga.  
 
Upplysningar  
Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § PBL.  
 
Förhandsbesked gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att 
beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 § PBL.  
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.   
 
Bakgrund 
För området saknas detaljplan. 
 
Ansökan från Britt Filipsson avser förhandsbesked angående nybyggnad av fritidshus ca 
36 kvm. Byggnaden är tänkt att placeras ca 18 m från allmän väg, väg 833. 
 
Ny in- och utfart planeras att utföras mot allmän väg. 
 
Inget vatten och avlopp avses anordnas. 
 
Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnämnden besluta 
 
att meddela positivt förhandsbesked avseende nybyggnad av fritidshus, 9 kap 17 § PBL  
 
att miljöinspektörens yttrande beaktas 
 
att tillstånd för utfart mot väg 833 söks hos väghållningsmyndigheten. 
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Beslutsunderlag: 
1 Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-10-30.
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§ 148 
Omr av Killinge 9:19, förhandsbesked nybyggnad fritidshus  
 
   BYN 2013.303 234 
Miljö- och byggnämnden beslutar 
 
att meddela positivt förhandsbesked avseende nybyggnad av fritidshus, 9 kap. 17 § PBL 
 
att miljöinspektörens yttrande beaktas  
 
att tillstånd för utfart mot väg 833 söks hos väghållningsmyndigheten 
 
Hur man överklagar, se bilaga.  
 
Upplysningar  
Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § PBL.  
 
Förhandsbesked gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att 
beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 § PBL.  
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.   
 
Bakgrund 
För området saknas detaljplan. 
 
Ansökan från Lilly Carlsson avser förhandsprövning nybyggnad fritidshus ca 15 kvm. 
Byggnaden är tänkt att placeras ca 20 m från allmän väg, väg 833. 
 
Ny in- och utfart är planerad att utföras mot allmän väg. 
 
Inget vatten och avlopp avses anordnas. 
 
Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnämnden besluta  
 
att meddela positivt förhandsbesked avseende nybyggnad av fritidshus, 9 kap. 17 § PBL 
 
att miljöinspektörens yttrande beaktas  
 
att tillstånd för utfart mot väg 833 söks hos väghållningsmyndigheten.  
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Beslutsunderlag: 
1. Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-10-30 

     
| | | | Utdragsbestyrkande 
| | | | 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan  286 (293) 
 
 2013-11-21 
 
GÄLLIVARE KOMMUN 
Miljö- och byggnämnden 
   

 
§ 149 
Tjautjas 1:171, nybyggnad båthus  
 
   BYN 2013.208 234 
Miljö- och byggnämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov för nybyggnad (ersättningsbyggnad) båthus ca 54 kvm med stöd av 9 
kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
byggherrens förslag till kontrollansvarig: Kjell Holma. 
 
Hur man överklagar, se bilaga.   
 
Upplysningar  
Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnämnden lämnat ett startbesked, enligt 
10 kap. 3 § PBL.  
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträdet för tekniskt samråd 
bifogas, se bilaga.  
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.  
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslu-
tet vinner laga kraft, enligt 9 kap. 43 § PBL.   
 
Bakgrund 
För området finns inte detaljplan. Området ligger inom riksintresse rennäring och gene-
rellt strandskydd gäller. 
 
Ansökan från Daniel Wikslund avser bygglov för nybyggnad båthus ca 54 kvm med 
byggnadshöjden 2,5 m mot söder (sjösidan) och byggnadshöjden 1,5 m mot norr. 
 
Planerad nybyggnad är tänkt som ersättningsbyggnad för befintligt båthus men med en 
liten justering av placering och utformning. 
 
Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnämnden besluta 
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att bevilja bygglov för nybyggnad (ersättningsbyggnad) båthus ca 54 kvm med stöd av 9 
kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
byggherrens förslag till kontrollansvarig: Kjell Holma. 
 
Beslutsunderlag: 
1. Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-10-25. 
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§ 150 
Yttrande angående LKAB:s ansökan om tillstånd till kapacitetshöjande åtgärder vid 
sandmagasinet inom Vitåfors industriområde Mål nr: M 1745-12 aktbilaga 15 
 
   MN 2013.0744 MTD 
Miljö- och byggnämnden beslutar 
 
att miljö- och byggnämnden inte har något att erinra gällande de kapacitetshöjande åt-
gärderna vid sandmagasinet. 
Gällande hanteringen av damning så kvarstår nämnden vid tidigare beslut i yttranden i 
ärendet. Att LKAB ska åläggas att ta fram en sammanhållen åtgärdsplan och uppfölj-
ningssystem för hanteringen av damningen från Vitåfors industriområde. Åtgärdsplanen 
ska infatta ett varningssystem som säkerställer att samhället informeras så tidigt som 
möjligt om det finns risk för damning.  
 
Bakgrund 
Den 22 oktober 2013 inkom handlingar från Mark- och miljödomstolen i Umeå angå-
ende LKAB:s ansökan om tillstånd till kapacitetshöjande åtgärder inom Vitåfors indu-
striområde. 
Miljö- och byggnämnden har tidigare yttrat sig tidigare i, se sammanträdesprotokoll från 
nämnden 2013-09-26 § 120 samt 2012-10-24 § 165.  
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnämnden besluta 
 
att miljö- och byggnämnden inte har något att erinra gällande de kapacitetshöjande åt-
gärderna vid sandmagasinet. 
Gällande hanteringen av damning så kvarstår nämnden vid tidigare beslut i yttranden i 
ärendet. Att LKAB ska åläggas att ta fram en sammanhållen åtgärdsplan och uppfölj-
ningssystem för hanteringen av damningen från Vitåfors industriområde. Åtgärdsplanen 
ska infatta ett varningssystem som säkerställer att samhället informeras så tidigt som 
möjligt om det finns risk för damning.  
 
Beslutsunderlag: 
Mål nr M 1745-12, aktbilaga 15, domare 2:3; Ansökan av Luosavaara-Kirunavaara AB 
om tillstånd till kapacitetshöjande åtgärder vid sandmagasinet inom Vitåfors industri-
område, Gällivare kommun. 
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§ 151 
Miljöstipendium  
 
   MN 2013.0841 AÖV 
Miljö- och byggnämnden beslutar 
 
att miljöstipendiet för 2013 tilldelas IUS Dundrets Förskola 
 
att utdelningen sker vid kommunfullmäktiges sammanträde 16 december 2013. 
 
På grund av jäv deltar inte Henrik Ölvebo (mp) i handläggningen i detta ärende. 
 
Bakgrund 
Enligt reglementet för miljöstipendium i Gällivare kommun skall miljö- och byggnämn-
den utse stipendiat, efter samråd med någon av kommunens naturvårds- eller miljöorga-
nisationer. 
 
Stipendiet avser att stödja och uppmuntra personer. Företag, organisationer etc. verk-
samma inom kommunen, till en fortsatt positiv utveckling och uppmärksamma genom-
förda intressanta miljöprojekt som gagnat miljövården inom kommunen. 
 
Utdelning av stipendiet, 5 000 kr, ska ske vid kommunfullmäktige sammanträde. 
 
Förslag till en kandidat har inkommit. 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnämnden besluta 
 
att miljöstipendiet för 2013 tilldelas IUS Dundrets Förskola 
 
att utdelningen sker vid kommunfullmäktiges sammanträde 16 december 2013. 
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§ 152 
Stipendium "Årets byggnad"  
 
   BYN 2013.300 209 
Miljö- och byggnämnden beslutar 
 
att stipendiet för ”Årets byggnad/utomhusmiljö 2013” tilldelas Norrskensmotor & Fritid 
ägare till fastigheten Gällivare 57:28 
 
att utdelningen sker vid kommunfullmäktiges sammanträde 16 december 2013. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har 2012-11-12 § 152 på förslag från miljö- och byggnämnden 
beslutat att Gällivare kommun instiftar ett stipendium på 5 000 kronor för ”Årets bygg-
nad/utomhusmiljö” samt att miljö- och byggnämnden får utse urvalsjury ur egen verk-
samhet. 
 
Miljö- och byggnämnden har 2013-09-26 § 130 beslutat att utse ordförande, vice ordfö-
rande, förvaltningschef samt stadsarkitekt till urvalsjury för stipendiet. 
 
Annons om stipendiet har varit införd i Kometen. Förslag på 6 kandidater har inkommit. 
Föreslagna kandidater presenteras för nämnden. 
 
Förslag till beslut; 
Urvalsjuryn föreslår miljö- och byggnämnden besluta 
 
att stipendiet för ”Årets byggnad/utomhusmiljö 2013” tilldelas Norrskensmotor & Fritid 
ägare till fastigheten Gällivare 57:28 
 
att utdelningen sker vid kommunfullmäktiges sammanträde 16 december 2013. 
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§ 153 
Rapporter  
 
Miljö- och byggnämnden beslutar 
 
att lägga rapporterna till handlingarna. 
 
Bakgrund 
1. 
Nautanen 
 
2. 
Ekonomi 
 
3. 
Mittbygge 
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§ 154 
Verksamhetsplan med styrkort  
 
   Mn 2013.0992 AÖV 
Miljö- och byggnämnden beslutar 
 
att anta miljö- och byggnämndens verksamhetsplan med styrkort 2014-2016. 
 
Bakgrund 
Inom ramen för Gällivare kommuns systematiska kvalitetsarbete har kommunfullmäk-
tige beslutat att införa styrmodellen Balanserad styrning. Både den politiska organisat-
ionen och förvaltningarna omfattas av Balanserad styrning och ska arbeta i enlighet med 
den framtagna modellen. Miljö- och byggnämnden har utarbetat verksamhetsplan med 
styrkort som utgår från kommunfullmäktiges perspektiv, strategier och mål samt brutit 
ned denna för sitt ansvarsområde. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden besluta 
 
att anta miljö- och byggnämndens verksamhetsplan med styrkort 2014-2016. 
 
Beslutsunderlag 
1. Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan med styrkort 
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§ 155 
Intern kontrollplan  
 
   MN 2013.1003 AÖV 
Miljö- och byggnämnden beslutar 
 
att anta miljö och byggnämndens interna kontrollplan 2014-2016. 
 
Bakgrund 
För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska kommunen 
arbeta med intern kontroll på ett systematiskt sätt. 
 
Utdrag ur Kommunallagen 6 kap 7§ 
 
”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlig-
het med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäl-
ler för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt 
att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.” 
 
Intern kontroll är ett system för uppföljning. Uppföljningen kan bestå av olika delar 
såsom ansvarsområden, fattade beslut, mål och av specifika utvalda verksamhetsområ-
den där bedömda risker finns.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat att nämnder och styrelser ska upprätta interna kon-
trollplaner i enlighet med beslut den 12 november 2012 (§152). 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga kända 
 
Konsekvenser för barn och ungdomar 
Inga kända 
 
Förslag till beslut 
Miljö och byggförvaltningen förvaltningen föreslår miljö och byggnämnden besluta 
 
att anta miljö och byggnämndens interna kontrollplan 2014-2016. 
 
Beslutsunderlag 
1 Miljö och byggnämndens interna kontrollplan 2014-2016. 
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