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JOKKMOKKS KOMMUN

SAM MANTRADES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam hällsbyggarnämnden

2022-08-26

Samhällsbyggarnämndens möten sker bakom stängda dörrar
Plats och tid: Sammanträdesrum Sessionssalen, Kommunhuset Jokkmokk

K|.09:00-10:50
Mötet ajournerades: Kl. 9:50-1 0:00
Beslutande ledamöter: Lars-lvan Tuolja (SV), ordförande

övriga

närvarande:

Eva Näslund (S)
Malin Sundberg (S)
Johannes Nilsson Saulo (S)
Per-Jonas Parffa (MP)
Magnus Lindgren, bygglovshandläggäre, dettog S 89-95 och g 101
Patrik Sund berg, Samhällsbyggchef
Marcus Sjaggo, Sekreterare
Kaj Nyström, Räddningstjänsten, dettog S 8

Tid och plats för
justering:

Kommunhuset Jokkmokk

Paragrafer:

s 86 - 5101

Underskrifter:

Sekreterare
Marcus Sjaggo

Ordföra

Lars-lvan Tuolja (SV)

Justerande.

Johannes Nilsson Saulo (S)
ANSLAG / BEVIS

organ:

Samhällsbyggarnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-08-26
Datum för anslags
u

ppsätta nd e: 2022-09 -01

Datum för anslags
nedtaga nde : 2022-09 -23

Förvaringsplats för
protokollet: Kommun huset Jokkmokk
Underskrift:
Marcus Sjaggo

signatur

71,4

Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRADES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam häl lsbyggarnämnden

2022-08-26

lnnehållsförtecknino

s86

Val av justerare

s87
God kännande av föred ragningslistan

s88
Handlingsprogram Räddningstjänsten, enligt Lagen om skydd mot olyckor
Dnr 2022:388

s8e

Ansökan bygglov gällande tillbyggnad av enbostadshus, Kyrkostaden 1:443,
Dnr 2022:643

se0
Ansökan bygglov för nybyggnad av fritidshus, Kåbdalis 2:2lomt 57, Dnr 2022:645

se1
Ansö kan strand skydd sd ispens för en bostad sh us, V ajmat

1 :1

2

Dnr 2022:580

se2

Ansökan strandskyddsdispens för garage, Holmträsk 10:4

Dnr 2022:577

se3

Ansökan om rivningslov och startbesked gällande rivning av garage, Vajkijaur 5:15
Dnr 2022:503

se4

Ansökan bygglov gällande nybyggnad av garage, Vajkijaur 5:15

Dnr 2022:504

se5

Ansökan bygglov gällande nybyggnad av fritidshus, Norrvik 3:1

ss6
Delegationsordning

-

Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter Dnr 2022:665

se7
Ekonomisk redovisning och uppföljning av verksamheterna

se8
Anmälan delegationsbeslut

Justerandes signatur

(^Å

Dnr 2022:258

Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggarnämnden

2022-08-26

$ee

Ovriga anmälningsärenden

s 100
samhäl lsbyggarnä mndens

s

o

rdfö rand e och avd el n i ng schef i nformerar

101

Beslut om sanktionsavgift för olovlig åtgärd, Stenträsk 2:3

Justerandes signatur

{:J Ail,'

Dnr 2022:682

Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggarnämnden

2022-08-26

s86
Val av iusterare

Samhällsbyggarnämnden beslutar
Att till justerare utse:
Johannes Nilsson Saulo (S)

Ärendet
Justering från dagens sammanträde äger rum
Datum: 2022-08-31
Kl: 14:30
Kommunhuset Jokkmokk

{,,{
Justerandes sienatur

-

JW

Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggarnämnden

2022-08-26

s87
Godkännande av föredraoninqslista
Sam hällsbyggarnämnden besl utar

Att godkänna utsänd föredragningslista med foljande tillägg
Beslut om sanktionsavgift för olovlig åtgärd, Stenträsk 2:3 Dnr 2022:682

Föredragningslista läses för godkännande med följande tillägg:

-

-\-lt
\

Beslut om sanktionsavgift för olovlig åtgärd, Stenträsk 2:3 Dnr 2022:682

Justerandes signatug

ö,n

Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRÄDES PROTOKO LL
Sammanträdesdatum

Sam hällsbyggarnämnden

2022-08-26

Dnr 2022:388

SBB

Nvtt Handlinosorooram Räddninostiä

. enliot Laoen om

skvdd mot olvckor

Samhällsbyggarnämnden beslutar
Att samhällsbyggarnämnden beslutar
att godkänna bifogat förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor samt
att föreslå kommunfullmäktige att anta slutligt handlingsprogram for skydd mot
olyckor,
samt ett förtydligande om insatser per stationsomräde 2018-2020 inom Jokkmokks
kommun.

Sammanfattning
Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO, SFS 2003:778) ska kommunen upprätta
handlingsprogram till skydd mot olyckor för förebyggande verksamhet och
räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska enligt 3 kap. 3 S LSO beslutas av
Kommunfullmäktige minst varje mandatperiod.
Bifogat dokument utgör handlingsprogram för den forebyggande verksamheten och
räddningstjänst för Jokkmokks kommun.
Dokumentet är framtaget i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps föreskrifter om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för
förebyggande verksamhet och räddningstjänst (MSBFS 2021:1).

Beslutsunderlag
Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor - Olycksförebyggande
verksamhet och radd ningstjänst
MSBFS 2021:1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och
allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för
förebyggande verksamhet och rädd ningstjänst

Ärendet
Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO, SFS 2003:778) ska kommunen upprätta
handlingsprogram till skydd mot olyckor för förebyggande verksamhet och
räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska enligt 3 kap. 3 S LSO beslutas av
Kommunfullmäktige minst varje mandatperiod. Det senaste handlingsprogrammet
beslutades under förra mandatperioden (dnr 2016:499).
Riksdagen beslutade den 21 oktober 2020 att införa ett antal ändringar i lagen för att
ytterligare förtydliga ansvaret for att minska olyckor och deras verkningar, bland
annat ett nytt nationellt mål för den förebyggande verksamheten, förstärkt tillsyn på
området, tydligare kommunala handlingsprogram samt krav på kommunal
led ni n g so rga n isation för rädd n ngstjänsten.
i

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam hällsbyggarnämnden

2022-08-26

Bifogat dokument utgör handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och
räddningstjänst för Jokkmokks kommun i enlighet med 3 kap. 3 och 8 gg i lag
(2003:778) om skydd mot olyckor med ändringar t.o.m. SFS 2020:882.
Dokumentet är framtaget i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps föreskrifter om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för
förebyggande verksamhet och räddningstjänst (MSBFS 2021 :1).

Ärendets beredning
Ronnie Lindberg
Räddningschef

Justerandes signatur
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Patrik Sundberg
Avdelningschef

Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggarnämnden

s8e

2022-08-26
Dnr 2022:643

Ansökan bvoolov ällande tillbvqqnad av enbostadshus. Kyrkostaden 1:443

Samhällsbyggarnämnden beslutar
- Att ansökan om bygglov beviljas med stöd av g kap. 30 g plan- och bygglagen
(2010:900, PBL).
- Att en kontrollansvarig krävs för åtgärden. Byggherrens forslag på
kontrollansvarig, Lars-G unnar Öhman, godtas.

Ärendet
En ansöker om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med en våning på
fastigheten Kyrkostaden 1:443. Man kommer att höja byggnaden vägg liv med 40
cm, från idag till 6,8 till 7,2 i nock. Detta resulterar i en tillkommande byggnads arean
för enbostadshus uppgår till totalt 79 m2.

Tillämpliga bestämmelser
I 9 kap 30 S PBL anges de förutsättningar som gäller för att bygglov ska beviljas inom

ett område som omfattas av detaljplan.

Enligt 10 kap I S PBL ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som kontrollerar
åtgärden enl igt fastställd kontrollplan.
I 10 kap 23 S PBL anges när byggnadsnämnden med ett startbesked ska godkänna
att en åtgärd som avses i 3 $ får påbörjas.

I 10 kap. 34 S PBL anges att byggnadsnämnden med ett slutbesked ska godkänna
att en eller flera åtgärder ska anses slutforda och att byggnadsverket får tas i bruk.

Förutsättning
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område 25-JOK-2743, -62.
B betecknat område får endast användas för bostadendamå|.
F betecknat område får icke inrymma fler än två bostadslägenheter.
ll betecknat område får byggnad uppföras tilltvå våningar med icke större höjd än
7,2 m.
Yttranden
Fastigheterna Kyrkostaden 1:442, 444,291,292, 456, 457,458 har bretts tillfälle att
yttra sig enligt 9 kap. 25S PBL.

Bedömning
Ansökan tillsammans med tillhörande handlingar bedöms uppfylla kraven för att
bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kap. 30 S PBL.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggarnämnden

2022-08-26

Föreskrift
Lovet innebär inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän
samhällsbyggarnämnden har gett ett startbesked enligt 10 kap 3 S PBL
För att åtgärder ska få påbörjas ska ett startbesked enligt 10 kap. 3 S PBL ska ha
meddelats. För detta krävs kontrollplan samt teknisk beskrivning.
Kontakta samhällsbyggaravdelningen för tidsbokn ng for tekniskt samråd
i

Upplysningar
Beslutet kungörs i Post- och inrikes Tidningar och vinner laga kraft 4 v efter
publiceringsdatum.
Detta bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom
två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet fick laga kraft.
Atgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Postoch lnrikes Tidningar. och då startbesked enligt 10 kap. 3 S PBL utfärdats.

Avgift
Avgiften for bygglovet är 12 279 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige).

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan, inkommen
Situationsplan, inkommen
Huvudritningar, inkomna
Anmälan KA, inkomna

2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11

Expediering
Kopia till:
Sökanden
Meddelande om beslut:
Kyrkostad en 1:442, 444, 291, 292, 456, 457, 458

Ärendets beredning
Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Magnus E Lindgren.

Beslutet kan överklagas
Om du vill överklaga beslutet ska du göra det skriftligen. Det underskrivna brevet ska
skickas till Jokkmokks Kommun, Samhällsbyggnad, 962 85 Jokkmokk.

Justerandes signatur
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggarnämnden

2022-O8-26

Brevet måste ha inkommit till Jokkmokks kommun inom tre veckor från den dagen då
den som klagar fått tagit del av beslutet. Jokkmokks kommun skickar därefter
överklagandet fö r provn ng ti I Länsstyrelsen.
i

I

I brevet ska du ange vilket beslut som överklagas och hur och varför du vill att
beslutet ska ändras. Uppge också namn, adress och telefonnummer.

Justerandes signatur
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam häl lsbyggarnämnden

S

90

2022-08-26

Dnr:2022:645

Ansökan bvqqlov för nvbvqqnad av fritidshus, Kåbdalis 2:2 tomt 57

Samhällsbyggarnämnden beslutar
- Att ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 $ plan- och bygglagen
(2010:900, PBL).
- Att en kontrollansvarig krävs for åtgärden. Byggherrens forslag på
kontrollansvarig, Johan Lengqvist, godtas.
En avgift på 16 297 kr tas ut för bygglovet enligt fastställd taxa
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.

Ärendet
Ansökan gällande bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Byggnads arean uppgår till 196 m2 och byggnaden uppförs i ett och halvt plan

Tillämpliga bestämmelser
I 9 kap 30 S PBL anges de förutsättningar som gäller för att bygglov ska beviljas inom
ett område som omfattas av detaljplan.

Enligt 10 kap I S PBL ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som kontrollerar
åtgärden enligt fastställd kontrollplan.
I 1O kap 23 S PBL anges när byggnadsnämnden med ett startbesked ska godkänna
att en åtgärd som avses i 3 $ får påbörjas.

I 10 kap. 34 S PBL anges att byggnadsnämnden med ett slutbesked ska godkänna
att en eller flera åtgärder ska anses slutförda och att byggnadsverket får tas i bruk.
Förutsättning
Komplementbyggnad får maximalt uppta 35o/o av byggrätten
Minsta fastighetsstorlek på 300 kvadratmeter.
Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 10,5 meter.
Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns mot bostadsfastighet
Gäller ej radhus eller parhus.
Byggnad ska placeras minst 2 meter från fastighetsgräns.
Parkeringslösning ska redovisas på situationsplan.

Justerandes signatur
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRADES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhäl lsbyggarnämnden

2022-08-26

Fasader ytbehandlade i huvudsak med jordfärger eller dylikt i bruna eller röda fdrger,
alternativt naturligt eller behandlat trä.
Tomten är i dag obebyggd

Bedömning
Ansökan tillsammans med tillhörande handlingar bedöms uppfylla kraven för att
bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kap. 30 S PBL.

Föreskrift
Lovet innebär inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän
samhällsbyggarnämnden har gett ett startbesked enligt 10 kap 3 S PBL.
För att åtgärder ska få påbörjas ska ett startbesked enligt 10 kap. 3 S PBL ska ha
meddelats. För detta krävs kontrollplan samt teknisk beskrivning.
Kontakta samhällsbyggaravdelningen för tidsbokning för tekniskt samråd

Upplysningar
Beslutet kungörs i Post- och inrikes Tidningar och vinner laga kraft 4 v efter
publiceringsdatum.
Detta bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom
två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet fick laga kraft.
Atgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Postoch lnrikes Tidningar och då startbesked enligt 10 kap. 3 S PBL utfärdats. Om
åtgärden påbörjas efter dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga
kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det
överklagas.

Avgift
Avgiften för bygglovet är 16 297 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige).

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan, inkommen
Situationsplan, inkommen
Huvudritningar, inkomna

2022-082022-04-11
2022-04-11

Expediering
Kopia till:
Sökanden
Meddelande om beslut: Käbdalis 2:2

Justerandes signatur
a
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Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggarnämnden

2022-08-26

Arendets beredning
Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Magnus E Lindgren.

Beslutet kan överklagas
Om du vill överklaga beslutet ska du göra det skriftligen. Det underskrivna brevet ska
skickas till Jokkmokks Kommun, Samhällsbyggnad, 962 85 Jokkmokk.
Brevet måste ha inkommit till Jokkmokks kommun inom tre veckor från den dagen då
den som klagar fått tagit del av beslutet. Jokkmokks kommun skickar därefter
överklagandet för provn ng ti I Länsstyrelsen.
i

I

I brevet ska du ange vilket beslut som överklagas och hur och varför du vill att
beslutet ska ändras. Uppge också namn, adress och telefonnummer.

Justerandes signatur
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum

Sam häl lsbyggarnämnden

2022-08-26
Dnr 2022:580

se1

Ansökan strandskvddsd ispens för enbostadshus. Yaimat 1:12
Sam hällsbyggarnämnden

-

beslutar

Att bevilja strandskyddsdispens enligt 7 kap.18 b S Miljöbalken (MB) för
uppförande av ett enbostadshus intill Vajmat sjön, i enlighet med
situationsplan.
Att som tomtplats får användas en yta på ca 4000 m2 enligt bilagd karta.

Att en avgift om 7 660 kronor for handläggning av strandskyddsdispens tas ut (i
enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige).

Ärendet
En ansöker om strandskyddsdispens för ett fritidshus i ett plan med garage med
en byggnadsarea på ca 140 m2 på fastigheten Vajmat 1:12.
Byggnaden är tänkt att ersätta befintligt fritidshus som avses rivas.
Som särskilda skäl har åberopats att området redan tagits i anspråk på ett sätt
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 7 kap $ 18 c 1 . MB

Tillämpliga bestämmelser
För området gäller strandskydd intill 100 meter från strandlinjen som syftar till att
långsiktigt trygga förutsättningar för allemansrättslig tillgång till strandområde och
bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten enligt 7 kap. 13, 14
$$ Miljöbalken (MB).

Den sökta åtgärden omfattas av förbuden enligt 7 kap. 15 S MB och omfattas av
kommunens beslutanderätt enligt 7 kap. 18 b S MB. Dispens får endast medges
om något av de särskilda skälen enligt 7 kap.18 c-e S MB kan beaktas. Fri
passage ska säkerställas för allmänheten och tomtplatsavgränsning ska prövas

enligtTkap.lSfSMB.
Enligt 7 kap. 25 S MB ska vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta
kapitel, hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att
använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får
därför inte gå längre än vad som krävs for att syftet med skyddet ska tillgodoses. I
miljöbalkens grundläggande hushållsbestämmelser anges i 3 kap. 1 $ MB att
"mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade..." Denna övergripande bestämmelse ska vara
vägledande för det allmännas agerande och för tillämpning av bland annat 7 kap.
MB.

Justerandes signatur
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SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam häl lsbyggarnämnden

2022-08-26

En dispens ska endast medges om den enligt 7 kap.26 S MB eller dess
föreskrifter är förenliga med strandskyddets syften.

Förutsättningar
Ansökan om strandskyddsdispens för rivning av nuvarande huvudbyggnad och
uppförande av nytt fritidshus intill Vajmat sjön. Byggnaden placeras ca 25 m från
strandlinjen.
På fastigheten i dag finns en äldre huvudbyggnad och en större
förråd/ladugårdslänga samt två mindre komplementbyggnader. Den äldre
huvudbyggnaden på 160 m2 kommer att ge vika for den nya huvudbyggnaden.
Byggnaden kommer att placeras på samma plats som föregående huvudbyggnad

Området for bebyggelse ligger även inom utpekat riksintresse för rennäringen

enligt3kap.5SMB.
Bedömning för beslut
Platsen bedöms som lämplig för sökt ändamål då byggnaderna uppfördes i början
av 3O-talet detta medfor att platsen sedan tidigare är lagligt ianspråktagen.
Se bifogade flygfoton från 1963.
Förutsättningarna för friluftsliv och djur- och växtliv bedöms inte påtagligt skadas
av åtgärden eftersom platsen redan är ianspråktagen och bebyggd.
Strandskyddet syften bedöms inte påverkas, det vill säga växt- och djurlivet
påverkas inte på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet
bedöms inte försämras.
Fri passage längs med stranden enligt 7 kap. 18 f S MB kan inte säkerställas enligt
situationsplan med markerad tomtp latsavg ränsn ng.
i

Syftet med strandskyddet kan tillgodoses utan inskränkning i enskildes rätt att
använda mark eller vatten enligt 7 kap.25 S MB.

Villkor
Det nya enbostadshuset får inte uppföras förrän det befintliga är rivet.

Upplysningar
Länsstyrelsen kan överpröva beslutet om strandskyddsdispens och sökande bör
avvakta utgången av tiden för eventuellt beslut om överprövning innan åtgärden
påbörjas. Tiden for eventuellt beslut om överprövning- tre veckor- rdknas från den
dagen då kommunens dispensbeslut inkommer till Länsstyrelsen.

Justerandes signatur

w

Jl,g

Utdragsbestyrkande

'16

JOKKMOKKS KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggarnämnden

2022-08-26

En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen
avser inte har påbörjats inom två år eller inte ha avslutats inom fem år från den
dag då dispensbeslutet vann laga kraft. (7 kap. 18 h S MB).
Då det strandnära läget påverkar landskapsbilden i större omfattning än icke
strandnära lägen, rekommenderas att eventuell trädfällning sker sparsamt och
endast där så anses nödvändigt för byggnationen.

Avgift
Avgiften för strandskyddsdispensen är 7 660 kronor (i enlighet med taxa fastställd
av kommunfullmäktige).

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan,
Situationsplan,
Kom pletterande karta med tomtp latsavg

inkommen
inkommen

2022-06-23
2022-06-23
rä nsn

i

ng, u pprättad 2022-08-1 6

Expediering
Kopia till:
Sökande
Lä nsstyrelsen Norrbotten
Akten

Ärendets beredning
Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Magnus E Lindgren

Be slutet kan överklagas

Om du vill överklaga beslutet ska du göra det skriftligen. Det underskrivna brevet
ska skickas till Jokkmokks Kommun, Samhällsbyggnad, 962 85 Jokkmokk.
Brevet måste ha inkommit till Jokkmokks kommun inom tre veckor från den dagen
då den som klagar fått tagit del av beslutet. Jokkmokks kommun skickar därefter
överklagandet för prövning till Länsstyrelsen.
I brevet ska du ange vilket beslut som överklagas och hur och varför du vill att
beslutet ska ändras. Uppge också namn, adress och telefonnummer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAM MA NTRADES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam häl lsbyggarnämnden

se2

2022-08-26
Dnr 2022:577

Ansökan strandskvddsd isoen s för qaraqe. Holmtrask 10:4

Samhällsbyggarnämnden beslutar
Att bevilja strandskyddsdispens enligt 7 kap. 18 b S Miljöbalken (MB) for
uppförande av ett garage intill Holmträsk, i enlighet med situationsplan.
Att som tomtplats får användas en yta på ca 3 500 m2 enligt bilagd karta.

-

Att en avgift om 7 660 kronor för handläggning av strandskyddsdispens tas ut
(i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige).

Ärendet
En ansöker om strandskyddsdispens för ett garage med en byggnadsarea på ca
135 m2 på fastigheten Holmträsk 10:4.
Som särskilda skäl har åberopats att området redan tagits i anspråk på ett sätt
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 7 kap g 18 c 1 . MB.

Tillämpliga bestämmelser
För området gäller strandskydd intill 100 meter från strandlinjen som syftar till att
långsiktigt trygga förutsättningar för allemansrättslig tillgång till strandområde och
bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten enligt 7 kap. 13, 14
$$ Miljöbalken (MB).

Den sökta åtgärden omfattas av förbuden enligt 7 kap.15 S MB och omfattas av
kommunens beslutanderätt enligt 7 kap. 1B b S MB. Dispens får endast medges
om något av de särskilda skälen enligt 7 kap. 1B c-e S MB kan beaktas. Fri
passage ska säkerställas för allmänheten och tomtplatsavgränsning ska prövas

enligtTkap.lSfSMB.
Enligt 7 kap.25 S MB ska vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta
kapitel, hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att
använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får
därför inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. I
miljöbalkens grundläggande hushållsbestämmelser anges i 3 kap. 1 g MB att
"mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade..." Denna övergripande bestämmelse ska vara
vägledande för det allmännas agerande och för tillämpning av bland annat 7 kap.
MB.
En dispens ska endast medges om den enligt 7 kap.26 S MB eller dess
föreskrifter är förenliga med strandskyddets syften.

Justerandes signatur

+J rw

Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhäl lsbyggarnämnden

2022-08-26

Förutsättningar
Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av nytt garage intill Holmträsk.
Byggnaden placeras ca 30 m från strandlinjen.
På fastigheten i dag finns en huvudbyggnad, förråd samt ett båthus.
Den tillkommande garagebyggnaden kommer att placeras snett bakom
huvudbyggnaden 15 meter från tomtgräns.

Området för bebyggelse ligger även inom utpekat riksintresse för rennäringen

enligt3kap.5SMB.
Bedömning för beslut
Platsen bedöms som ianspråktagen och lämplig för sökt ändamål då fastigheten
varit bebyggd sen början av 70-talet. Bygglov gavs för nytt fritidshus 1972,
byggnadsnämndens diarienummer 1 4172. Dispens för förråd gavs 1989,
diarienummer 1 989/678.
Förutsättningarna för friluftsliv och djur- och växtliv bedöms inte påtagligt skadas
av åtgärden eftersom platsen redan är ianspråktagen och bebyggd.
Strandskyddet syften bedöms inte påverkas, det vill säga växt- och djurlivet
påverkas inte på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet
bedöms inte försämras.
Den fria passage längs med stranden enligt 7 kap. 1B f S MB påverkas inte då den
nya byggnaden placeras längre från strand än befintliga byggnader.

Syftet med strandskyddet kan tillgodoses utan inskränkning i enskildes rätt att
använda mark eller vatten enligt 7 kap. 25 S MB.

Upplysningar
Länsstyrelsen kan överpröva beslutet om strandskyddsdispens och sökande bör

awakta utgången av tiden för eventuellt beslut om överprövning innan åtgärden
påbörjas. Tiden för eventuellt beslut om överprövning- tre veckor- räknas från den
dagen då kommunens dispensbeslut inkommer till Länsstyrelsen.
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen
avser inte har påbörjats inom två år eller inte ha avslutats inom fem år från den
dag då dispensbeslutet vann laga kraft. (7 kap. 1B h S MB).
Då det strandnära läget påverkar landskapsbilden i större omfattning än icke
strandnära lägen, rekommenderas att eventuell trädfällning sker sparsamt och
endast där så anses nödvändigt för byggnationen.

Justerandes signatur
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam hällsbyggarnämnden

2022-08-26

Avgift
Avgiften för strandskyddsdispensen är 7 568 kronor (i enlighet med taxa fastställd
av kommunfullmäktige).

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan,
Situationsplan,
Kompletterande ka rta med tomtplatsavg ränsn

inkommen
inkommen

i

2022-06-21
2022-06-21
n g, u pprättad 2022-08-1 6

Expediering
Kopia till:
Sökande
Länsstyrelsen Norrbotten
Akten

Ärendets beredning
Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Magnus E Lindgren
Beslutet kan överklagas
Om du vill överklaga beslutet ska du göra det skriftligen. Det underskrivna brevet
ska skickas till Jokkmokks Kommun, Samhällsbyggnad, 962 85 Jokkmokk.

Brevet måste ha inkommit till Jokkmokks kommun inom tre veckor från den dagen
då den som klagar fått tagit del av beslutet. Jokkmokks kommun skickar därefter
överklagandet för prövning till Länsstyrelsen.
I brevet ska du ange vilket beslut som överklagas och hur och varför du vill att
beslutet ska ändras. Uppge också namn, adress och telefonnummer.

Justerandes srgnatur

$$

1Lh
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam häl lsbyggarnämnden

2022-08-26
Dnr 2022:503

se3

Ansökan om rivninqslov och startbesked qällande rivninq av qaraqe, Vaikiiaur 5:15

Samhällsbyggarnämnden beslutar
- Att rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 34 $ plan- och bygglagen (PBL)
- Att startbesked för åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 S PBL.
- Att kontrollplanen fastställs enligt 10 kap 24 S PBL.

Arendet
Ansökan om rivningslov med startbesked gällande rivning av garage, Vajkijaur 5:15

Tillämpliga bestämmelser
9 kap. 10 S PBL anges att rivningslov krävs för rivning av en byggnad eller del av en
byggnad.
I

I 9 kap. 34 S PBL anges att ett rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en
byggnad eller byggnadsdel som inte

L

2.
I

omfattas av rivningsforbud i detaljplan eller områdesbestämmelse, eller
bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

2 kap. 1 S PBL framgår att hänsyn ska tas till både allmänna och enskilda intressen

Förutsäftning
Den aktuella platsen omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelse
Kommunens översiktsplan uppvisar inga motstridiga intressen.

Bedömning
Ansökan tillsammans med tillhörande handlingar bedöms uppfylla kraven för att
bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kap. 31 S PBL.
Följande handlingar ska inlämnas till byggnadsnämnden som underlag för
slutbesked
- Verifieradkontrollplan

-

Mottagningsbevis AVC
Fotodokumenten

Föreskrift
Lovet innebär inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän
samhällsbyggarnämnden har gett ett startbesked enligt 10 kap 3 S PBL

J

slgnatur

a:kt
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAM MANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam häl lsbyggarnämnden

2022-08-26

För att åtgärder ska få påbörjas ska ett startbesked enligt 10 kap. 3 S PBL ska ha
meddelats. För detta krävs kontrollplan samt teknisk beskrivning.

Upplysningar
Beslutet kungörs i Post- och inrikes Tidningar och vinner laga kraft 4 v efter
publiceringsdatum.
Detta bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom
två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet fick laga kraft.
Atgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Postoch lnrikes Tidningar. och då startbesked enligt 10 kap. 3 S PBL utfärdats.

Avgift
Avgiften för bygglovet är 1 800 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige).

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan, inkommen

2022-05-31

ituationsplan, inkom men 2022-05-3 1
Huvudritningar, inkomna 2022-05-31
Kontrollplan, inkomna

2022-05-31

S

Expediering
Kopia till:
Sökanden
Meddelande om beslut: Vajkijaur 5:8

Ärendets beredning
Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Magnus E Lindgren

Beslutet kan överklagas
Om du vill överklaga beslutet ska du göra det skriftligen. Det underskrivna brevet ska
skickas till Jokkmokks Kommun, Samhällsbyggnad, 962 85 Jokkmokk.
Brevet måste ha inkommit till Jokkmokks kommun inom tre veckor från den dagen då
den som klagar fått tagit del av beslutet. Jokkmokks kommun skickar därefter
överklagandet för prövning till Länsstyrelsen.
I brevet ska du ange vilket beslut som överklagas och hur och varför du vill att
beslutet ska ändras. Uppge också namn, adress och telefonnummer.

Justerandes signatur

1w
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam häl lsbyg garnämnden

S

94

2022-OB-26

Dnr 2022:504

Ansökan byqglov gällande nybvqgnad av qaraqe, Vaikiiaur 5:15

Samhällsbyggarnämnden beslutar
Att ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 $ plan- och bygglagen
(2010:900, PBL).
Att en kontrollansvarig krävs för åtgärden. Byggherrens förslag på
kontrollansvarig, Conny Kvickström, godtas.

Avgiftens storlek har beräknats till 5 127 kr. Faktura för avgiften skickas separat.
Avgiften bestäms av taxa antagen av kommunfullmäktige.

Arendet
En ansöker om bygglov för nybyggnad av garage. Byggnadsarean för garaget
uppgår till totalt B1 m2 och byggnaden uppförs i en våning.

Tillämpliga bestämmelser
I 9 kap 31 S PBL anges de forutsättningar som gäller for att bygglov ska beviljas

utom område som omfattas av detaljplan.

l2

kap PBL anges bland annat att prövningen ska ta hänsyn till allmänna och
enskilda intressen. Provningen 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. Bestämmelserna om hushållning med mark- och
vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 SS Miljöbalken ska tillämpas.

Enligt 10 kap I S PBL ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som kontrollerar
åtgärden enligt fastställd kontrollplan.
I 10 kap 23 S PBL anges när byggnadsnämnden med ett startbesked ska godkänna
att en åtgärd som avses i 3 $ får påbörjas.
I 10 kap.34 S PBL anges att byggnadsnämnden med ett slutbesked ska godkänna
att en eller flera åtgärder ska anses slutforda och att byggnadsverket får tas i bruk.

Förutsättning
Den aktuella platsen omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelse
Området för bebyggelse ligger även inom utpekat riksintresse för rennäringen

enligt3kap.5SMB.
Kommunens översiktsplan uppvisar inga motstridiga intressen

Justerandes signatur

6['/t
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAM MANTRADESP ROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam häl lsbyggarnämnden

2022-08-26

Beslut om strandskyddsdispens antogs av nämnden 584, 2022-06-16, Dnr 2022:495

Bedömning
Ansökan tillsammans med tillhörande handlingar bedöms uppfylla kraven för att
bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kap. 31 S PBL.
Ätgärden bedöms uppfylla kraven i 2 kap. avseende allmänna och enskilda
intressen. Ovan nämnda riksintressen bedöms inte påverkas då fastigheten
redan är bebyggd.

Föreskrift
Lovet innebär inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän
samhällsbyggarnämnden har gett ett startbesked enligt 10 kap 3 S PBL
För att åtgärder ska få påbörjas ska ett startbesked enligt 10 kap. 3 S PBL ska ha
meddelats. För detta krävs kontrollplan samt teknisk beskrivning.
Kontakta samhällsbyggaravdel

ni

ngen för tidsbokning för tekniskt samråd

Upplysningar
Beslutet kungörs i Post- och inrikes Tidningar och vinner laga kraft 4 v efter
publiceringsdatum.
Detta bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom
två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet fick laga kraft.
Atgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Postoch lnrikes Tidningar. och då startbesked enligt 10 kap. 3 S PBL utfärdats.

Avgift
Avgiften for bygglovet är 5 127 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige).

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan, inkommen
Situationsplan, inkommen
Huvudritningar, inkomna

2022-05-31
2022-05-31
2022-05-31

Expediering
Kopia till:
Sökanden
Meddelande om beslut: Vajkijaur 5:B

Arendets beredning
Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Magnus E Lindgren

.Iusterandes slgnatUr
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggarnämnden

2022-08-26

Beslutet kan överklagas
Om du vill överklaga beslutet ska du göra det skriftligen. Det underskrivna brevet ska
skickas till Jokkmokks Kommun, Samhällsbyggnad, 962 85 Jokkmokk.
Brevet måste ha inkommit till Jokkmokks kommun inom tre veckor från den dagen då
den som klagar fått tagit del av beslutet. Jokkmokks kommun skickar därefter
överklagandet fö r prövni ng ti I Länsstyrelsen.
I

I brevet ska du ange vilket beslut som överklagas och hur och varför du vill att
beslutet ska ändras. Uppge också namn, adress och telefonnummer.

signatur

JVz

Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAM MANTRÄ DES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhäl lsbyggarnämnden

S

95

2022-08-26
Dnr 2022:258

Ansökan bvqqlov qällande nvbvqqnad av fritidshus. Norrvik 3:1

Samhällsbyggarnämnden beslutar
- Att ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 g plan- och bygglagen
(2010:900, PBL).
- Att en kontrollansvarig krävs för åtgärden. Byggherrens förslag på
kontrollansvarig, Anna Winther, godtas.
Avgiftens storlek har beräknats till 12 279 kr. Faktura för avgiften skickas separat.
Avgiften bestäms av taxa antagen av kommunfullmäktige.

Ärendet
En ansöker om bygglov för nybyggnad av fritidshus. Byggnadsarean för fritidshus
uppgår till totalt 53 m2 och byggnaden uppfors i en våning.

Tillämpliga bestämmelser
9 kap 31 S PBL anges de förutsättningar som gäller for att bygglov ska beviljas
utom område som omfattas av detaljplan.
I

l2

kap PBL anges bland annat att provningen ska ta hänsyn till allmänna och
enskilda intressen. Provningen 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. Bestämmelserna om hushållning med mark- och
vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 SS Miljöbalken ska tillämpas.

Enligt 10 kap I S PBL ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som kontrollerar
åtgärden enligt fastställd kontrollplan.
I 10 kap 23 S PBL anges när byggnadsnämnden med ett startbesked ska godkänna
att en åtgärd som avses i 3 $ får påbörjas.
I 10 kap. 34 S PBL anges att byggnadsnämnden med ett slutbesked ska godkänna
att en eller flera åtgärder ska anses slutförda och att byggnadsverket får tas i bruk.

Förutsättning
Den aktuella platsen omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelse.
Området för bebyggelse ligger även inom utpekat riksintresse för rennäringen

enligt3kap.SSMB.
Kommunens översiktsplan uppvisar inga motstridiga intressen

Justerandes signatur
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam häl lsbyggarnämnden

2022-08-26

Beslut om strandskyddsdispens antogs av nämnden S 83, 2022-06-16, Dnr
2022:495.

Bedömning
Ansökan tillsammans med tillhörande handlingar bedöms uppfylla kraven för att
bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kap. 31 S PBL.

Atgärden bedöms uppfylla kraven i2kap. avseende allmänna och enskilda
intressen. Ovan nämnda riksintressen bedöms inte påverkas då fastigheten
redan är bebyggd.

Föreskrift
Lovet innebär inte rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän
samhällsbyggarnämnden har gett ett startbesked enligt 10 kap 3 S PBL.
För att åtgärder ska få påbörjas ska ett startbesked enligt 10 kap. 3 S PBL ska ha
meddelats. För detta krävs kontrollplan samt teknisk beskrivning.
Kontakta samhällsbyggaravdelningen för tidsbokning for tekniskt samråd

Upplysningar
Beslutet kungörs i Post- och inrikes Tidningar och vinner laga kraft 4 v efter
publiceringsdatum.
Detta bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom
två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet fick laga kraft.
Atgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Postoch lnrikes Tidningar. och då startbesked enligt 10 kap. 3 S PBL utfärdats.

Avgift
Avgiften för bygglovet är 12 279 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige).

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan, inkommen
Situationsplan, inkommen
Huvudritningar, inkomna

2022-05-25
2022-05-25
2022-05-25

Expediering
Kopia till:
Sökanden
Meddelande om beslut: Norrvik 7:1 , 21:3, Älvsba cka 4:1

Arendets beredning

slgnatur
C

1v7
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam hällsbyggarnämnden

2022-08-26

Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Magnus E Lindgren.
Beslutet kan överklagas
Om du vill överklaga beslutet ska du göra det skriftligen. Det underskrivna brevet ska
skickas till Jokkmokks Kommun, Samhällsbyggnad, 962 85 Jokkmokk.
Brevet måste ha inkommit till Jokkmokks kommun inom tre veckor från den dagen då
den som klagar fått tagit del av beslutet. Jokkmokks kommun skickar därefter
överklagandet för prövning ti ll Lä nsstyrelsen.
I brevet ska du ange vilket beslut som överklagas och hur och varför du vill att
beslutet ska ändras. Uppge också namn, adress och telefonnummer.

Justerandes signatur
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam häl lsbyggarnämnden

2022-08-26
Dnr 2022:665

se6
Deleqationsordninq

-

Laq ( 2022:1257\ om tobaksfria nikotin orod ukter

Samhällsbyggarnämnden beslutar
Att anta d elegatio nso rd n ngen fö r toba ksfria
i

n

i

koti n prod

u

kte r

Ärende
Sveriges riksdag utfärdade 2022-06-30 Lag (2022:1257) om tobaksfria
nikotinprodukter. För att handläggare samt avdelningschef ska kunna utföra uppdrag
for Samhällsbyggarnämndens räkning så behöver nämnden fastslå en
delegationsordning.
Ekonom iska konsekvenser
Delegationsordningen ger ingen påverkan ekonomiskt.
Konsekvenser för kval iteten
Kvalitön förväntas bli bättre då handläggare och får delegation att utföra uppdraget
från nämnden.
Konsekvenser för jämstäl ld hets- oc h barn perspektivet.
Utifrån ett jämställdhetsperspektiv så bedöms inte delegationsordningen göra någon
skillnad mellan Kvinna och man eller flicka och pojke.
Då lagen reglerar att ingen under 1B år får göra inköp, av produkterna som lagen
reglerar, så medfor delegationsordningen en högre kvalite i form av en likvärdighet
vid inspektioner.
Bilaga : Delegationsord ning

Ärendets beredning
Tjä nsteskrivelse

från hand läg gare
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Sammanträdesdatum

Sam hällsbyg garnäm nden

2022-08-26

se7
Ekonomisk

ninq och upofölinino av verksamheterna

Samhällsbyggarnämnden beslutar
Att lägga ekonomiska redovisningen och information till handlingarna

o

Ekonomisk redovisning
Patrik redovisar Budgetuppföljning Januari - Juli 2022.
Se bilaga Budget uppföljning 3.
Utfallet Jan-Juli visar på ett negativt resultat pä -25 tusen.
Utfallet beror på att nyft handlingsprogram för räddningstjänsten ej är antaget.
Ser vi även på miljö så har inte intäkterna hunnit in i systemet för de
inspektioner som är gjorda under juli månad.
Nämndens prognos på helår pekar på ett negativt resultat på 1,5 miljoner.

a

Uppföljning av verksamheterna

Bvqq:

Verksamheten har löpt på som vanligt.
Mindre ärenden har inkommit under sommaren
Många slutbesked har lämnats.
Mitiö:
a

Uppfölinins av tillsvnsplan 2022:
Totalt har 61 av 72 planerade livsmedelskontroller genomförts hittills under
2022.
Samtliga B-verksamheter och täkter har inspekterats. 7 av 11 planerade Cverksamheter har inspekterats inom miljöskyddsområdet hittills under
2022. lnga u-verksamheter har inspekterats.
Totalt har samtliga skolor och hygienlokaler inspekterats under 2022.

-

Ovanstående är i enlighet med nämndens antagna tillsynsplan.
Räddninqstiänsten:
Det har varit relativt lugnt på larmfronten, och då även med skogsbränder.
Några större skogsbränder har dock varit under sommaren som även Jokkmokk
deltog i. Dessa befann sig på Bodens kommuns område och då faktureras
kostnaden.
Även två helikoptrar från MSB deltog i släckningsarbetet.

Justerandes signatur
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Samhällsbyggarnämnden

2022-08-26

Bostadsanpassninq:
Löper på som vanligt.

Alkohol. Folkö|. Tobak h receptfria läkemedel:
Det har varit många ansökningar inför sommaren om tillfälligt serveringstillstånd för
olika typer av festivaler och arrangemang. Utredning av detta tar tid, remisser ska
skickas och svar ska komma tillbaka. De som ansöker om detta skickar ofta in
ansökan sent, och ansökan är för det mesta inte komplett när den inkommer.
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Sam hällsbyggarnämnden

2022-08-26

seB
Anmälan av deleqationsbeslut

Samhällsbyggarnämnden beslutar
Att lägga delegationsbesluten till handlingarna

Beslutande Magnus Lindgren

Bygglov med startbesked :
Nybyggnad transformatorstation, Ligga 1 :9
Nybyg g nad transfo rmatorstation, Vuo le rim 21 :2
Tillbyggnad av huvudbyggnad, Mattisudden 5:8
Komplementbyggnad, Kåbdalis 2:92

Dnr 2022:305
Dnr 2022:359
Dnr 2O22:49O
Dnr 2022:565

I

FYgglou'

Andrad taktäckning, Jokkmokk 1 0:44
Nybyggnad fritidshus, Kåbdali s 2:162
Tillbyggnad av enbostadshus, Kyrkostad en 1:443
Andrad användning från kontor till lägenhet, Kvarnbol:9

Dnr 2022:198
Dnr 2022:491
Dnr 2022:585
Dnr 2022:603

Startbesked:
Uppforande av komplementbyggnad / Attefalls byggnad, Hyddan 1:3 Dnr 2022:427
Byggnation av komplementbyggnad / Attefalls byggnad, Njavve 1:49 Dnr 2022:413
Nybyggnad av fritidshus, Kåbdalis 2:120
Dnr 2022:578
Attafallstillbyggnad av fritidshus, Jaurekaska 1:16
Dnr 2022:392
Uppförande av ventilationssystem, Kyrkostaden 1:122
Dnr 2022:583
Uppförande av komplementbyggnad / Attefallsbyggnad, Tjåmotis 2:17 Dnr 2022:516
Attefallstillbyggnad av fritidshus, Vajmat 3:14
Dnr 2022:459
'1:355
Attefallsbyggnad förstukvist, Kyrkostaden
Dnr 2O22:583
Uppförande av komplementbyggnad / Attefallsbyggnad, Kyrkostaden I :94
Dnr 2022:513
Komplementbyggnad / Attefallsbyggnad, Njawe 1:49
Dnr 2022:413

Rivningslov och startbesked

:

Rivning av garage, Vajkijaur 5:15

Justerandes signatur

ej 7w

Dnr 2O22:5O3

Utdragsbestyrkande

32

JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMA NTRADES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhäl lsbyggarnämnden

2022-08-26

Beslutande Nicole Nyberg, Gang Liang och Daniel Pettersson
Anmälan kompostering, behovsanpassad hämtning, befrielse mm.
Anmälan om behovsanpassad avfallshämtning, Purkijaur 3:'14 Dnr 2022:579
Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål, Jokkmokk 1 1 :10
Dnr 2022:383
1:9
Dnr 2022:570
Ansökan om befrielse från kommunal avfallshämtning, Tjåmotis
Ansökan om befrielse från kommunal avfallshämtning, Murjek 6:28 Dnr 2022:563
Ansökan om befrielse från kommunal avfallshämtning, Porsiavan 2:16 Dnr 2022:545
Ansökan om befrielse från kommunal avfallshämtning, Högträsk 1:4 Dnr 2022:602
Ansökan om befrielse från kommunal avfallshämtning, Murjek 9:19 Dnr 2022:608
Dnr 2022:618
Ansökan om befrielse från slamtömning, Puornak 1:4
Ansökan om befrielse från slamtömning, Murjek6:28123:1 Dnr 2022:601
Dnr 2022:619
Ansökan om befrielse från slamtömning, Pärlholmen 1:5
Dnr 2022:589
Ansökan om avgiftsbefrielse for sophämtning, Vajmat 3:25

Anmälan enskild avloppsanläggning :
Ansökan om enskild avloppsanläggning, Mattisudden 1:4
Ansökan
Ansökan
Ansökan
Ansökan
Ansökan

om
om
om
om
om

enskild
enskild
enskild
enskild
enskild

avloppsanläggning, Kitajaur 4:1
avloppsanläggning, Purkijaur 5:3
avloppsanläggning, Piertinjaur 1:4
avloppsanläggning, Kåpponis 1:13
avloppsanläggning, Vuollerim 10:9

Dnr 2022:450
Dnr 2022:3BO
Dnr 2022:362
Dnr 2022:537
Dnr 2022:161
Dnr 2022:559

Ansökan om förlängd hämtningsintervall av slam från slamavskiljare
Dnr 2022:542
Görjeå 1:2
Mätning av radonhalt i inomhusluften
Dnr 2021:466

Kåbdalis 4:35

Anmälan om installation av värmepumpanläggning:
Dnr 2022:483
Dnr 2022:463
Dnr 2022:489
Dnr 2022:485
Dnr 2022:334
Dnr 2022:333
Dnr 2022:436
Dnr 2022:560
Dnr 2022:458

Kåbdalis 2:157
Jokkmokk 10:26
Jokkmokk 11:13
Kyrkostaden 1:773
Porjus 1:29
Kyrkostaden 1:698
Porjus 1:176
Porjus 1:121
Kåbdalis 2:169

.iillt
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Fastställande av u ndersökn i n gsprog ram och faraoanalys för dricksvatten :
Kåbdalis vattenverk, Kåbdalis 1:18
Dnr 2022:88
Jokkmokks vattenverk, Jokkmokk 10:93
Dnr 2022:85
Porjus Vattenverk, Porjus 1:4
Dnr 2022:86
Murjeks Vattenverk, Murjek 24:1
Dnr 2022:87
lnspektioner:
täkt på sprängsten, Ananasse
täktverksamhet, Kuouka 1:7

Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av

1:1

verksamheten Fantasy iBrow, Jokkmokk 10:24
täktverksamhet, Allmänningsskogen S:1, Parkijaur
berg- och moräntäkt inom del av Varjisåvattnet 4:1
moräntäkt inom del av Allmänningsskogen S:1, Tåresåive
bergtäkt, Jokkmokks Kronoöverloppsmark g:1 (Pakko 6:1 "Paktevare")
lagring av farligt avfall bestående av impregnerat trä, Näsberg 100:2 och 100:5
bergtäkt och moräntäkt inom fastigheten Haraudden 1:2

Livsmedelskontroll:
Jokkmokks hälsocentral, OBS-avdelningen. Kyrkostaden 1 :275
Karins Handelsbod, Tårrajaur 1:6
Jo kkmo kks Vattenverk/Tjal mejau r, Jo kkmokk 1 0 93
Kåbdalis Nya vattenverk, Kåbdalis 1:18
Vuolleri ms Vattenverk, Vuolleri m 21 :2
Porjus Vattenverk, Porjus 1:4
Restaurang Silvia AB, restaurang Notudden, Notudden '1:2
Parfas Kiosk, Jokkmokks Kronoloppsövermark 17 :1
Akka Premium Water AB, Mattisudden 3:29
Polcirkelns Fiskecamp, Görjeå 4:6
Coop Nära Vuollerim, Vuollerim 3:24
Vuollerims hembygdsförening, Vuollerim 21 :2
Vuollerims mat och catering, Vuollerim 21:173
Restaurang Ajtte, Jokkmokk 10:44
Porjus Lanthandel AB, Porjus 1:29
Arctic Colors AB, Porjus 100:6
Björn Thunborg Viltaffär AB, Porjus 1:112
Jokkmokk Midnight Sun lce Cream, Kvarnbo 1:9
:

Anmälan om registrering av tillfällig livsmedelsanläggning:
Restaurang Silvia AB, Restaurang Maradona, Kyrkostaden 1:'14
97:ans Deli AB, mobil (Bjärkaudden Vuollerim, Parken Jokkmokk)
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Beslut om riskklassificering och årlig kontrollavgift:
Kåbdalis Centralbryggeri AB, Kåbdalis 4:37
D-corner Hotell Jokkmokk, Jokkmokk 10:80

Miljörapport:

Dnr 2022:430
Dnr 2022:616

1:2

Dnr 2022:70
Svevia AB, Haraudden Hästberget, Haraudd en
Swerock AB, Allmänningsskogen Parkijaur, Allmänningsskogen S:1 Dnr 2022:280
Dnr 2O22:279
Swerock AB, Varjisåvattnet Aroivare, Varjisåvattnen
BDX Företagen AB, Luleå, Kuouka Brännlandet, Kuouka 7:3 (Kuouka B:3)
Dnr 2O22:348
Dnr 2022:347
BDX Företagen AB, Pakko Paktevare, Pakko
Jokkmokks sockenallmänning, Allmänningsskogen S.1 Tåresåive Dnr 2022:587
Dnr 2022:281
Swerock AB, Ananasse 1:1, Ananasse
Dnr 2022:310
lnlandsbanan, mellanlagring slipers, Näsberg 100'.2,

4:1

6:1
Harsprånget
Maitum

Anmälan om Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:
Efterbehandlingsåtgärd i förorenade områden, Harsprånget

1:5>2

Anmälan om vattenverksamhet:
Jokkmokks Allmänningsskog S:1, Bälkasjåhkå

Dnr 2022:497

Dnr 2022:425

Yttrande:
Angående alkohollagen (tillfälligt) Samelandsresors Restaurangkåta, Höstmarknaden
Dnr 2022:571
Dnr 2022:566
Angående alkohollagen (tillfälligt) Saltoluokta
Angående alkohollagen (tillfälligt) Samelandsresor Restaurangkåta. Revanschen
Dnr 2022:409
Angående ett slutbesked för nybyggnad av garage, Kyrkostaden 1:773 Dnr:2022:29
Angående eventuellt dolt farligt avfall i samband med rivning av "Dolles" på fastighet
Dnr 2022:514
Kyrkostaden
Angående eventuellt dolt farligt avfall i samband med rivning av radhus på fastighet
Dnr 2022:488
Kyrkostaden
i
för
sanering
Angående eventuell dolt farligt avfall, förorening samt åtgärder
Dnr 2022:376
samband med rivning av brandstation på fastighet Kåbdalis
(tillfälligt)
Dnr 2022:561
Arctic Guest House
Angående alkohollagen
Angående alkohollagen (tillfälligt) 97:ans Deli AB, Parken On Wheels. Dnr 2022:521
Angående alkohollagen (tillfälligt) 97:ans Deli AB, Bjärkaudden Dnr 2022:520
Angående ansökan om tillstånd för höstmarknad i Parken, Jokkmokk Dnr 2022:369
Angående ansökan om tillstånd till yrkesmässig överlåtelse/privat hantering av farliga
Dnr 2022:629
kemiska produkter, Nilssons livs i Jokkmokk

Fjällstation,

1'.2,
1:438

AB,

4:75

AB,
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Sam hällsbyggarnämnden

Klagomål:

Opera.

Dnr 2022:384
Hög ljudvolym, Restaurang
lnspektion och avskrivning, Tunnor 5 st okänt innehåll, Kyrkostaden 1:573
Dnr 2022:83

Avskrivning:
Ansökan om befrielse från kommunal avfallshämtning, Tjåmotis 3:13 Dnr 2022:621
Ansökan om befrielse från kommunal avfallshämtning, Padjerim 1:2 Dnr 2022:641
Ansökan om befrielse från kommunal avfallshämtning, Pirtimjaur 2:2 Dnr 2022:636
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Beslutande Susanne Zakrisson
Bostadsanpassning:
Dnr 2022:69
Dnr 2022:145

Beviljat bidrag, spisvakt.
Avslag, reparationsbidrag. Överklagan avslogs.

Tillstånd
Alkohol-, tobakstillstånd och receptfria läkemedel:

Ägarändring i företaget STF AB, Saltoluokta Fjällstation, Dnr 1997:664
Ansökan om stadigvarande försäljning av e-cigg och påfyllnadsbehållare, Ol(Q8
Dnr 2022:437
Ansökan om ti lfäl igt se rveri ng sti lstånd, Sa lto uokta Fjäl lstation Dn r 2022:566
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, 97:ans Deli AB Kulturkraft
Dnr 2022:520
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Arctic Guest House AB, Dnr 2O22:561
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Samelandsresor höstmarknaden
Dnr 2022:571
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, 97:ans Deli AB, On Wheels Dnr 2022:521

Jokkmokk,
I

I

I

I

Tillsyn
Stad i gvarande serveri ngsti llstånd :
Samelandsresor AB, Polcirkelns Cafö, datum 2022-06-10
Krog Lokal, datum 2022-06-13
Restaurang Notudden, datum 2022-06-1 4
Ga-La-Mair, datum 2022-06-17

Dnr
Dnr
Dnr
Dnr

Tobak:
Arctic Camp Jokkmokk, datum 2022-06-14

Dnr 2022:14

Folköl:
Arctic Camp Jokkmokk, datum 2022-06-14
PK Reindeer AB, Parffas kiosk i Staloluokta 2022-07-12
Arctic Colors AB, 2022-07 -19

Dnr 2022:14
Dnr 2022:14
Dnr 2022:14
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see
Ovrioa anmäl ninosärenden

Samhällsbyggarnämnden beslutar
Att lägga anmälningsärendena till handlingarna

1.

Från Länsstyrelsen Norrbotten
Beviljat beslut om Terrängkörningsdispens
för miljöåterställning av vattendrag.
Anmälan om vattenverksamhet, Jokkmokk
Ligga 1:9
Anmälan om vattenverksamhet, Jokkmokk
Kåbdalis 2:6
Granskning och beslut att upphäva och
återförvisa Jokkmokks kommuns beslut om
strandskyddsd ispens för nybyggnad av
redskapsbod, Högträ sk 2:1 1

2.

Från Kommunfullmäktige, Jokkmokks
kommun:
Beslut om budgetramar för 2023 och
strategisk plan för 2023-2025.
Beslut om motionssvar - anmälan om
installation av värmepump, beslut att ta bort
anmälningsplikten gällande luftvärmepump
för rad- och parhus inom detaljplanelagt
området.
Dnr 2021:939

-

-

3.

-

Justerandes signatur
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Från Lantmäteriet
Underrättelse om beslut iavslutad
lantmäteriförrättni ng.
Avstyckning från Allmänningsskogen S: 1
Nybildade fastigheten har fått beteckningen
Suoksåive 1:2.

Utdragsbestyrkande

38

JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhäl lsbyggarnämnden

2022-08-26

s 100
Sa mhä

I

lsbvqqarnämndens ordfö rande och avd el n nqschef nfo rmerar
i

signatur

3ä

i

Utdragsbestyrkande

39

JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggarnäm nden

S

101

2022-08-26

Dnr 2022:682

Beslut om sanktionsavoift för olovliq åtqärd, Stenträsk 2:3

Samhällsbyggarnämnden beslutar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att enligt 1 1 kap. plan- och bygglagen (2010900) PBL ta ut en byggsanktionsavgift för personen som utfört åtgärden på fastighet
Stenträsk 2:3. Avgiften fastställs till totalt 49 O24 kronor baserat på det prisbasbelopp
som gäller för det år som beslutet fattas.

Arendet
Samhällsbyggnadskontoret har uppmärksammat att sökande har påbörjats
byggnation olovligt utan startbesked på fastigheten Stenträsk 2:3.
Atgärden omfattar en byggnad med en sammanlagd byggnadsarea på 121 m2.
Sanktionsavgiften för påbörjat byggnation olovligt utan startbesked beräknas till
49 024 kr.

Skäl till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att utförd åtgärd är bygglovspliktig enligt 9
kap.2 S PBL och enligt 6 kap. 1 S 1 p. plan och byggförordningen (2011:338) PBF.
En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig
proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften
eller en fjärdedel. Det ska även särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett
uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara
AV

mindre allvarlig art.
Samhällsbyggnadskontoret anser att det inte föreligger några särskilda skäl for att
sätta ned avgiften.

Upplysningar
11 kap. 53 $ En byggsanktionsavgift ska tas ut även om övertrddelsen inte har skett
uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till
1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller
genom någon annan fullgöra sin skyldighet,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte
har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller 3. vad den avgiftsskyldige
har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.
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11 kap. 54 $ En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan
om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning
vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten.
11 kap.58$ lnnan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift
ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. En byggsanktionsavgift
får inte beslutas, om den som, anspråket riktats mot inte har getts tillfälle
att yttra sig inom fem år efter överträdelsen.
11 kap.61 $ En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att
beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 59 S.
Bilagor

. Beräkning av sanktionsavgift, påbörjat byggnation olovligt utan startbesked
Ärendets beredning
Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Magnus E Lindgren

kan överklagas
Om du vill överklaga beslutet ska du göra det skriftligen. Det underskrivna brevet ska
skickas till Jokkmokks Kommun, Samhällsbyggnad, 962 85 Jokkmokk.
Be sl utet

Brevet måste ha inkommit till Jokkmokks kommun inom tre veckor från den dagen då
den som klagar fått tagit del av beslutet. Jokkmokks kommun skickar därefter
överklagandet för provning till Länsstyrelsen.
I brevet ska du ange vilket beslut som överklagas och hur och varför du vill att
beslutet ska ändras. Uppge också namn, adress och telefonnummer.
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