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JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRADES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam hällsbyggarnämnden 2022-10-20

Samhällsbyggarnämndens möten sker bakom stängda dörrar

Plats och tid: Sammanträdesrum Sessionssalen, Kommunhuset Jokkmokk
Kl. 09:00-11:05

Beslutande ledamöter: Lars-lvan Tuolja (SV), ordförande
Torbjörn Lindgren (S;,'vice ordförande
Malin Sundberg (S)
Johannes Nilsson Saulo (S) anmärer lÄv g roz och g 108,
Johannes deltar ej i ärendets beredning och beslut i dessa paragrafer.

övriga närvarande: Magnus Lindgren, bygglovshandläggare dettos S 102- S 116 och g 122-g 123.

Patrik Sundberg, Samhällsbyggchef
Susanne Zakrisson, Sekreterare
Matilda Johansson, Planarkitekt / Samhällsstrateg dertos g 102-S 105, S 122

Sofia Silverbrand, Planakritekt /Samhällsstrateg dettos g 102-S 105, S 122.

Nicole Nyberg, Miljöinspektör oertog S 106, S 122.

Tid och plats för
justering: Kommunhuset Jokkmokk

Paragrafer: s102-s123

Underskrifter: ,(atwrnSekreterare

Ordförande

Justerand e

Susanne Zakrisson

ars-lvan Tuolja (SV)

(

rbjörn Lindgren (S)

ANSLAG / BEVIS

SamhällsbyggarnämndenOrgan:

Sammanträdesdatum: 2022-01 -20

Datum för anslags
u ppsätta nd e: 2022-1 0 -27

Förvaringsplats för
protokollet: Ko unhuset

Underskrift:

Datum för anslags
n edta ga n d e : 2022-1 1 -18
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Susanne Zakrisson

Utdragsbestyrkande
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Justerandes signatur
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JOKKMOKKS KOMMUN

Samhäl lsbyg garnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-20

lnnehållsförteckninq

s 102
Val av justerare

s 103
God kän nande av föred ragningslistan

s 104
Planbesked for fastigheten Kyrkostaden 1:1 17 mfl

s 105
Planbesked för fastigheten Porjus 1:91

s 108
Ansökan strandskyddsdispens för fritidshus, Sauloudden 1 :2
Johannes Nilsson Saulo (S) anmäler JÄV

s 106
Beslut om miljösanktionsavgift på grund av försenad inlämning av miljörapport för
Täktverksamhet, vid fastighet Allmänningsskogen S:1 Tåresåive Dnr 2022:647

s 107
Ansökan strandskyddsdispens för tillbyggnad komplettbyggnad, Sauloudden 1:2

Dnr 2O22:773
Johannes Nilsson Saulo (S) anmäler JÄV

Dnr 2022:802

Dnr 2O22:8O1

Dnr 2O22:17

s 10e
Ansökan bygglov gällande nybyggnad nätstation, Kyrkostaden 1:37 Dnr 2022:707
UTGAR, på grund av fel fastighetsbeteckning.

s 110
Ansökan om rivningslov och startbesked gällande rivning av huvudbyggnad,
Vajmat 1:12 Dnr 2022:762

s 111
Ansökan bygglov gällande nybyggnad av enbostadshus, Vajmat 1:12 Dnr 2022:763

s 112
Ansökan om rivningslov och startbesked gällande rivning av huvudbyggnad,
Storbacken 27:2 Dnr 2022:764

s 113
Ansökan bygglov för nybyggnad av fritidshus, Kåbdalis 2:169

/4/<-
Justerandes

$^,q
slgnatur Utdragsbestyrkande

Dnr 2022:684
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JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRADES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggarnämnden 2022-10-20

s 114
Ansökan bygglov gällande nybyggnad av kallförråd, Mattisudden 1:7 Dnr 2022:761

s 115
Ansökan om strandskyddsdispens för markkabel samt kabelskåp, Sågudden 1:1

Dnr 2022:779

s 116
Ansökan bygglov gällande ändrad användning från komplementbyggnad till
fritidsbostad, Holmträsk 4:4 Dnr 2022:71O

s 117
Verksamhetspla n - sam häl lsbyggarnäm nden 2022- 2023 Dnr 2022:8OO

s 118
Ekonomisk redovisning och uppföljning av verksamheterna

s 119
Anmälan delegationsbeslut

s 120
Ovriga anmälningsärenden

s 121
Sa mhäl lsbyggarnäm ndens o rdfö ra nd e och avdel n i ngschef i nformerar

s 122
Förslag till delvis ändrad användning för möjliggörande av ladd-infrastruktur,
folketshus. Del av Kyrkostaden 1:41 samt del av Kyrkostaden 1:284

Dnr 2022:823

s 123
Ansökan om strandskyddsdispens för nätstation, Forshälla Stromfallsutmål 1:1

Dnr 2022:824

k-
Justerandes

$^s
signatur Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

Samhäl lsbyggarnämnden

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-20

s 102

Val av iuste rare

Sam hällsbyggarnämnden beslutar
Att till justerare utse:
Torbjörn Lindgren (S)

Arendet

Justering från dagens sammanträde äger rum
Datum: 2022-10-26
Kl: 12:45
Kommunhuset Jokkmokk

Justerandes signatur

{;l
Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

Samhällsbyggarnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-20

s 103

God kännande av föred raqninqslista

Samhäl lsbyggarnämnden beslutar
Att godkänna utsänd föredragningslista med följande tillägg

s 122
Förslag till delvis ändrad användning för möjliggörande av ladd-infrastruktur,
folketshus. Del av Kyrkostaden 1:41samt del av Kyrkostaden 1:284

Dnr 2022:823

s 123
Ansökan om strandskyddsdispens för nätstation, Forshälla Strömfallsutmål 1:1

Dnr 2022:824

Föredragningslista läses för godkännande med följande tillägg:

s 122
Förslag till delvis ändrad användning för möjliggörande av ladd-infrastruktur,
folketshus. Del av Kyrkostaden 1:41samt del av Kyrkostaden 1:284

Dnr 2022:823

s 123
Ansökan om strandskyddsdispens för nätstation, Forshälla Stromfallsutmål 1:1

Dnr 2022:824

Justerandes sisnatur

rir'-t
Utdragsbestyrkande



6

JOKKMOKKS KOMMUN

Samhällsbyggarnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-20

S 104 Dnr: 2022:802

Planbesked för fastiqheten Kvrkostaden 1:117 m.fl.

Samhällsbyggarnämnden beslutar
Att ställa sig positiv till planläggning av fastigheten Kyrkostaden 1:117 enligt plan-
och bygglagens 2010:900 utökade förfarande och skicka vidare ärendet till
kommunfullmäktige för beslut.

Syfte
Syftet är att anpassa detaljplanen efter dagens förutsättningar samt att möjliggöra
utveckling av området. I gällande detaljplan är fastigheten Kyrkostaden 1:117
planlagd för allmänt ändamå|, för att kunna utveckla området och möjliggöra för en
eventuell försäljning krävs därför en ny detaljplan.

Arendebeskrivning
Planområdet omfattar förutom fastigheten Kyrkostaden 1 :117 även delar av
Kyrkostaden 1:2, innehållande Bokenskolan och Kunskapens hus. Området
angränsar till väg 97, Inlandsbanan samt planområde för pågående planering av
kontorsverksamhet och verkstad. Fastigheten innefattar en byggnad med tillhörande
parkeringar som tidigare använts som elevboende och senare även som boende för
ensamkommande ungdomar.

PL
Justerandes

J"^.c
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signatur Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

Sam häl lsbyggarnämnden

SAM MANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-20

Preliminärt planområde

Planändringen föranleds av att fastigheten Kyrkostaden 1:117 sedan inledningen av
2020 står oanvänd. Bättre nyttjande av området kan vara att utveckla fastigheten för
boende, tillfällig vistelse eller andra verksamheter i utbildningssyfte. För detta krävs
en ny detaljplan. Planförslaget syftar även till att bekräfta den befintliga
användningen av Bokenskolan och Kunskapenshus.

Tidigare ställningstaganden

Planförslaget omfattas av två detaljplaner. Den norra delen ligger inom stadsplanen
för kvarteret Jabmek mm. i Jokkmokk kyrkostad, antagen 1964 (25-JOK-2745) och är
utpekat som allmänt ändamål för skolverksamhet. Den södra delen ligger inom
stadsplanen för Kyrkostaden 1 :2, Öster, antagen 1970 (25-JOK-2752), och är
utpekat som allmänt ändamål med ospecificerad verksamhet.

I översiktsplanen utpekas området som institutionsområde för skolverksamhet.

Planförslaget inom nuvarande detaljplaner

Beslutsunderlag
Planförslaget anses inte överensstämma med översiktsplanens intentioner, varpå ett
utökat förfarande måste tillämpas.

fu-
Justerandes

w
signatur Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam hällsbyggarnämnden 2022-10-20

Det tilltänkta planförslaget ligger inom totalförsvarets stoppområde för höga objekt
enligt miljöbalkens 3 kap 9$ riksintresse för Försvarsmakten. lnom sammanhållen
bebyggelse innebär detta ett stopp på 45 meter. Planförslaget även beläget inom
kärnområde för riksintresset för rennäring enligt kap 3 55 MB.

Det finns inga fornlämningar registrerade i planområdet.

Det finns inga förorenade platser registrerade i området.

I eventuell planprocess bör följande frågor hanteras:

o Buller
. Berördariksintressen

Slutdatum
Detaljplanen beräknas kunna antas tidigast tredje kvartalet 2023

Upplysningar
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan
överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande från
kommunens sida.

Avgift för planbesked tas ut enligt gällande taxa Plan- och bygglovstaxa för
Jokkmokks kommun (2011) på ett belopp av 8560 kr.

Beredningsansvarig
Sofia S i lfverbrand, Planarkitekt/Sam hä I lsstrateg
Mati ld a Joha nsso n, PlanarkitekVSam häl lsstrateg
Erik Fagerström, Chef samhälls- och infrastrukturfunktionen

Beslutet ska skickas till
. Kommunfullmäktige

Sofia Silfverbrand
P lanarkitekUSam häl lsstrateg

Erik Fagerstrom
Chef samhälls- och infrastrukturfunktionen

Matilda Johansson
P I a na rkite kUS a m hä I I sstrate g

LL
Justerandes

=L$
signatur Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

Sam häl lsbyggarnämnden

SAM MANTRADES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-20

s 105 Dnr 2022:801

Planbesked för fastioheten Porius 1:91

Samhäl lsbyggarnämnden beslutar
Att ställa sig positiv till planläggning av fastigheten Porjus 1:91 enligt plan- och
bygglagens 2010:900 utökade forfarande och skicka vidare ärendet till
kommunfullmäktige för beslut.

Syfte
Syftet med planen är att skapa förutsättningar för bostäder och centrumverksamhet i

Porjus. I gällande detaljplan är fastigheten planlagd för allmänt ändamål:
skolverksamhet, för att möjliggöra utveckling av området krävs därför en ny
detaljplan.

Arendebeskrivning
Planområdet är beläget i centrala Porjus, det som tidigare kallats skolområdet.
Skolan och badhuset är idag rivna. lnom området finns förskola och lågstadieskola
med tillhörande skolgård och i södra delen ligger även en fotbollsplan. För att möta
framtida behov av bostäder samt utveckling av näringslivet i Porjus finns behov av att
ta fram en ny detaljplan. Framtida behov av lokaler för förskole- och
skolverksamsamhet ska beaktas.

k
J signatur Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN SAM MANTRA DES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhäl lsbyggarnämnden 2022-10-20

Tid igare stäl I ningstaganden

Planförslaget ligger inom byggnadsplan för Porjus samhälle, Skolområdet (25-P87-
14), där det är utpekat som allmänt ändamål för skola. I översiktsplanen utpekas
o m råd et so m i nstitutionso m råde för sko lverksam het.

Beslutsunderlag
Planförslaget anses inte överensstämma med översiktsplanens intentioner, varpå ett
utökat förfarande måste tillämpas.

Planförslaget ligger inom ett antal riksintressen:

- Försvarsmaktens riksintresse för totalförsvaret, lågflygningsområde med
påverkansområde, enligt 3 kap 95 MB.

- Naturvårdsverkets riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 65 MB.
- Riksantikvarieämbetets riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap 65 MB.

Det finns inga fornlämningar registrerade i planområdet.

Det finns inga förorenade platser registrerade i området.

I eventuell planprocess bör foljande frågor hanteras:

a Berorda riksintressen

Slutdatum
Detaljplanen beräknas kunna antas tidigast fjärde kvartalet 2023

Upplysningar
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan
överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande från
kommunens sida.

Avgift för planbesked tas ut enligt gällande taxa Plan- och bygglovstaxa för
Jokkmokks kommun (2011) på ett belopp av 8560 kr.

Beredningsansvarig
Sofia S i lfverbra nd, Plana rkitekUSam häl lsstrateg
Mati lda Johansso n, Plana rkitekUSam hä I lsstrateg
Erik Fagerström, Chef Samhälls- och infrastrukturfunktionen

f7--
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

Samhällsbyggarnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-20

Beslutet ska skickas till
. Kommunfullmäktige

Sofia Silfverbrand
Plana rkitekUSam häl lsstrateg

Erik Fagerström
Chef samhälls- och infrastrukturfunktionen

Matilda Johansson
Pla na rkitekVSam häl lsstrateg

/l-(-
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

Sam hällsbyggarnämnden

SAMMANTRADES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-20

s 106 Dnr 2022:647

nktionsa ift rund av nad inlämni av mil rt
Täktverksamhet. vid fastiohet Al lmänninosskooen S: 1 Tåresåive

Samhällsbyggarnämnden beslutar
(SCB kodnummer 2510) att Jokkmokks Sockenallmänning med org.nr. 898500-
0689, Klockarplatsen 1 ,96232 Jokkmokk, ska betala miljösanktionsavgift om
1000 kr. Beslutet fattas med stöd av 30 kap. 1-10 SS miljöbalken (1998:808) samt
1 kap. 1 $ och 12 kap.5 $ punkt 2 i förordningen (2012:259) om
m i ljösa n ktionsavg ifter.

Beslutet ska delges Jokkmokks Sockenallmänning och ska tillsammans med bevis
om delgivning och försättsblad sändas till Kammarkollegiet (enligt 4 $
Natu rvård sverkets fö reskrifte r om betal n i ng av m i ljösan ktio nsavg ift er ( N FS
2012:10)).

Avgiften ska betalas senast inom 30 dagar från att Jokkmokks Sockenallmänning
har delgetts detta beslut och enligt särskild betalningsuppmaning från
Kammarkollegiet.

Efter sista betalningsdagen får beslutet verkställas såsom lagakraftvunnen dom
(se 30 kap. 5 $ andra stycket miljöbalken) och beloppet förfaller till betalning detta
datum, även om beslutet överklagas.

Ärendet
Enligt tillståndsbeslutet från miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i

Norrbottens län för täktverksamhet på fastigheten Allmänningsskogen S:1
(Tåresåive) daterat 2015-10-13 ska Jokkmokks Sockenallmänning lämna in en
miljörapport varje år före utgången av mars månad avseende föregående
kalenderår till tillsynsmyndigheten enligt 26 kap 20 $ miljöbalken. Miljörapporten,
för verksamhetsår 2021, inkom den 27 juni 2022 till tillsynsmyndigheten.

Verksamheten är en B-anläggning. Enligt NFS 2016:B får tillsynsmyndigheten
bevilja anstånd i högst en månad med grunddelen och emissionsdeklarationen
och högst tre månader med textdelen, om det finns särskilda skä|. lnga särskilda
skäl bedöms att finnas.

Underrättelse om ett planerat beslut om miljösanktionsavgift har delgetts
Jokkmokks Sockenallmänning den 12 augusti 2022. Delgivningskvitto inkom 22
augusti 2022.lnga synpunkter har inkommit.

/:U
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam hällsbyggarnämnden 2022-10-20

Skäl för beslutet
Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) och forordningen (201 2:259) om
miljösanktionsavgifter skall miljösanktionsavgift tas ut för de överträdelser som
anges i förordningen.

Av 12 kap. 5 $ punkt 2 forordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter framgår att
avgiften är 1000 kr för en överträdelse av 6 $ Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2016:8) om miljörapport genom att vara försenad med att ge in en miljörapport om
"tillståndsplikt B" gäller för verksamheten enligt miljöprövningsforordningen
(2013:251).

Enligt 30 kap. 2 $ första stycket miljöbalken ska miljösanktionsavgift tas ut även
om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgift ska dock
enligt andra stycket i samma lagrum inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till:
1. sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand eller
genom att uppdra åt någon annan göra det som ålegat den avgiftsskyldige,
2. atL övertrddelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde ha
förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka,
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle
inträffa, eller
4. atL överträdelsen har föranlett straff enligt bestämmelserna i 29 kap.

Overklagan
Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen inom tre veckor från
delgivning, se bilaga.

Bilagor
Besvärshänvisning, hur man överklagar till Mark- och miljödomstolen
lnformation om betalning av miljösanktionsavgift
Delgivningskvitto

Kopia till
Kammarkollegiet jämte försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift samt kopia
på delgivningskvitto (OBS: Handlingarna sänds till Kammarkollegiet efter att den
avgiftsskyldige har delgetts beslutet)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

Sam hällsbyggarnämnden

SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-20

s 107 Dnr 2022:773

Ansökan strandskvddsdispens för tillbvqqnad komplettbvqqnad. Sauloudden 1:2

Johannes Nr/sson Saulo (S) anmäler JAV och deltar ej i genomgång av ärendet
eller ibeslutet.

Samhällsbyggarnämnden beslutar
- Att bevilja strandskyddsdispens enligt 7 kap. 18 b S Miljöbalken

(MB) för tillbyggnad av ett fritidshus/en gäststuga invid Karats
strand, i enlighet med situationsplan.

- Att som tomtplats får användas en yta på ca 2 600 m2 enligt bilagd karta

Att en avgift om 7 568 kronor för handläggning av strandskyddsdispens
tas ut (ienlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige).

Arendet
En ansöker om strandskyddsdispens för tillbyggnad av en
komplementbyggnadigäststuga på fastigheten Sauloudden 1 :2

Befintlig byggnad är 13,8 m2 och tillbyggnaden är drygt 3 m2.

Som särskilt skäl för dispens åberopas att platsen redan har tagits i anspråk på
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 7 kap. MB 18
c $ och att fastigheten ligger i ett utpekat LlS-område, 7 kap. MB 18 d S.

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 $ MB och
omfattas avkommunens beslutanderätt enligt 7 kap. 18 b S MB. Dispens
får endast medgesom något av de särskilda skälen enligt 7 kap. 18 c-e g
MB kan beaktas. Fri passage ska säkerställas för allmänheten och
tomtplatsavgränsning ska prövas enligt 7 kap. 1B f S MB.

Enligt 7 kap.25 S MB ska vid prövning av frågor om skydd av områden
enligt dettakapitel, 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

/4-
slgnatur Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

Samhällsbyggarnäm nden

SAM MA NTRADES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-20

grundläggande hushållsbestämmelser anges i 3 kap. 1 S 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 dessföreskrifter är förenliga med strandskyddets syften.

Förutsättningar
Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av ett fritidshus/en
gäststuga på fastigheten Sauloudden 1:2. Befintlig byggnad är 1 3,8 m2

och tillbyggnaden är drygt 3 m2.
Byggnaden är placerad ca 10 meter från strandlinjen till sjön Karats.

På fastigheten finns idag förutom den aktuella gäststugan uppförd 1949
en äldre huvudbyggnad uppförd fore 1949 samt tre
komplementbyggnader; ett båthus uppfört 1968, ett häbre/stolpbod
uppförd före1949 och ett utedass. Den äldre huvudbyggnaden är på 30
m2.

Platsen för sökt dispens består av naturmark av en vanligt förekommande
typ för området, äldre blandskog bestående av i huvudsak gran och tall
med inslag av lövträd. Markvegetationer består till största delen av ris,
ljung och sly. Fastigheten sluttar relativt brant mot både angränsade
vatten och närliggande fastigheter. Byggnadernas placering ligger
naturligt med tanke på den omgivande naturen.
Närmare stranden sluttar tomten starkt vilket gör att den naturliga
passagen för rörligt friluftsliv är tätt inpå stranden.

Hela Sauloudden är glest bebyggd med bostadshus med ett avstånd till
strand på något 1O-tal meter. På fastigheten eller i närområdet finns inga
viktiga stråk eller målpunkter för det rörliga friluftslivet.
De människor som rör sig i området är i huvudsak boende i närområdet.

Tomtplatsavgränsningen medger endast en fragmenterad fri passage runt
udden eftersom gäststugan och övriga byggnader som funnits på
fastig heten före nuvarand e stra ndskydd slagstft n i n g har eta blerade
hemfridszoner och därmed en avhållande effekt.

Hela fastigheten ingår i ett LIS-område som sträcker sig från Sauloudden
till Vuojat.
I L|S-planen som antogs 2021 sägs följande om L|S-området:
"Bebyggelse med jordbrukskaraktär samlad till Sauloudden, Olstorp,
Larsbo och Vuojat." "Bebyggelse för boende eller turistverksamhet kan

/v
Justerandes

(
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tillåtas inom området. Huvudbyggnad bör placeras minst 40 meter från
strand." "Vid placering av ny bebyggelse ska hänsyn tas till platsen
kulturmiljö och riksintressen."

I länsstyrelsens g ranskn i ng syttrande ti I I L I S-pla nen, dater at 2021 -02-24,
sägs att det inte gjorts naturvärdesinventeringar för något av LIS-planens
föreslagna områden vilket innebär att Länsstyrelsen inte kan ta ställning
till om områdena är forenliga med strandskyddets syften och lämpliga som
L|S-områden. Länsstyrelsen framförde liknande synpunkter i

samrådsyttrandet och kommunen svarade då:

"P|atsbesök har gjorts på de allra ftesta områdena på samma sätt
som i den tidigare antagna LlS-planen. lframtagandet av MKB
och i beskrivning av enskilda områden har tillgängliga underlag
tagits med. Detta är en översiktsplan och lokal
inventering/beskrivning görs vid behov i samband med detaljplan
e I I er d i spe n san sökan/bygglov."

lnga särskilda naturvärden som skulle motivera en naturvärdesinventering
finns redovisade i tillgängliga planeringsunderlag. Fastigheten har varit
använd mer än 70 är och naturtyp eller ökningen av användningen
motiverar inte heller en naturvärdesinventering.

Området för bebyggelse ligger inom utpekat riksintresse för rörligt
friluftsliv enligt NV MB 3 kap 6$ och LST 4 kap 1:29 samt inom
Norrbottens kulturmiljöprogram.
Byggnadens storlek, utformning och läge stämmer väl överens med
Saulouddens övriga bebyggelse.

Bedömning för beslut
Platsen bedöms som lämplig för sökt ändamål då byggnaderna enligt
sökande och de inkomna handlingarna uppfördes långt innan den
strandskyddslagstiftning som kom 1975. Det finns inga bygglov eller
andra kommunala beslut som visar detta vilket inte är ovanligt för
mindre byggnader uppförda vid den tiden. Det finns
avstyckningshandlingar från Lantmäteriet daterad e 1941, som visar
att den ursprunglig sportstugan och härbret finns uppförda på
fastigheten vid den aktuella tiden för avstyckningen. Enligt bifogat
bygglov från1968 skulle ett befintligt båthus flyttas från Luovos till en
plats nära sportstugan och gäststugan. Enligt sökande blev det aldrig
placerat enligt bygglovet utan har sen 1968 funnits på den nuvarande
platsen, se bifogade flygfoton från 1971. Flygfotot visar också ett
gäststugan funnits sen före 1971.

signatur Utdragsbestyrkande
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2022-10-20

Utifrån ovanstående bedömer kommunen att gäststugan funnits på
sin nuvarande plats och kontinuerligt använts av ägarna i samband
med boende i fritidshuset sen före 1975 och att den då ska omfattas
av tomtplatsavg ränsning.

Kartor och flygfoton från 1955 och framåt visar att övriga byggnader finns
på samma plats som de befintliga. Det är rimligt att anta att de blivit lagligt
uppförda.

Tomtplatsen omfattar en yta om 2 600 kvm. Enligt Naturvårdsverket bör
en tomtplats i allmänhet omfatta högst 2 000 kvm. På denna fastighet om
1,1 hektar finns utrymme för en större tomtplats utan att strandskyddets
syften påverkas.

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.

Syftet med strandskyddet kan tillgodoses utan inskränkning i

enskildes rätt attanvända 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 har avslutats
inom fem år från dendag 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 trddfällning
sker sparsamt och endast där så anses nödvändigt for byggnationen
Att ta ner träd inom strandskyddat område kan kräva dispens.

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

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan, inkommen

/--
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Situationsplan, inkommen
Tomtpalsavgränsning i ansökan, inkommen
Bilagor med foton, flygfoton och kartor

2022-09-27
2022-09-27
2022-09-27

Expediering
Kopia till:
Sökande
Länsstyrelsen
NorrbottenAkten

Ärendets beredning
Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Magnus E Lindgren

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

Brevet måste ha inkommit till Jokkmokks kommun inom tre veckor från
den dagendå 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 varfor
du vill attbeslutet ska ändras. Uppge också namn, adress och
telefonnummer.

/q^

C
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S 108 Dnr 2022:17

Ansökan strandskvddsdispens for fritidshus. Sauloudden 1 :2

Johannes Nr/sson Saulo (S) anmäler JÄV och deltar ej i genomgång av ärendet
eller i beslutet.

Samhällsbyggarnämnden beslutar
- Att bevilja strandskyddsdispens enligt 7 kap. 18 b S Miljöbalken

(MB) för uppförande av ett fritidshus invid Karats strand, i

enlighet med situationsplan.
- Att öom tomtplats får användas en yta på ca 2 600 m2 enligt bilagd karta

Ärendet
En ansöker om strandskyddsdispens för ett fritidshus i ett plan och med
en byggnadsarea på ca 60 m2 på fastigheten Sauloudden 1:2.

Som särskilt skäl för dispens åberopas att fastigheten ligger i ett
utpekat LIS-område, 7 kap. MB 18 d S.

Sökande blev på nämnden 2022-03-31 beviljad dispens. Länsstyrelsen
beslutade 2022-04-26 om återförvisning av ärendet då det saknades
redovisning av fri passage, motivering till tomtplatsens storlek, referens
till den gällande L|S-planen, naturinventering och information om det
fanns en pågående fastighetsreglering.

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

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

Enligt 7 kap.25 S MB ska vid prövning av frågor om skydd av områden
enligt dettakapitel, 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

C

signatur Utdragsbestyrkande
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2022-10-20

krävs for att syftet med skyddet ska tillgodoses. I miljöbalkens
grundläggande hushållsbestämmelser anges i 3 kap. 1 S MB att "mark-
och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade..." Denna övergripande bestämmelse ska
vara vägledande for 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 dessföreskrifter är förenliga med strandskyddets syften.

Förutsättningar
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidsbostad
med en byggnadsarea på 60 m2 intill Karats strand. Byggnaden
placeras ca 27 meter från strandlinjen.

Tidigare planer på avstyckning är inte aktuella i dagsläget

På fastigheten finns idag en äldre huvudbyggnad uppford före 1949
samt fyra komplementbyggnader; en gäststuga uppford 1949, ett båthus
uppfört 1968, ett häbre/stolpbod uppförd före1949 och ett utedass. Den
äldre huvudbyggnaden är på 30 m2.

Platsen för sökt dispens består av naturmark av en vanligt förekommande
typ för området, äldre blandskog bestående av i huvudsak gran och tall
med inslag av lövträd. Markvegetationer består till största delen av ris,
ljung och sly. Fastigheten sluttar relativt brant mot både angrdnsade
vatten och närliggande fastigheter. Byggnadernas placering ligger
naturligt med tanke på den omgivande naturen.
Närmare stranden sluttar tomten starkt vilket gör att den naturliga
passagen for rorligt friluftsliv är tätt inpå stranden.

Hela Sauloudden är glest bebyggd med bostadshus med ett avstånd till
strand på något 1O{al meter. På fastigheten eller i närområdet finns inga
viktiga stråk eller målpunkter för det rörliga friluftslivet.
De människor som ror sig i området är i huvudsak boende i närområdet.

Tomtplatsavgränsningen medger endast en fragmenterad fri passage runt
udden eftersom båthus och övriga byggnader som funnits på fastigheten
före nuvarande strandskyddslagstftning har etablerade hemfridszoner och
därmed en avhållande effekt.

Hela fastigheten ingår i ett L|S-område som sträcker sig från Sauloudden
till Vuojat.
I LIS-planen som antogs 2021 sägs följande om L|S-området:
"Bebyggelse med jordbrukskaraktär samlad till Sauloudden, Olstorp,
Larsbo och Vuojat." "Bebyggelse för boende eller turistverksamhet kan

iru
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tillåtas inom området. Huvudbyggnad bör placeras minst 40 meter från
strand." "Vid placering av ny bebyggelse ska hänsyn tas till platsen
kulturmiljö och riksintressen."
Avvikelsen från LIS-planens rekommendationer om ett avstånd på 40
meter motiveras av att sökt plats är den högsta punkten på den delen av
udden och att båthuset vid stranden har en avhållande effekt.

I lä nsstyrelsens g ranskn i ng syttrande ti I I L I S-planen, dateral 2021 -02-24,
sägs att det inte gjorts naturvärdesinventeringar för något av LIS-planens
föreslagna områden vilket innebär att Länsstyrelsen inte kan ta ställning
till om områdena är förenliga med strandskyddets syften och lämpliga som
L|S-områden. Länsstyrelsen framförde liknande synpunkter i

samrådsyttrandet och kommunen svarade då:

"Platsbesök har gjorts på ae attra ftesta områdena på samma sätt
som i den tidigare antagna L|S-planen. I framtagandet av MKB
och i beskrivning av enskilda områden har tillgängliga underlag
tagits med. Detta är en översiktsplan och lokal
inventering/beskrivning görs vid behov i samband med detaljplan
e I ler d i spe n sa n söka n/byg gl ov."

lnga särskilda naturvärden som skulle motivera en naturvärdesinventering
finns redovisade i tillgängliga planeringsunderlag. Fastigheten har varit
använd mer än 70 är och naturtyp eller ökningen av användningen
motiverar inte hel ler en natu rvärdesi nventeri ng.

Området för bebyggelse ligger inom utpekat riksintresse för rorligt
friluftsliv enligt NV MB 3 kap 6$ och LST 4 kap 1:2$ samt inom
Norrbottens kulturmiljöprogram.
Byggnadens storlek, utformning och läge stämmer väl överens med
Saulouddens övriga bebyggelse.

Bedömning för beslut
Platsen bedöms som lämplig för sökt ändamål då byggnaderna enligt
sökande och de inkomna handlingarna uppfördes långt innan den
strandskyddslagstiftning som kom 1975. Det finns inga bygglov eller
andra kommunala beslut som visar detta vilket inte är ovanligt för
mindre byggnader uppforda vid den tiden. Det finns
avstyckningshandlingar från Lantmäteriet daterad e 1941, som visar
att den ursprunglig sportstugan och härbret finns uppförda på
fastigheten vid den aktuella tiden för avstyckningen. Enligt bifogat
bygglov från1968 skulle ett befintligt båthus flyttas från Luovos till en
plats nära sportstugan och gäststugan. Enligt sökande blev det aldrig
placerat enligt bygglovet utan har sen 1968 funnits på den nuvarande

k"h^^
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platsen, se bifogade flygfoton från 1971 . Flygfotot visar också ett
gäststugan funnits sen före 1971.

Utifrån ovanstående bedömer kommunen att båthuset funnits på sin
nuvarande plats och kontinuerligt använts av ägarna i samband med
boende i fritidshuset sen före 1975 och att det då ska omfattas av
to mtplatsavg rä nsn i ng.

Kartor och flygfoton från 1955 och framåt visar att övriga byggnader finns
på samma plats som de befintliga. Det är rimligt att anta att de blivit lagligt
uppförda.

Tomtplatsen omfattar en yta om 2 600 kvm. Enligt Naturvårdsverket bör
en tomtplats i allmänhet omfatta högst 2 000 kvm. På denna fastighet om
1,1 hektar finns utrymme för en större tomtplats utan att strandskyddets
syften påverkas.

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.
Syftet med strandskyddet kan tillgodoses utan inskränkning i

enskildes rätt attanvända mark eller vatten enligt 7 kap.25 S MB.

Upplysningar
Länsstyrelsen kan överpröva beslutet om strandskyddsdispens och
sökande bör avvakta 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 har avslutats
inom fem år från dendag 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 for byggnationen.
Att ta ner träd inom strandskyddat område kan kräva dispens.

Avgiften för strandskyddsdispensen togs ut av Nämnd 2022-03-31.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan, inkommen
Situationsplan, inkommen

2022-09-27
2022-09-27

/^
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Tomtpalsavgränsning i ansökan, inkommen
Bilagor med foton, flygfoton och kartor

2022-09-27
2022-09-27

Expediering
Kopia till:
Sökande
Länsstyrelsen
NorrbottenAkten

Arendets beredning
Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Magnus E Lindgren

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

Brevet måste ha inkommit till Jokkmokks kommun inom tre veckor från
den dagendå 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 attbeslutet ska ändras. Uppge också namn, adress och
telefonnummer.

LL
Justerandes signatur
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Sam hällsbyggarnämnden 2022-10-20

S 109 Dnr 2022:707 UTGAR

Ansökan bvqqlov qällande nybyqqnad nätstation, Kvrkostaden 1:37

Ärendet utgår på grund av fel fastighetsbeteckning

M
Justerandes

J_/
slgnatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Sam häl lsbyggarnämnden 2022-10-20

S 110 Dnr 2022:762

Ansökan om rivninqslov och startbesked qällande rivnino av huvudbvocrnad,
Vaimal l:12

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
- Att en kontrollansvarig krävs för åtgärden. Byggherrens forslag på

kontrollansvarig, Conny Kvickström, godtas.

Ärendet
En ansökan gällande rivning av huvudbyggnad, Vajmat 1:12

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

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

1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelse, eller
2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska,

kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

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

Förutsättning och bedömning för beslut
Fastig heten ligger utanfö r deta lj p la nelagt om råde

Samhällsbyggaravdelningen bedömer att den inlämnade ansökan tillsammans med
tillhörande handlingar uppfyller kravet för att rivningslov ska beviljas inom detaljplan

Startbesked kan lämnas enligt 10 kap.23 S PBL

Följande handlingar ska inlämnas till byggnadsnämnden som underlag för
slutbesked
- Verifieradkontrollplan
- Verifieradrivningsplan
- Mottagningsbevis AVC
- Fotodokumenten

lt
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Sam häl Isbyggarnämnden 2022-10-20

Upplysningar
Verkställande av beslut får ske först 4 veckor efter det att lovbeslutet kungjorts i Post-
och lnrikes Tidningar. Detta även då startbesked meddelats i ärendet.

Då rivningsåtgärderna är utförda ska byggherren inkomma med signerad och
verifierad kontrollplan för utfärdande av slutbesked.
Samhällsbyggarnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då
beslutet om bygglov upphör att gälla.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som
beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 S PBL).

Detta beslut har fattats av handläggare vid bygglovsenheten enligt
samhällsbyggarnämndens delegation S 106/201 1 .

Avgift
Avgiften for bygglovet är 4 087 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige).

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

2022-09-23
2022-09-23
2022-09-23

Expediering
Kopia till:
Sökanden
Fastighetsägare
Meddelande om beslut: Vajmat 3:37 ,3'.4, 1:4, 1'.3, 1 :5, 1 :16

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.

(
signatur Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-20

s 111 Dnr 2022:763

Ansökan bvoolov oällande nvbvoo nad av enbostadshus, Vaimat 1:12

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 Kvickstrom, godtas.

Avgiftens storlek har beräknats till 20 316 kr. Faktura för avgiften skickas separat
Avgiften bestäms av taxa antagen av kommunfullmäktige.

Arendet
En ansöker om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage. Den totala
byggnadsarean uppgår till totalt 250 m2 och byggnaden uppförs i en och halv våning

Tillämpliga bestämmelser
I 9 kap 31 S PBL anges de förutsättningar som gäller för 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. Prövningen 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-B 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.5SMB.

Kommunens översiktsplan uppvisar inga motstridiga intressen

frL
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggarnämnden 2022-10-20

Beslut om strandskyddsdispens antogs av nämnden 591,2022-08-26 Dnr 2022:580

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 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 samhällsbyggaravdeln ingen 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 qm den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom
två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet fick laga kraft.

Ätgärden får påböqas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post-
och lnrikes Tidningar. och då startbesked enligt 10 kap. 3 S PBL utfärdats.

Avgift
Avgiften för bygglovet är 20 316 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige).

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

2020-09-23
2020-09-23
2020-09-23

Expediering
Kopia till:
Sökanden
Meddelande om beslut: Vajmat 3'.37 ,3:4, 1:4, 1:3, 1 :5, 1 :16

Ärendets beredning
Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Magnus E Lindgren

L-t-
Justerandes

r

signatur Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sam hällsbyggarnämnden 2022-10-20

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 i ng ti ll Länsstyre lsen.

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.

H
slgnatur Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTO KOLL
Sammanträdesdatum

Sam hällsbyggarnämnden 2022-10-20

S 112 Dnr 2022:764

Ansökan om rivninqslov och startbesked qällande rivninq av huvudbvoqnad,
Storbacken 27:2

Sam hällsbyggarnämnden 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
- Att en kontrollansvarig krävs for åtgärden. Byggherrens förslag på

kontrollansvarig, Conny Kvickström, godtas.

Ärendet
En ansökan gällande rivning av huvudbyggnad samt flytt av byggnaden
till Vajmat 1:12.

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

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

1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelse, eller
2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska,

kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

l2 kap.1 S PBL framgår att hänsyn ska tas till både allmänna och enskilda intressen

Förutsättning och bedömning för beslut
Fastig heten I igger utanför detalj planelagt om råde

Samhällsbyggaravdelningen bedömer att den inlämnade ansökan tillsammans med
tillhörande handlingar uppfyller kravet för att rivningslov ska beviljas inom detaljplan

Startbesked kan lämnas enligt 10 kap.23 S PBL

Följande handlingar ska inlämnas till byggnadsnämnden som underlag för
slutbesked
- Verifierad kontrollplan
- Fotodokumenten

Justerandes signatur
tsL

Jj/
Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN SAM MANTRADESPROTO KO LL
Sammanträdesdatum

Sam häl lsbyg garnämnden 2022-10-20

Upplysningar
Verkställande av beslut får ske först 4 veckor efter det att lovbeslutet kungjorts i Post-
och lnrikes Tidningar. Detta även då startbesked meddelats i ärendet.
Då rivningsåtgärderna är utförda ska byggherren inkomma med signerad och
verifierad kontrollplan för utfärdande av slutbesked.
Samhällsbyggarnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då
beslutet om bygglov upphör att gälla.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som
beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 S PBL).

Detta beslut har fattats av handläggare vid bygglovsenheten enligt
samhällsbyggarnämndens delegation S 106/201 1 .

Avgift
Avgiften for bygglovet är 4 O87 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige).

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan, inkommen
Situationsplan, inkommen
Huvud ritningar, inkomna

2022-09-23
2022-09-23
2022-09-23

Expediering
Kopia till:
Sökanden
Fastighetsägare
Meddelande om beslut: Storbacken 27:1

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 prövn ing ti I I 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
lL
*[-'(

Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

Sam häl lsbyggarnämnden

SAM MANTRÄDES PROTO KOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-20

s 113 Dnr 2022:684

av fritidshus Kä 2:1

Samhällsbyggarnämnden beslutar
- Att ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 g plan- och bygglagen

(2010:900, PBL).
- Att en kontrollansvarig krävs for åtgärden. Byggherrens förslag på

kontrollansvarig, David Öhlund, godtas.

En avgift på 16 297 kr tas ut for bygglovet enligt fastställd taxa
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.

Ärendet
Ansökan gällande bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Byggnads bruttoarea är den sammanlagda arean av alla våningsplanen i byggnaden
som uppgår till 1 51 m2 och byggnaden uppförs i två plan med kamin.

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 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
Största exploatering per fastighet är 90 kvm.

Komplementbyggnad får maximalt uppta 4Oo/o av byggrätten

Minsta fastighetsstorlek på 300 kvadratmeter

Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 10,5 meter

Huvudbyggnad ska placeras med kortsidan parallellt utmed gatans huvudsakliga
linje.

n

M
(

slgnatur Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN SAM MANTRÄDES P ROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam hällsbyggarnäm nden 2022-10-20

Huvudbyggnad ska placeras maximalt 3 meter från fastighetsgräns mot gata, om inte
naturlig terräng eller vägdragning omöjliggör detta.
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.
Fasader ytbehandlade i huvudsak med jordfärger eller dylikt i bruna, röda, gula eller
gråa färger.

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 Post-
och lnrikes Tidningar och då startbesked enligt 10 kap. 3 S PBL utfärdats. Om
åtgärden påbörjas efter dessafyra 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

/*

2022-09-23

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

Sam häl lsbyggarnämnden

SAMMANTRADES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-20

Situationsplan, inkommen
Huvudritningar, inkomna

2022-09-23
2022-09-23

Expediering
Kopia till:
Sökanden
Meddelande om beslut: Kåbdalis 2:170,168, 153

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 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.

lY
'l[äsnafur Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

Sam häl lsbyggarnämnden

SAM MANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-20

s 114 Dnr 2022:761

Ansökan bvoqlov qällande nvbvoqnad av industrilokal/kallförråd. Mattisudden 1 :7

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 20 316 kr. Faktura för avgiften skickas separat
Avgiften bestäms av taxa antagen av kommunfullmäktige.

Ärendet
En ansöker om bygglov för nybyggnad av en industrilokal/kallförråd. Den totala
byggnadsarean uppgår till totalt 21O m2 och byggnaden uppförs i en våning.

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

I 2 kap PBL anges bland annat att prövningen ska ta hänsyn till allmänna och
enskilda intressen. Prövningen 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 i3 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

{

lL
signatur Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhäl lsbyggarnämnden 2022-10-20

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 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 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 Post-
och lnrikes Tidningar. och då startbesked enligt 10 kap. 3 S PBL utfärdats.

Avgift
Avgiften för bygglovet är 20 316 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige).

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

2022-09-23
2022-09-23
2022-09-23

Expediering
Kopia till:
Sökanden
Meddelande om beslut: Majtum 1'.23,1:14,1:2

Ärendets beredning
Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Magnus E Lindgren

LL
Justerandes
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JOKKMOKKS KOMMUN SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhäl Isbyggarnämnden 2022-10-20

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 prövn i ng ti I I 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.

M
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

Samhällsbyggarnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-20

s 115 Dnr 2022:779

Ansökan om strand skvdcl sdisne ns för markkabel samt kabelskåo. Såoudden 1:1

Samhällsbyg garnämnden besl utar
Att bevilja strandskyddsdispens enligt 7 kap. 18 b S Miljöbalken (MB).
Att den yta som får tas i anspråk är begränsat till kabelskåpets yta på mark.

Ärendet
Ansöker om strandskyddsdispens för uppförande av kabelskåp samt markkabel på
fastigheten Sågudden 1:1. Arbetet utförs för att knyta samman till elnätet
Sågudden 1:1 samt Sågudden 1:9.

Som särskilda skäl har åberopats att området behöver tas i anspråk för att
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
enligt 7 kap. 18 c $ p.5 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

SS 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.

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 $ 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.

Förutsättningar
Ansökan avser strandskyddsdispens för uppforande av ett kabelskåp pä 2 m2
intill Tjåmodisjävrre. Kabelskåp avses uppföras med ett avstånd om ca 70 m.

h-
Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam häl lsbyggarnäm nden 2022-10-20

Området ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap.1-2 S MB,
riksintresse för friluftsliv 3 kap 6$ MB samt för rennäringen enligt 3 kap. 5 S MB

Bedömning för beslut
Platsen bedöms som lämplig för sökt ändamå|, i enlighet med gällande
översiktsplan,2 kap. 1 S PBL och 3 kap. MB.

Platsen för åtgärden uppfyller det särskilda skälet att det behöver tas i anspråk för
att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför
området enligt 7 kap. 18 c pkt 5 MB.

Samhällsbyggarnämnden bedömer att strandskyddet syften inte påverkas av
uppförandet av en nätstation, det vill säga växt- och djurlivet påverkas inte på ett
oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte.

Fri passage längs med stranden enligt 7 kap. 18 f S MB kan säkerställas.

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

Samhällsbyggarnämnden bedömer att den planerade anläggningen är förenligt
med och strider ej mot strandskyddets syfte enligt 7 kap 13 S MB.

Upplysningar
Bygglov behövs för uppforande av nätstation (6 kap. 1 $ Plan- och
byggförordningen).

Detta beslut kan komma att överklagas till Länsstyrelsen i Norrbotten, se bilaga.
Länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Sökanden bör avvakta utgången av tiden
för överklagande och överprövning innan åtgärder påbörjas. Tiden för beslut om
en eventuell överprovning - tre veckor - rdknas från den dag 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).

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

Utdragsbestyrkande
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Sam hällsbyggarnämnden

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-20

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan, inkommen 2022-09-27
Situationsplan, inkommen 2022-09-27

Expediering:
Kopia till:
Sökanden, Länsstyrelsen Norrbotten,
Akten

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 fo r prövning ti I I 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.
För samhällsbyggarnämnden

Justerandes signatur
M-
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JOKKMOKKS KOMMUN

Sam häl lsbyggarnämnden

SAM MANTRADES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-20

s 116 Dnr 2022:710

ällande ändrad användni från kom leme
fritidsbostad, Holmträsk 4:4

Sam hällsbyggarnämnden besl utar
- Att ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 $ plan- och bygglagen

(2010:900, PBL).

Arendet
En ansökan om ändrad användning från komplementbyggnad till fritidsbostad

Tilläm pl iga besfämmelser
I 9 kap. 30 $ anges när bygglov ska ges för en åtgärd inom område som omfattas av
en detaljplan.

I 10 kap 23 S PBL anges när byggnadsnämnden med ett startbesked ska godkänna
att en åtgärd som avses i 3 $ får påbörjas. lnnan dess ska ett tekniskt samråd hållas

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
Fastig heten I igger utanfö r d eta lj pla ne rat o m råd e

Fastigheten används idag som komplementbyggnad om 50 m2.

Sökande vill ändra användningen från komplementbyggnad till fritidsbostad

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

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

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.

/l-L
Justerandes slgnatur Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggarnämnden 2022-10-20

Atgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post-
och lnrikes Tidningar.

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

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan, inkommen
Situationsplan, inkommen
H uvudritningar, inkomna

2022-09-12
2022-09-12
2022-09-12

Expediering
Kopia till:
Sökanden
Akten

Meddelande om beslut: Holmträsk 4:2

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 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.

/"-
Justelandes signatur
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Samhäl lsbyggarnämnden

SAM MANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-20

s 117 Dnr 2022:800

Verksamhetsolan - samhälls bvooa rnämnden 2o22- 2023

Samhällsbyggarnämnden beslutar
Att anta verksamhetsplanen för 2022 -2023

Sammanfattning
Samhällsbyggarnämndens 4 övergripande mål för perioden 2022-2023 är framtagna
utifrån Jokkmokks kommuns vision 2030.

o Ett attraktivt Jokkmokk för flickor och pojkar, kvinnor och män.

. Proaktivt arbete i alla verksamheter - utifrån dagens och morgondagen behov

. Ökad samverkan för tillväxt och utveckling

. Nämndens ekonomi i balans

För att målen ska kunna uppnås har samtliga verksamheter fått i uppdrag att
formulera aktiviteter utifrån de antagna målen. Respektive aktivitet är kopplat till en
beskrivning av nuläge, mätetal för att på ett tydligt och strukturerat sätt kunna
planera, genomföra och redovisa måluppfyllelsen.

Påverkan för verksamhetens ekonomi, kvalitet, jämställdhet samt
barnperspektivet

Ekonomiska konsekvenser
lngen påverkan

Konsekvenser för kvaliteten
Kvalitön förväntas bli enklare att följa över tid då aktiviteterna och mätetalen kan
följas upp.

Konse kvense r för jämstäl ld hets- och ba rn pers pektivet.
lngen påverkan

Bi lagor: Verksamhetsplan

tq
Utdragsbestyrkande
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Sam häl lsbyggarnämnden

SAMMANTRADES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-20

s 118

Ekonomisk redovisning och uppfölining av verksamheterna

Samhällsbyggarnämnden beslutar
Att lägga ekonomiska redovisningen och information till handlingarna

Ekonomisk redovisning
Tertialrapport 2

Bvgg:
Sommarens byggboom har lugnat ner sig lite.
Det är många slutbesked att expediera.
Hösten är lite lugnare, vijobbar på i takt med inkomna ärenden

Mirjö:
Uppföljning av tillsynsplan 2022:

- Totalt har 72 av 77 planerade livsmedelskontroller genomförts hittills under
2022.

- Samtliga B-verksamheter, täkter och planerade C-verksamheter har
inspekterats. lnga u-verksamheter har inspekterats.

- Totalt har samtliga skolor och hygienlokaler inspekterats under 2022.

Ovanstående är i enlighet med nämndens antagna tillsynsplan

Räddningstjänsten:
Som förra perioden har det varit få larm och inga stora händelser

En brandman som är styrkeledare har påbörjat sin huvudanställning på annan ort.
Räddningstjänsten kommer däfiör att internutbilda arbetsledare för att klara
bemanningen.
Rekrytering av deltidsbrandmän pågår till alla 3 stationer.

Bostadsanpassning:
Det är lugnt med ärenden till bostadsanpassningen. Några få har inkommit

Alkohol, Folkö|, Tobak och receptfria läkemedel:
Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter trädde i kraft 2022-08-01, några av
paragraferna i lagen träder i kraft den 1 januari 2023.
Vi har hittills i år tagit emot tre anmälningar från verksamheter som säljer tobaksfria
nikotinprodukter.

/q
Utdragsbestyrkande
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Sam hällsbyggarnämnden

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-20

Tkr Bokfört utfall
januari-

augusti 2Q22

Budget
jan uari-

augusti 2022

Avvikelse Helårs-

prognos

2022

Helårs-

budget

2022

Avvi kel se

vid årets

sl ut
lntäkter (+) 3 4r9 3 554 -135 4 568 4 568 0

Kostnader (- .LT4L6 -LL642 226 -184s7 -L6857 -1 600

Resultat -7 997 -8 088 9L -13 889 -L2289 -1 600

Tertialrapport 2

Samhäll mnden

Årets verksamhet
Året har hittills varit av normalkaraktär, det har inte inträffat några större händelser i

Jokkmokks kommun, däremot fick vår personal förstärka vid några skogsbränder i Bodens
kommun i början på sommaren. Ett arbete med att ta fram en gemensam övergripande
ledning för räddningstjänsten har genomförts och kommunfullmäktige har fattat beslut om
att teckna regional överenskommelse om samverkan för räddningstjänsten att gälla från och
med 2022-05-01. Stort fokus har varit på arbetet med framtagandet av ett n6t
handlingsprogram för räddningstjänsten, kopplat till dels den inriktning som nämnden
beslutat avseende de ekonomiska ramarna samt kopplat till den nya föreskriften kring
handlingsprogrammens utformning. Ett förslag på handlingsprogram presenterades för
fullmäktige i maj där resultatet blev att nämnden fick uppdrag att ta fram ett reviderat
handlingsprogram utifrån ett tillskott till de ekonomiska ramarna.
Tillsynsverksamheten inom avdelningen har genomförts i enlighet med nämndens beslutade
kontrollplaner. Taxan fcir miljö- och hälsoskyddsverksamheten har ändrats, vilket innebär en
lägre tillsynstid samt avgift för vissa verksamheter med risk för blodsmitta eller annan
smitta.
lnkommande ärenden inom avdelningen är likvärdigt med tidigare år och vi har hunnit med
handläggningen av dessa ärenden inom utsatt tid.

Ekonomi
Prognos för hela året bedöms ligga på ett underskott på cirka 1600 tkr. Detta beror på att
intäkterna från avtalet med Vattenfall har upphört och beslut om ett nytt handlingsprogram
ännu inte har antagits, vilket innebär att kostnaderna för verksamheten fortfarande ligger
kvar på tidigare nivå. Detta gör att räddningstjänsten inte kommer att klara budgetramen för
2022.
lntäkterna på helår förväntas att uppnås.

LL
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JOKKMOKKS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam hällsbyggarnämnden 2022-10-20

Framtiden
En reformerad lagstiftning har trätt i kraft (Lag om skydd mot olyckor, LSO). Där har ett
arbete genomförts tillsammans med nitton andra kommuner i Norr- och Västerbotten vilket
resulterat i en gemensam övergripande ledning av den operativa verksamheten.
Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta framöver.

En utredning om samverkan inom räddningstjänsten har också initierats av Gällivare och
Kiruna där också Jokkmokk tillsammans med ytterligare några kommuner deltar. Den
utredningen ska vid årsskiftet vara färdig och ska resultera i ett beslutsunderlag om möjliga
alternativ för ett fördjupat samarbete. Vi arbete med att göra E-tjänster tillgängliga och
användbara för medborgarna samt att justera våra arbetsrutiner kring dessa.
Säkerhetsamordnaren kommer att fokusera på styrel, dammhaveriplan, planering av
höjdberedskap och krig samt revidering av risk och sårbarhetsanalys, även utveckling av
signalskydd och säkerhetsskyddet.
Riksdagen och regeringen har beslutat att kommunerna ska kontrollera företag som
tillverkar, förädlar eller distribuerar material i kontakt med livsmedel (FCM) som exempelvis
livsmedelsförpackningar, glas, tallrikar, bestick och köksredskap. Det innebär ett helt nytt
kontrollområde med nya kontrollobjekt. Livsmedelsverket uppmanar kommunerna att
invänta deras vägledning och starta den planerade kontrollen först 2024. Däremot behöver
händelsestyrd kontroll genomföras innan detta exempelvis om det kommer in klagomå1.
Taxa behöver tas fram för tillsyn av denna typ av kontaktmaterial.
Bakgrundsstrålningsmätning ska påbörjas igen bland annat till följd av det säkerhetspolitiska
läget i världen (Ryssland/Ukraina).

lnvesteringar
De två investeringar som är beviljade är avhållet på hur räddningstjänstens
handlingsprogram kommer att vara utformat detta medför att vi ej verkställt investeringarna
då handlingsprogrammet ej är beslutat.

Verksamhetsmålen
Tillsynsverksamheten inom avdelningen har genomförts i enlighet med nämndens beslutade
kontrollplaner, detta pekar mot att verksamhetsmålen bli uppfyllda.

Justerandes signatur
14
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Utdragsbestyrkande



47

JOKKMOKKS KOMMUN

Samhäl lsbyggarnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-20

s 11e

Anmälan av deleqationsbeslut

Samhällsbyggarnämnden beslutar
Att lägga delegationsbesluten till handlingarna

Beslutande Magnus Lindgren

Marklov:
Schaktning/fyllning, markförberedande åtgärder, Kåbdalis 2:164 Dnr 2022:662

Bygglov:
Fritidshus samt garage, Sågudden 1:9 Dnr 2O22:439

Nybyggnad fritidshus, Kvikkjokk 5:3 Dnr 2022:624
Andrad användning från lägenhet till frisörsalong, Vuollerim 35:1 Dnr 2022:474

Bygglov med startbesked :

Fritidshus, Olstorp 1:11 Dnr 2022:32
Nybyggnad transformatorstation, Varjisåvattnen 4:1 Dnr 2022:515
Nybyggnad balkong, Kåbdalis 2:167 Dnr 2022:611
Tillbyggnad garage, Karats 11:5 Dnr 2O22:701
Tillbyggnad av vedbod, Allmänningsskogen 1:1 Dnr 2022:676
Byte av takmaterial, Kyrkostaden 1:14 Dnr 2022:651
Startbesked för uppförande av komplementbyggnad, Kyrkostaden 8:1 Dnr 2022:469
Nybyggnad av transformatorstation, Kåbdalis 2:34 Dnr 2O2O:452
Nybyggnad av fritidshus, Kåbd alis 2:121 Dnr 2022:609
Uppsättning av plank, Murjek7:7 Dnr 2022:474
Nybyggnad av pegelbyggnad, Ligga 1:9 Dnr 2022:305

Startbesked:
Nybygg nad fritidshus, Kåbdali s 2:1 62
Nybyggnad fritidshus, Kåbdalis 2:17 1

Nybyggnad enbostadshus, Purkijaur 5:3
lnstallation av eldstad, Alloluokta 1:7
Nybyggnation fritidshus, Kvikkjokk 5:3
lnstallation av eldstad, Kåbdalis 2:171
lnstallation av eldstad, Kåbdalis 2:149
lnstallation av eldstad, Lenatorp '1:4

Attefalls utbyggnad huvudbyggnad, Puortnak 1 :8
lnstallation av eldstad, Vuollerim 3:7
lnstallation av eldstad, Kyrkostaden 1:768

Dnr 2021:491
Dnr 2022:196
Dnr 2022:360
Dnr 2022:394
Dnr 2022:624
Dnr 2022:170
Dnr 2022:354
Dnr 2022:664
Dnr 2022:718
Dnr 2022:775
Dnr 2022:804

/-
.Iusterandes
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Sam hällsbyggarnämnden

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-20

lnstallation av eldstad, Kvikkjokk 5:12
lnstallation av eldstad, Vajkijaur 5:9
lnstallation av eldstad, Mattisudden 6:5
lnstallation av eldstad, Kåbdalis 2:169
lnstallation av eldstad, Asplunda 1 :13

Slutbesked:
Nybyggnad enbostadshus, Kyrkostad en 1 :764
Nybyggnad enbostadshus, Kyrkostaden 1 :768
Nybyggnad enbostadshus, Kyrkostad en 1 :77 1

Nybyggnad fritidshus, Karats 1:35
Nybyggnad drivmedelstation, Jokkmokk 9:45
Uppsättning skylt, Jokkmokk 11:12
Bygglov för fritidshus, Kvikkjokk 3:28
Rivning av boda, Vaikijaur 5:15
lnstallation av eldstad/rökkanal, Kyrkostaden 1 :768
lnstallation av eldstad/rökkanal, Vuollerim 3:7

Rivningslov och starbesked:
Rivning av komplementbyggnad, Kyrkostaden 1 :636

Dnr 2022:774
Dnr 2022:683
Dnr 2022:809
Dnr 2022:709
Dnr 2022:755

Dnr 2022:674

Dnr 2021:37
Dnr 2021:423
Dnr 2022:1128
Dnr 2022:273
Dnr 2O21:223
Dnr 2022:293
Dnr 2019:982
Dnr 2022:503
Dnr 2022:804
Dnr 2022:775

PL
Justerandes
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JOKKMOKKS KOMMUN

Sam häl lsbyg garnämnden

SAMMANTRADES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-20

Beslutande Nicole Nyberg, Gang Liang och Daniel Pettersson

Anmälan kompostering, behovsanpassad hämtning, befrielse mm.
Ansökan om befrielse från kommunal avfallshämtning, Haraudden 2:8 Dnr 2022:671
Ansökan om befrielse från kommunal avfallshämtning, Stenstorp 1:7 Dnr 2022:633
Ansökan om befrielse från kommunal avfallshämtning, Kuouka 4:5 Dnr 2022:708
Ansökan om befrielse från kommunal avfallshämtning, Padjerim 3:17 Dnr 2022:717
Ansökan om befrielse från kommunal avfallshämtning, Erikslund 1:3 Dnr 2022:738
Ansökan om befrielse från kommunal avfallshämtning, Vuollerim 1:61 Dnr 2022:750
Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamå|, Jokkmokk 11:10

Dnr 2022:685
Ansökan om befrielse från slamtömning, Olofsberg 1:2 Dnr 2022:714
Anmälan om avlopp ur bruk, Kuouka 11:5 Dnr 2022:398
Anmälan om installation av värmepumpanläggning, Porjus 1:144 Dnr 2022:395

lnspektioner:
Bergtäkt, Kuouka 7:3 och B:3

Yttrande:
Ang. tillstånd till yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter,
Nilssons Livs AB, Dnr 2O22:689

Livsmedelskontroll:
Restaurang Smedjan, Kyrkostaden 1 :1 41
Gästgiveriet, Vuollerim 3: 1 03
Världsbutiken Laponia, Jokkmokk Prästbord 1:4
Mathantverket Vuollerim AB, Vuollerim 21:167
Krog Lokal AB, Kyrkostaden 1:31
Murjeks Hembygdsförening, Murjek 24: 1

Matpolen, Centralköket, Kyrkostaden 1:275
Hemtjänsten Jokkmokk, Jokkmokk 1 1 :9
Ostra Hörnet, Sporthallen, Kyrkostaden 1:2
lca Supermarket, Kyrkostaden 1 :636
Sameskolan, Jokkmokk 1 0:1 4
Coop Jokkmokk, Kyrkostaden 1:51
Polcirkelns fiskecamp, Görjeå 4:6
Porjus Lanthandel AB, Porjus 1:29
Porjus skola, Porjus 1:91

Anmälan om registrering av tillfällig Livsmedelsanläggning:
Haän Souvanphones (Matvagn) 26-28 Augusti 2022 Dnr 2022:660

Upphörande av Livsmedelsverksam het:
Route97, Vuollerim 21 :169 Dnr 2020:1008

&a
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Sam häl lsbyggarnämnden

SAMMANTRÄ DESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-20

Miljörapport:
Jokkmokks Värmeverk AB, Jokkmokk 9:49
Jokkmokks Avloppsreningsverk, Kyrkostaden 1 :2
Atervinningscentralen, Jokkmo kk 9:47
Norrlands Galvteknik AB, Jokkmokk 9:50

Dnr 2022:294
Dnr 2022:304
Dnr 2022:309
Dnr 2022:308

Avskrivning av ärende:
Ansökan om enskild avloppsanläggning, Norrvik 18:2 Dnr 2019:697
Ansökan om enskild avloppsanläggning, Kltajaur 4:1 Dnr 2020:783
Klagomål på dåliga gungor/sandlådor på området Tackan Dnr 2022:482
Klagomål gällande matlagning i hemmet i stället för den registrerade lokalen,

Dnr 2021:1045
Ansökan om befrielse från kommunal avfallshämtning, Vuollerim 3:54 Dnr 2022:757
Ansökan om befrielse från kommunal avfallshämtning, Vuollerim 6:37 Dnr 2022:749
Ansökan om befrielse från kommunal avfallshämtning Vuollerim 21:132

Dnr 2022:690
Anmälan om behovsanpassad avfallshämtning, Vuollerim 2:27 Dnr 2022:796
Ansökan om befrielse från slamtömning, Padjerim 3:17 Dnr 2022:716
Anmälan om behovsanpassad avfallshämtning, Purkijaur 3:16 Dnr 2022:747

Klagomål:
Misstänkt matförgiftning, avslutat ärende. Kvikkjokks Fjällstation Dnr 2022:670

H:
Justerandes
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-20

Beslutande Susanne Zakrisson

Bostadsanpassninq:
Beviljat bidrag, spisvakt
Beviljat bidrag, spisvakt
Avskrivning av ärende, på sökandes egen begäran
Aterkallande av bidrag, breddning av bro.
Ateranpassningsbidrag, nedmontering ramp

Tillstånd

Alkohol-, tobakstillstånd och receptfria läkemedel:

Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter:
Coop Vuollerim
Coop Jokkmokk
O1(Q8 Jokkmokk

Dnr 2022:263
Dnr 2022:546
Dnr 2022:505
Dnr 2022:230
Dnr 2022:541

Dnr 2022:623
Dnr 2022:622
Dnr 2022:725

Tillsvn

Serveringstillstånd:
HotelAkerlund
Folkets Hus Jokkmokk
Restaurang Maradonas
D-corner Hotel Jokkmokk
Folkets Hus Vuollerim
Gästgiveriet Vuollerim
Ennas Mat och Dryck, Porjus

Tobak:
AB House of Sally
Ennas Mat och Dryck, Porjus
Porjus Lanthandel

Folköl:
STF Fjällstuga Sommarlappa,
AB House of Sally
Ennas Mat och Dryck, Porjus
Porjus Lanthandel

Receptfria Iäkemedel:
Porjus Lanthandel

Dnr 2022:13
Dnr 2022:13
Dnr 2022:13
Dnr 2022:13
Dnr 2022:13
Dnr 2022:13

Dnr 2022:14
Dnr 2022:14
Dnr 2022:14

Dnr 2022:14
Dnr 2022:14
Dnr 2022:14
Dnr 2022:14

Dnr 2022:14

ku*signatur
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Sam hällsbyggarnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-20

Rökfria entre6r:
Jokkmokks hälsocentral
Pionjären Porjus
Dagcenter Ripan.
Gruppbostaden Ornen
Gruppbostaden Skogsgläntan
Bjärkagården Vuollerim

Dnr 2022:12
Dnr 2022:12
Dnr 2022:12
Dnr 2022:12
Dnr 2022:12
Dnr 2022:12

/l-c
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Samhällsbyggarnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-20

s 120

Övriqa anmälninqsärenden

Samhällsbyggarnämnden beslutar
Att lägga anmälningsärendena till handlingarna

1. Från Jokkmokks kommun, Samhälls och
i nfrastrukturfunktionen
- Erik Fagerström tar upp

diskussionsärende till nämnden
angående:
. laddinfrastrukturförtestnäringen

Matilda Johansson informerar om
o Formellt samråd av detaljplan för del

av fastigheten Kyrkostaden 1:2,
Polstjärnan.

signatur Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggarnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-20

s 121

Samhäl lsbvqqarnämndens ordförande och avdel n inqschef i nformerar

E-signering av protokoll? Har alla ledamöter bank-id?
Svar: Ja, samtliga som är här har Bank-id.

o

/v-

$ä
signatur Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

Sam häl lsbyggarnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-20

s 122 Dnr 2022:823

Arrendeavtal för ladd-i nfrastruktur folketshus. Del av Kvrkostaden 1:41 samt del av
Kvrkostaden 1 :284

Samhällsbyggarnämnden beslutar
Att ställa sig positiv till en etablering av laddinfrastruktur inom området för
busstationen, Enligt förslagsritning nr 2 och under följande förutsättningar:

o Att ett arrende på Max 10 år tecknas, samt att verksamhetsutövaren ansvarar
för att vidta erforderliga trafiksäkerhetshöjande åtgärder som kan komma att
krävas, alternativt att finna en ny plats för laddning av tunga transporter i det
fall att situationer med eventuella tillbud ej kan lösas på plats.

o Att påbjuden vänstersväng ut från området mot Berggatan (högersväng
förbjuden) tillämpas.

o Att verksamhetsutövaren ansvarar för att uppföra refug enligt skiss i

granitkantsten och smågatsten.
. Att verksamhetsutövaren ansvarar för belysning av ladd-området enligt

gestaltningsplanslayout likt Berggatan.
. Att verksamhetsutövaren bekostar vinterväghållning inom ladd-området.
o Att verksamhetsutövaren ansvarar för att eventuell gångtrafik mellan ladd-

område och butik (Cirkle K) kan ske på ett säkert sätt.

Tjänsteskrivelse

Förslaq till arrendeavtal för ladd-infrastruktur, folketshus. Del av Kvrkostaden 1:41
samt del av Kyrkostaden 1:284.

Chef fö r sam häl ls- och infrastru ktu rfu n ktio nen föreslår sam häl lsbygga rnäm nden att
besluta att ställa sig positiv till etablering av ladd-infrastruktur inom området för
busstation under foljande förutsättni ngar:

o Att ett arrende på Max 10 år tecknas, samt att verksamhetsutövaren ansvarar
för att vidta erforderliga trafiksäkerhetshöjande åtgärder som kan komma att
krävas, alternativt att finna en ny plats för laddning av tunga transporter i det
fall att situationer med eventuella tillbud ej kan lösas på plats.

o Att påbjuden vänstersväng ut från området mot Berggatan (högersväng
forbjuden) tillämpas.

o Att verksamhetsutövaren ansvarar för att uppföra refug enligt skiss i

granitkantsten och smågatsten.

tw
J Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhäl lsbyggarnämnden 2022-10-20

o Att verksamhetsutövaren ansvarar för belysning av ladd-området enligt
gestaltningsplanslayout likt Berggatan.

o Att verksamhetsutövaren bekostar vinterväghållning inom ladd-området.
o Att verksamhetsutövaren ansvarar för att eventuell gångtrafik mellan ladd-

område och butik (Cirkle K) kan ske på ett säkert sätt.

Sammanfattning
En förfrågan om att etablera ladd-station för både lätta och tunga fordon inom
busstationens område har inkommit. Processen har genomförts som en förenklad
studie av trafikmönster i området. Det har ej gjorts en trafikutredning på grund av
tidsbrist för etableringen och osäkra data om tillkommande trafikmängder. Det finns
därav osäkerhetsfaktorer i underlagen och eventuella oförutsedda konsekvenser.
Arbetet har utgått från tre alternativ till förslag, varav ett har gått vidare som
huvudalternativ (alternativ2).

Påverkan för verksamhetens ekonomi, kvalitet, jämställdhet samt
barnperspektivet
Etableringen medför att investeringar för elektrifierade lätta och tunga transporter
sker i Jokkmokk. Det kommer att krävas investeringar kring ladd-stationen för
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. lnvesteringen väntas bidra till en ökad kvalitet
genom att områdets funktion breddas samtidigt som säkerheten beaktas.
Etableringen kan påverka barnperspektivet i och med förändrad trafikstruktur inom
området. Föreslagna åtgärder för att separera allmän trafik från busstrafik väntas
m i n i mera sä ke rhetsriske rna för gångtrafi kanter.

Beskrivning av ärendet
Processen har genomförts som en förenklad studie av trafikmönster i området. Det
har ej gjorts en övergripande trafikutredning på grund av tidspress. Det finns därav
osäkerhetsfaktorer i underlagen och eventuella oförutsedda konsekvenser. Någon
bärighetsutredning av angränsande gator och vägar har ej ingått i utredningen.
Arbetet har utgått från tre alternativ till förslag, varav ett har tagits vidare i mer
detaljerad körspårsstud ie.

,&

öJsignatur
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Samhällsbyggarnämnden 2022-10-20

Förslagsritning I : (UTGAR)
- Svårigheter med inlastning till Cirkle K och till Bussgods
- Olämpligt att blanda "vanlig trafik" med busstrafik på busstationsytan
- Olämpligt med enomfartstrafik genom parkeringen

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

,/l^
J

nnx6tlsN
1 t22

l:225

1: {l

r

I

I

signatur Utdragsbestyrkande
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Sam hällsbyggarnämnden 2022-10-20

Förslagsritning 2:
- Denna lösning kan vara möjlig (se bifogat förslag med refug mellan

busstationsytan och laddstationsområdet), men bör ses över med
uppdaterade underlag (parkeringsyta längs Porjusvägens norra sida har inte
tagits med i övergripande förslagsskiss) innan slutligt beslut tas

- Busshållplatsen bedöms kunna förlängas för att ersätta den hållplats som
försvinner (se bifogat förslag), men lastbil med släp ståendes vid ladd-platsen
närmast busstationen riskerar att delvis blockera in-/utfart till busstationen

- Parkeringar längs Porjusvägen kan behöva tas bort för att det ska fungera för
stora fordon att göra en u-sväng ut från ladd-stationen

- Genom en vinkling av refugen mot Berggatan försvåras högersväng ut på
Berggatan

- Gångtrafik kan förekomma mellan ladd-plats och Cirkle K, vilket kan innebära
en trafiksäkerhetsrisk där gående dyker upp bakom parkerade fordon

I
.F

frR(STÄOEN
l-t22

!

I

a
(YMOSTNEN

1.12t

1: {1

lr 225
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JOKKMOKKS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggarnämnden 2022-10-20

Förslagsritning 3 (UTGAR)
- Svårigheter med inlastning till Cirkle K och till Bussgods när större fordon står

parkerade
- Busstrafiken till den södra hållplatsen riskerar att blockeras
- Olämpligt att blanda "vanlig trafik" med busstrafik och resenärer som rör sig på

busstationsytan
- Risk att tung trafik leds in på Berggatan

Slutsats
Förslagsritning nr 2har genomarbetats med ytterligare 5 körspår. Körspåren påvisar
att det borde kunna bli en fungerande logistisk lösning och att det finns möjligheter
att vidta erforderliga säkerhetsrelaterade åtgärder. Eventuellt finns en konflikt med
längsgående parkeringar på norra sidan av Porjusvägen, nära korsning
Berg gatan/Porj usvägen.

Körspår 1-5 framgår av bilaga.

Beredningsansvarig
Sofia S i lfverbrand, Plana rkitekVsa mhäl lsstrateg
Eri k Fagerström, Chef sam hä I ls- och i nfrastru ktu rfu nktio nen

Erik Fagerström
Chef samhälls- och infrastrukturfunktionen

tL^
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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S 123 Dnr 2022:824

Ansökan om strandskvddsdispens för nätstation. Forshälla Strömfallsutmål 1:1

Sam häl lsbyggarnämnden beslutar
Att bevilja strandskyddsdispens enligt 7 kap. 18 b S Miljöbalken (MB).

Att den yta som får tas i anspråk är begränsat till nätstationens yta på mark.

Arendet
Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av nätstation på fastigheten
Forshälla Strömfallsutmål 1 :1 .

Som särskilda skäl har åberopats att området behöver tas i anspråk för att tillgodose
ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
enligt 7 kap. 18 c $ p.5 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 SS
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. 18 c-e S MB kan beaktas.

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 S 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 foreskrifter
är förenliga med strandskyddets syften.

Förutsättningar
Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av en nätstation på 6 m2 vid
Randijaures kraftstations. Stationen avses uppföras med ett avstånd om ca 38 m

/a
slgnatur Utdragsbestyrkande
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från Randijaures kraftstations utlopp. Området ligger utanför detaljplan och
områdesbestämmelse.

Bedömning för beslut
Platsen bedöms som lämplig for sökt ändamå|, i enlighet med gällande översiktsplan,
2 kap. 1 S PBL och 3 kap. MB.

Platsen for åtgärden uppfyller det särskilda skälet att det behöver tas i anspråk för att
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
enligt 7 kap. 18 c pkt 5 MB.

Samhällsbyggarnämnden bedömer att strandskyddet syften inte påverkas av
uppförandet av en nätstation, det vill säga växt- och djurlivet påverkas inte på ett
oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte.

Fri passage längs med stranden enligt 7 kap. 18 f S MB kan inte säkerställas.
Byggnaden kommer att utföras inom Randijaures kraftstations området.

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

Samhällsbyggarnämnden bedömer att den planerade anläggningen är förenligt med
och strider ej mot strandskyddets syfte enligt 7 kap 13 S MB.

Upplysningar
Bygglov behövs för uppförande av nätstation (6 kap. 1 $ Plan- och
byggförordningen).

Detta beslut kan komma att överklagas till Länsstyrelsen i Norrbotten, se bilaga.
Länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Sökanden bör avvakta utgången av tiden för
överklagande och överprövning innan åtgärder påbörjas. Tiden för beslut om en
eventuell överprövning - tre veckor - rdknas från den dag 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. 18 h S MB).

Avgift
Avgiften för strandskyddsdispensen är 7 668 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige).

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan, inkommen
Situationsplan, inkommen

2022-10-12
2022-10-12
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2022-10-20

Expediering:
Kopia till:
Sökanden
Länsstyrelsen Norrbotten
Akten

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 prövn i ng till Länsstyrelsen.

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

(
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