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JOKKMOKKS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam hällsbyggarnämnden

2022-06-16

Samhällsbyggarnämndens möten sker bakom stängda dörrar

Plats och tid: Sammanträdesrum Sessionssalen, Kommunhuset Jokkmokk
Kl. 08:56 -11:30

Mötet ajourneras: Kl. 08:59

-

09:1 4,

Kl. 10:00 - 10:10

Beslutande ledamöter:Torbjörn Lindgren (S), Ordförande
Eva Näslund (S)
Anna Hövenmark (V)
Per-Jonas Parffa (MP)

övriga närvarande: Patrik Sundberg, Samhällsbyggchef,

sekreterare g 84

Susanne Zakrisson, Sekreterar€, Dettar ej g 84, anmäter JÄV.
Magnus Lindgren, bygglovshandläggare, Dertog g 63, S 65- S 76, S 81- S 84
Sofia Silfverbrand, Planarkitekt, Dertos S 63 - S 66
Matilda Johansson, Planarkitekt, Dertos S 63 - S 6s
Tid och plats för
justering:

Kommunhuset Jokkmokk

Paragrafer:

s63-S85

Underskrifter:

Sekreterare
Susanne Zakrisson,

atrik Sundberg $

Ordförande
To

Jo rn

Lindgren (S)

Justerande
Parffa (MP)

ANSLAG / BEVIS

organ:

Samhällsbyggarnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-06-16
Datum för anslags
up

Datum för anslags
n edtagande : 2022-07

psättand e: 2022-06 -21

Förvaringsplats för
protokollet:

Kommunhuset Jokkmokk
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Underskrift

Susanne Zakrisson

?r

Justerandes slgnatur

k Sundberg

Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyg garnämnden

2022-06-16

lnnehållsforteckninq

s63

Val av justerare

s64
God kännande av föredrag ningslistan

s65

Dnr 2022:502

Planbesked for fastigheten Björksta 1:15

s66
Tjänsteskrivelse, beslut om betydande miljöpåverkan

Dnr 2022:27

s67

Ansökan bygglov gällande nybyggnad nätstation, Kyrkostaden 1:431 Dnr 2022:424

s68

Ansökan bygglov gällande carport, Kyrkostaden 1:9

Dnr 2022:411

s6e

Ansökan om rivningslov och startbesked gällande rivning av radhus, Kyrkostaden
Dnr 2022:488

1:438

s70

Ansökan bygglov för tillbyggnad av entr6 på butikslokal, Kyrkostaden 1:744
Dnr 2022:358
s71
Ansökan om rivningslov och startbesked gällande rivning av gamla brandstationen,
Kåbdalis
Dnr 2O22:376

4:75

s72

Ansökan bygglov gällande nybyggnad nätstation, Porjus 1:4

Dnr 2022:420

s73
Ansökan om strandskyddsdispens för nätstation, Sjöfallet

1:1

Dnr 2022:481

s74
Ansökan om strandskyddsdispens för nätstation samt markabel, Sjöfallet 1:1
Dnr 2022:480

s75

Ansökan bygglov gällande ändrad användning från permanentboende till
fritidsfastighet, Stenstorp 1:112
Dnr 2O22:47O

l"zJusterandes

Utdragsbestyrkande

3

JOKKMOKKS KOMMUN

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam häl lsbyg ga rnäm nden

2022-06-16

s76

Ansökan om rivningslov och startbesked gällande rivning av Dolles, Kyrkostaden 1:2
Dnr 2022:1082

s77
Ekonomisk redovisning och uppföljning av verksamheterna

s78
Anmälan delegationsbeslut

s7e

Ovriga anmälningsärenden

s80
Sam häl lsbygga rnäm ndens ordförand e och avd el n i ng schef i nfo rmerar

s81

Ansökan strandskyddsdispens för fritidshus, Sågudden 1 :9

Dnr 2022:440

s82

Ansökan strandskyddsdispens för fritidshus, Kåbdalis

3:1 3

Dnr 2022:374

s83

Ansökan strandskyddsdispens för fritidshus, Norrvik 3:1, Vuollerim Dnr 2022:495

s84

Ansökan strandskyddsdispens för garage Vajkijaur

5:15

Dnr 2022:551

Susanne Zakrisson anmäler JÄV och deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet.

s85
Framtaga nd e av nytt ha nd i ngsprog ram rädd n i ngstjänsten
I

Utdragsbestyrkande

Dnr 2022:562
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggarnämnden

2022-06-16

s63
Val av iusterare
Sam häl lsbyggarnämnden
Att till justerare utse:

beslutar

Per-Jonas Parffa (MP)

Ärendet
Justering från dagens sammanträde äger rum
Datum: Tisdag den 21 juni
Kl: 10:00
Kommunhuset Jokkmokk

Justerandes

M,

Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAM MANTRÄD ES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam häl lsbyg garnämnden

2022-06-16

s64
Godkännande av föredraqninqslista

Samhällsbyggarnämnden beslutar
Att godkänna utsänd föredragningslista med följande tillägg

.
.
.
.
.

Ansökan strandskyddsdispens för fritidshus, Sågudden 1:9 Dnr 2022:440
Ansökan strandskyddsdispens för fritidshus, Kåbdalis 3:13 Dnr 2022:374
Ansökan strandskyddsdispens för fritidshus, Norrvik 3:1, Vuollerim
Dnr 2022:495
Ansökan strandskyddsdispens för garage Vajkijaur
Dnr 2022:551
Framtagande av nytt handlingsprogram räddningstjänsten Dnr 2022:562

5:15

Föredragningslista läses för godkännande med följande tillägg

o
.
o
.
o

Ansökan strandskyddsdispens för fritidshus, Sågudden 1:9 Dnr 2022:440
Ansökan strandskyddsdispens för fritidshus, Kåbdalis 3:13 Dnr 2022:374
Ansökan strandskyddsdispens för fritidshus, Norrvik 3:1, Vuollerim
Dnr 2022:495
Ansökan strandskyddsdispens för garage Vajkijaur
Dnr 2022:551
Framtagande av nytt handlingsprogram räddningstjänsten Dnr 2022:562

k.",flW*

5:15

Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRADES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggarnäm nden

s65

2022-06-16

Dnr:2O22:502

Planbesked för fastioheten Biörksta 1:15 m.fl

Samhällsbyggarnämnden beslutar:
Att ställa sig positiv till planläggning av fastigheten Björksta 1:15 enligt plan- och
bygglagens 201 0:900 utökade förfarande.

Syfte
Syftet med planen är att anpassa den utifrån den verksamhet som bedrivs av
exploatören. I gällande detaljplan är fastigheten planlagd för skolverksamhet men har
i praktiken aldrig använts i det syftet. För att exploatören ska kunna använda och
utveckla området på ett ändamålsenligt sätt krävs en ändring av detaljplanen.

Arendebeskrivning
Planområdet angränsar till lndustrivägen och lnlandsbanan. lnom planområdet finns
dagsläget enklare kontorslokaler med tillhörande parkeringsplatser. Exploatören vill
även inkludera sin grannfastighet Björksta 1 :14 i planområdet, bestående av två
tennisbanor.

Planområdets preliminära utbred ning
Planändringen föranleds av att exploatören vill kunna utnyftja och utveckla
fastigheten för verksamhet och kontor samtidigt som det finns begränsningar i
befintlig detaljplan för möjligheterna att bygga på grund av gamla bestämmelser

,k"u"fl,M",',

Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam hällsbyg garnämnden

2022-06-16

Syftet är att exploatören skall kunna genomföra en samlokalisering av sina lokaler
och verksamheter i Jokkmokk. Anläggningen inom området är avsedd att inrymma
kontor, verksamhet (ex. verkstad), parkering och ladd-infrastruktur för fordon.
Området kommer eventuellt inrymma plats för kommun ikationsutrustning.

Planskiss för vattenfalls kontor

Tidigare stäl I n i ngstaganden
Planforslaget omfattas av detaljplanen för Björksta 1:12i Jokkmokks kommun,
antagen 1994 (25-P9460). Det tilltänkta planförslaget är beläget i den östra delen av
detaljplanen.

jl'^
Justerandes

fl,m-,

Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAM MANTRA DES PROTOKO LL
Sammanträdesdatum

Samhäl lsbyggarnämnden

2022-06-16
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Gällande detaljplan 25-P94-60
Det tilltänkta planområdet är utpekat som skola och idrott i befintlig detaljplan. I
planbeskrivningen framkommer det att fastigheten inte används som skola utan är
Vattenfalls ägo.

i

översiktsplanen utpekas området som befintligt verksamhetsområde. Utveckling av
näringslivet är en prioriterad fråga i översiktsplanen. Kommunen strdvar efter ett gott
företagsklimat, utveckla etablerade företag och skapa förutsättningar för nya
företagssatsningar. På sikt är målet att öka antalet arbetstillfällen och uppnå ett
d iversifierat näringsliv.
I

Beslutsunderlag
Planforslaget anses stämma överens med översiktsplanens intentioner.
Det tilltänkta planförslaget ligger inom totalforsvarets stoppområde för höga objekt
enligt miljöbalkens 3 kap $9 riksintresse for Försvarsmakten. lnom sammanhållen
bebyggelse innebär detta ett stopp pä 45 meter. Planförslaget även beläget inom
kärnområde for riksintresset för rennäring enligt miljöbalken kap 3 $5.
Det finns inga fornlämningar registrerade i planområdet.
Det finns inga förorenade platser registrerade i området.
I eventuell planprocess för följande frågor hanteras:

.
o
.

Buller
Berördariksintressen
Logistikochparkeringslösningar

,Lc'Wt

Justerandes Ll'gunutot

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam häl lsbyggarnämnden

2022-06-16

Slutdatum
Detaljplanen beräknas kunna antas tidigast första 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
Mati ld a Johansso n, PlanarkitekUSam
Erik Fagerström, Teknisk chef

häl

lsstrateg

Beslutet ska skickas till
. Sökanden

Matilda Johansson
PlanarkitekVSam häl lsstrateg

Justerandes

ff_,

Erik Fagerström
Chef samhälls- och infrastrukturfunktionen

Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAM MANTRADESP ROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhäl lsbyg garnämnden

s66

2022-06-16
Dnr 2022:27

fiänsteskrivelse, beslut om betvdande miliöpåverkan
Samhällsbyggarnämnden beslutar
Planen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. En särskild
miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken 6 kap bedöms därmed inte behöva
upprättats.

Planens beteckning: Detaljplan för Kvikkjokk helikopterflygplats, fastigheten
Arrenjarka 2:3
Syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplaneändringen skapa planmässiga forutsättningar för utveckling av
befi ntlig helikopterflygplats.

Området är sedan tidigare ianspråktaget och omfattar befintlig helikopteranläggning.
Platsen är anvisad för att begränsa buller mot byn Kvikkjokk. Området innefattar
hangarbyggnad, flygplatsbyggnad, start- och landningsplatta samt
biluppställningsplatser. Till följd av verksamhetens fortsatta behov av utveckling inom
fastigheten foreslås en ny detaljplan upprättas för att möjliggöra uppförande och
utbyggnad av exempelvis hangarbyggnader, parkeringsplatser och andra för
verksamheten tillhörande anläggningar.
Utvecklingen av helikopteranläggningen antas inte medföra nägralytterst marginellt
ökade trafikflöden till området

Underlag för beslut
Undersökninq om betvdande miliöpåverkan
Den sammanlagda bedömningen av undersökningen påvisar inte någon betydande
miljöpåverkan, och en miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas.
Baserat på undersökningen finns ett antal faktorer som bör behandlas
i

planhandlingarna.

Planområdet ligger inom riksintresse for rorligt friluftsliv 4 kap 25 MB, friluftsliv 3 kap
65 MB, naturvård 3kap 6$ MB samt kulturmiljövård 3 kap 6$ MB. De berörda
riksintressena anses inte påverkas i större utsträckning av planen då området sedan
tidigare ianspråktaget. Detaljplanen syftar till att bekräfta befintlig helikopterflygplats.
Emellertid bör påverkan på riksintressen hanteras inom ramen för planhandlingarna.
Godkänd avloppsanläggning finns inom området. Anläggningens kapacitet för
tillkommande byggnation ska hanteras i planarbetet.

*ho"lJ{,'"*,

Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhäl lsbyggarnämnden

2022-06-16

Dagvatten bedöms kunna hanteras på övergripande nivå inom ramen för planarbetet.

Länsstyrelsens syn pu n kter
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt om att förslaget inte innebär betydande
påverkan på miljön och lämnar inga ytterligare medskick angående undersökningen

Bilagor:
Undersökning Kvikkjokk helikopterflygplats Arrenjarja 2:3 daterad 2022-04-28
Länsstyrelsens yttrande - Undersökningssamråd för detaljplan, Arrenjarka 2:3,
daterat 2022-05-24

Beredningsansvarig
Sofia S lfverbra nd, plana rkitekt/sa mhäl lsstrateg
Erik Fagerström, chef samhälls- och infrastrukturfunktionen
i

Sofia Silfverbrand
Pla narkitekVSam hä lsstrateg
I

Justerandes

rur-,

Erik Fagerström
Chef sam hälls- och infrastrukturfunktionen

Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRADES

P

ROTOKO LL

Sammanträdesdatum

Samhäl lsbyggarnäm nden

2022-06-16

Dnr 2022:424

s67
lov

llande n

nad nätstation K

n

Samhällsbyggarnäm nden beslutar
- Att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 $ plan- och bygglagen
(2010:900 PBL).
- Att startbesked för åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 S PBL.
- Att inlämnad kontrollplan fastställs.
- Att kontrollansvarig inte krävs for åtgärden. Byggherren ansvarar själv för
kontrollen av genomforandet.

Ärendet
Ansöker om bygglov för nybyggnad av samt rivning utav befintlig nätstation på 7 m2

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

i

I 10 kap. 23 S PBL anges att byggnadsnämnden ska godkänna att en åtgärd som

avsesi3$fårpåbörjas.

I 10 kap.34 S PBL anges att byggnadsnämnden med ett slutbesked ska godkänna
att åtgärder enligt 3 $ ska anses slutförda och att byggnadsverket får tas i bruk.

Förutsättning
Fastigheten ligger inom område med detaljplan 25-P8411 1984 och
områdesbestämmelse. Området är betänkt med ES, Transformatorstation
Bedömning
Ansökan bedöms uppfylla kraven för att bygglov ska kunna lämnas inom område
med detaljplan, detta enligt 9 kap. 30 S.

Föreskrift
Då åtgärden är utförd ska verifierad kontrollplan inlämnas för att slutbesked enligt
10 kap 34 S PBL.

Upplysningar
Beslutet kungörs i Post- och inrikes Tidningar och vinner laga kraft 4 v efter
publiceringsdatum.

Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhäl lsbyggarnämnden

2022-06-16

Detta bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom
två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet fick laga kraft.
Atgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Postoch lnrikes Tidningar.
Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.
Då byggnationen ska utföras på mark som ägs av annan än sökande ska ägare
lämnat medgivande om detta innan åtgärden påbörjas.

Avgift
Avgiftens storlek har beräknats till 4 332 kr. Faktura för avgiften skickas separat

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

2022-05-O5
2022-05-05
2022-05-05

Expediering
Kopia till:
Sökanden
Fastighetsägare
Akten
Meddelande om beslut: Kyrkostaden 1'.2,8'.1

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 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.

/,LL 0il

Justerandes sl$natur

Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRÄDES PROTOKO LL
Sammanträdesdatum

Sam häl lsbyggarnämnden

s68

2022-06-16

Dnr 2022:411

Ansökan bvoolov oällande carport, Kvrkostaden 1 :9

Samhällsbyggarnämnden beslutar
- Att ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 $ plan- och bygglagen
(2010:900, PBL).
- Att startbesked för åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 S PBL.
- Att inkommen kontrollplan fastställs.
- Att kontrollansvarig inte krävs för åtgärden.
En avgift pä 2 504 kr tas ut för bygglovet enligt fastställd taxa. Faktura för
bygglovsavgiften skickas separat.

Arende
En ansöker om bygglov för byggnation av carport på fastigheten Kyrkostaden '1:9.
Byggnads arean på carporten uppgå till 30 m'z.

Tillämpliga bestämmelser
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 att byggnadsnämnden med 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 åtgärder enligt 3 $ ska anses slutförda och att byggnadsverket får tas i bruk.

Förutsättning och bedömning för beslut
Den planerade carporten ligger på mark i gällande
stadsplan 25-JOK-2749 B, från 1966.
BFII
B bostäder
F fristående hus
ll Antal våningar

Remisser
Gatukontoret har kontaktats och de har inga invändningar till placeringen
av carporten.

Föreskrift
Bygglovet innebär inte att åtgärderna får påbörjas utan startbesked, enligt 9 kap 40 $
PBL.

h^ pF

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhäl lsbyggarnäm nden

2022-06-16

Då åtgärden är utförd ska verifierad och underskriven kontrollplan lämnas in för
slutbesked.

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

Avgift
Avgiften för bygglovet är 2 521 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige)

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

2022-05-02
2022-05-02
2022-05-02
2022-05-02

Expediering
Kopia till:
Sökanden
Meddelande om beslut: Kyrkostaden 1:386, 55, 56, 107,

1'.2

Ärendets beredning
Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Magnus E Lindgren
Beslutet kan överklagas
Om du vill överklaga beslutet ska du göra det skriftligen. Det underskrivna brevet ska
skickas till Jokkmokks kommun, Samhällsbyggnad ,962 85 Jokkmokk.
Brevet måste ha inkommit till Jokkmokks kommun inom tre veckor från den dagen då
den som klagar fått tagit del av beslutet. Jokkmokks kommun skickar därefter
överklagandet för provning till Länsstyrelsen.

,/i\-t
uL^
Justerandes

W,-,

Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggarnämnden

2022-06-16

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.

luL

Justerandes

Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam häl lsbyg garnämnden

S

69

2022-06-16

Dnr 2022:488

Ansökan om rivninqslov och startbesked oällande rivninq av radhus, Kvrkostaden
1:438

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 förslag på
kontrollansvarig, Anna Winther, godtas.

Ärendet
En ansökan gällande rivning av radhus, Kyrkostaden 1:438

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.

2.
I

omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelse, eller
bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska,
kulturh istoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

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

Förutsättning och bedömning för beslut
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område 25-JOK-2743 B, år 1963

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.
Yttranden
Fastighetsägaren Kyrkostaden 1:433, 434, 435,436, 437, 1:2 har lämnats möjlighet
att yttra sig. lngen erinran har in kommit. Sista svarsdatum2022-06-13.

Miljökontoret har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Miljökontoret har inga
invändningar i ärendet.

Justerandes

Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAM MANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam hällsbyggarnäm nden

2022-06-16

Följande handlingar ska inlämnas till byggnadsnämnden som underlag för
slutbesked
- Verifieradkontrollplan

-

Mottagningsbevis AVC
Fotodokumenten

Upplysningar
Verkställande av beslut får ske först 4 veckor efter det att lovbeslutet kungjorts i Postoch 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 .
Marken ska återställas till ursprungligt skick

Avgift
Avgiften for bygglovet är 7 835 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige).

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

2022-05-23
2022-05-23
2022-05-23
2022-05-23

Expediering
Kopia till:
Sökanden
Fastighetsägare Kyrkostaden 1:433, 434, 435,436, 437,

1'.2

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.

,il.-4
t/ <srgnatur

Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam hällsbyggarnämnden

2022-06-16

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

I brevet ska du ange vilket beslut som överklagas och hur och varfor du vill att

beslutet ska ändras. Uppge också namn, adress och telefonnummer.

/---

@p
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAM MANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhäl lsbyggarnäm nden

s70
Ansökan bvoolov för tillbvoonad av e

2022-06-16
Dnr 2022:358
på butikslokal. Kvrkostaden 1:744

Samhällsbyggarnämnden beslutar
- Att ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 $ plan- och bygglagen
(2010:900, PBL).
- Att en kontrollansvarig krävs för åtgärden. Byggherrens förslag på
kontrollansvarig, Björn Sandstrom, godtas.
Avgiftens storlek har beräknats till 12179 kr. Faktura för avgiften skickas separat.
Avgiften bestäms av taxa antagen av kommunfullmäktige.

Arendet
En ansökan om bygglov, för tillbyggnad av entrön om 80 m2, på fastigheten
Kyrkostaden 1:744.

Tillämpliga bestämmelser

I I kap 30 S PBL anges de förutsättningar som gäller for att bygglov ska beviljas
område som omfattas av detaljplan.

i

Förutsättning
Fastigheten ligger inom område med detaljplan 2510-P202111 B, antagen 2021 och
områdesbestämmelse.

Bedömning
Ansökan bedöms uppfylla kraven för att bygglov ska kunna lämnas inom område
med detaljplan, detta enligt 9 kap. 30 S.

Föreskrift
Bygglovet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap 40 S PBL.
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 samhällsbyggaravdelni ngen för tidsbokning för tekniskt samråd.

Upplysningar
Beslutet kungörs i Post- och inrikes Tidningar och vinner laga kraft 4 v efter
publiceringsdatum.
Detta bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom
två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet fick laga kraft.

/vw

Justeranded signatur
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum

Sam häl lsbyggarnämnden

2022-06-16

Atgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Postoch lnrikes Tidningar.
Då byggnationen ska utföras på mark som ägs av annan än sökande ska ägare
lämnat medgivande om detta innan åtgärden påbörjas.

Avgift
Avgiften for bygglovet är 12179 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige).

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan, inkommen
Situationsplan, inkommen

2022-05-13
2022-05-13

Expediering
Kopia till:
Sökanden
Fastighetsägare
Akten
Meddelande om beslut: Kyrkostad en 1:2, 1:718,

1

:1 1 8, 1OO:2

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

il+

Justerandes
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAM MANTRADES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam häl lsbyg garnämnden

2022-06-16
Dnr 2022:376

s71

Ansökan om rivninoslov och startbesked qällande rivninq av qamla brandstationen.
Kåbdalis 4:75

Samhällsbyggarnämnden beslutar
- Att rivningslov beviljas med stöd av g kap. 34 g 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

Ärendet
En ansökan om rivningslov och startbesked gällande rivning av gamla
brandstationen, Kåbdalis 4:7 5.
I 9 kap. 10 S PBL anges att rivningslov krävs for 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.

2.

omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelse, eller
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
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område 25-JOK-1 844 B
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
Yttranden
Fastighetsägaren Kåbdalis 4:75, xx, xx har lämnats möjlighet att yttra sig. lngen
erinran har in kommit. Sista svarsdatum2O22-O6-13.

Miljökontoret har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Miljökontoret har inga
invändningar i ärendet.

ft+
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAM MANTRÄDES PROTOKO LL
Sammanträdesdatum

Sam hällsbyggarnäm nden

2022-06-16

Följande handlingar ska inlämnas till byggnadsnämnden som underlag för
slutbesked
- Verifieradkontrollplan

-

Mottagningsbevis AVC
Fotodokumenten

Upplysningar
Verkställande av beslut får ske först 4 veckor efter det att lovbeslutet kungjorts i Postoch lnrikes Tidningar. Detta även då startbesked meddelats i ärendet.
Då rivningsåtgärderna är utforda 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 .
Marken ska återställas till ursprungligt skick.

Avgift
Avgiften för bygglovet är 7 835 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige).

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

2022-05-23
2022-05-23
2022-05-23
2022-05-23

Expediering
Kopia till:
Sökanden
Fastighetsägare Kåbdalis 4:75, xx, xx

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.

/ff-'o*,M"*.
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam hällsbyggarnämnden

2022-06-16

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 ng ti I Lä nsstyrelsen.
i

I

I brevet ska du ange vilket beslut som överklagas och hur och varför du vill att

beslutet ska ändras. Uppge också namn, adress och telefonnummer.

#*"*W"'.
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRÄDES PROTO KOLL
Sammanträdesdatum

Sam häl lsbyg garnäm nden

s72

2022-06-16
Dnr 2022:420

Ansökan bvoolov oällande nv bvqqnad nätstation, Porius 1:4

Samhällsbyggarnämnden beslutar
- Att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 $ plan- och bygglagen
(2010:900 PBL).
- Att startbesked för åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 S PBL.
- Att inlämnad kontrollplan fastställs.
- Att kontrollansvarig inte krävs för åtgärden. Byggherren ansvarar själv för
kontrollen av genomforandet.

Ärendet
Ansöker om bygglov för nybyggnad av samt rivning utav befintlig nätstation på 7

m2

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

i

I 10 kap. 23 S PBL anges att byggnadsnämnden ska godkänna att en åtgärd som

avsesi3$fårpåbörjas.

I 10 kap. 34 S PBL anges att byggnadsnämnden med ett slutbesked ska godkänna
att åtgärder enligt 3 $ ska anses slutförda och att byggnadsverket får tas i bruk.

Förutsättning
Fastigheten ligger inom område med detaljplan 25-JOK-2394 och
områdesbestämmelse. Området är betänkt med ES, Transformatorstation

Bedömning
Ansökan bedöms uppfylla kraven för att bygglov ska kunna lämnas inom område
med detaljplan, detta enligt 9 kap. 30 S.

Föreskrift
Då åtgärden är utförd ska verifierad kontrollplan inlämnas för att slutbesked enligt
10 kap 34 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.

/-4*
Utdragsbestyrkande
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggarnäm nden

2022-06-16

Ätgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Postoch lnrikes Tidningar.
Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.
Då byggnationen ska utföras på mark som ägs av annan än sökande ska ägare
lämnat medgivande om detta innan åtgärden påbörjas.

Avgift
Avgiftens storlek har beräknats till 4 332 kr. Faktura för avgiften skickas separat.

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

2022-05-04
2022-05-04
2022-05-04

Expediering
Kopia till:
Sökanden
Fastighetsägare
Akten
Meddelande om beslut: Porjus 1:87,94, 173,174

Ärendets beredning
Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Magnus E Lindgren

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

flL

Justerandes
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAM MANTRÄDES

P

ROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sam häl lsbyggarnämnden

s73
An sökan om strands kvd dsdis

2022-06-16
Dnr 2022:481
ns för nätstation. Siöfallet 1:1

Samhällsbyggarnämden beslutar
Att bevilja strandskyddsdispens enligt 7 kap. 1B b S Miljöbalken (MB)
Att den yta som får tas i anspråk är begränsat till nätstationens yta på mark.

Arendet
En ansöker om strandskyddsdispens för uppförande av nätstation på fastigheten
Sjöfallet 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
MB.

SS

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. 1B c-e S MB kan beaktas.
Enligt 7 kap. 25 S MB ska vid provning 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 "markoch 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 uppförande av en nätstation på B m2 vid
Suorvadammen. Stationen avses uppföras med ett avstånd om ca 50 m från
Suorvadammens nere utlopp.

k*9g",",
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAM MANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam häl lsbyggarnämnden

2022-06-16

Området ligger inom ett område som, enligt 3 kap. 6 S Miljöbalken, utpekas som
riksintresse för friluftsliv och området ska därför skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt skada djur- natur- eller kulturmiljön. Området utpekas dessutom ut i 4 kap. 5
$ Miljöbalken som obrutet fjäll, vilket medför att åtgärden inom området endast får
vidtas om det kan ske utan att områdets karaktär påverkas.

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
uppforandet 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 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 - räknas 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 7 660 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige).

f'ft
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAM MANTRÄDES PROTO KOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggarnämnden

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan, inkommen
Situationsplan, inkommen

2022-06-16

2022-05-22
2022-05-22

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

/Lz-
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAM MANTRAD ES PROTOKO LL
Sammanträdesdatum

Sam häl lsbyg garnäm nden

S

74

2022-06-16
Dnr 2022:480

Ansökan om strandskvddsdispens för nätstation samt markabel. Siöfallet

1:1

Samhällsbyggarnämnden 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

Ärendet
En ansöker om strandskyddsdispens för uppförande av nätstation på fastigheten
Sjöfallet 1:1.

Som särskilda skäl har åberopats att området behöver tas i anspråk for 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 forutsättningar 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 krdvs for att syftet med skyddet ska tillgodoses. I
miljöbalkens grundläggande hushållsbestämmelser anges i 3 kap. 1 S MB att "markoch vattenområden skall användas för det eller de ändamål for 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 en nätstation på 8 m2 vid
Suorvadammen. Stationen avses uppföras med ett avstånd om ca 40 m från
Suorvadammens utlopp.

/+
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Området ligger inom ett område som, enligt 3 kap. 6 S Miljöbalken, utpekas som
riksintresse for friluftsliv och området ska därför skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt skada djur- natur- eller kulturmiljön. Området utpekas dessutom ut i 4 kap. 5
$ Miljöbalken som obrutet fjäll, vilket medför att åtgärden inom området endast får
vidtas om det kan ske utan att områdets karaktär påverkas.

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 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. 1B 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 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 for beslut om en
eventuell överprövning - tre veckor - räknas 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 7 660 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige).
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Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan, inkommen
Situationsplan, inkommen

2022-06-16

2022-05-22
2022-05-22

Expediering:
Kopia till:
Sökanden
Länsstyrelse n 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 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.
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S

75

2022-06-16
Dnr 2022:470

Ansökan bvgqlov qällande ändrad användninq från permanentboende till
fritid sfastiohet. Stensto rp 1:112
Samhäl lsbyggarnämnden beslutar
Att ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 $ plan- och bygglagen
(2010:900, PBL).

-

Arendet
En ansökan om ändrad användning från permanentbostad till fritidsbostad

Tillämpliga bestämmelser
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
För fastigheten gäller detaljplan, 25-P83i60, antagen -1983, BSK ll o
B bostäder
SK Kedjehus
O Källarlösa hus
ll antal våningar

Fastigheten används idag som hyresfastighet om 180 m2.
Sökande vill ändra användningen från permanentbostad 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.

fuL
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Upplysningar
Beslutet kungörs i Post- och inrikes Tidningar och vinner laga kraft 4 v efter
publiceringsdatum.
Detta bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom
två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet fick laga kraft,

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

Avgift
Avgiften för bygglovet är 17 387 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige).

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

2022-05-17
2022-05-17
2022-05-17

Expediering
Kopia till:
Sökanden
Akten
Meddelande om beslut: Stenstorp 1:123, 103, 1 21 , 12O,

1'.1

Ärendets beredning
Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Magnus E Lindgren

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

LtL
Justerandes
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2022-06-16
Dnr 2022:1082

Ansökan om rivningslov och startbesked qällande rivninq av Dolles, Kvrkostaden 1:2

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 for åtgärden. Byggherrens förslag på
kontrollansvarig, Anna Winther, godtas.

Ärendet
Ansökan och startbesked gällande rivning av Dolles, Kyrkostaden 1:2

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.

2.
I

omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelse, eller
bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska,
kulturh istoriska, miljömässiga el ler konstnärliga värde.

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

Förutsättning och bedömning för beslut
Enligt gällande stadsplan, 25-JOK-2745, antagen -64, tillåts en användning av
byggnader för allmänt ändamå|. Byggnadshöjden får uppgå till max B meter men kan
i särskilt fall kunna medgivas med en större höjd om så är lämpligt med hänsyn till
brandsäkerhet, sundhet och allmän synpunkt. Våningsantal är ej angivet och får
därmed uppföras till det antal som bestämmelserna kring byggnadshöjden möjliggör.

Startbesked kan lämnas enligt 10 kap. 23 S PBL
Yttranden
Fastigheterna Jokkmokk 1 0'.44, Kyrkostaden 1 :491 , Kyrkostaden 100:1 , Kyrkostaden
1:137 har bretts tillfälle att yttra sig enligt g kap. 25S PBL.
Trafikverket, ägare till Kyrkostaden 100:1

eL
Justerandes
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Miljökontoret har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Miljökontoret har inga
invändningar i ärendet.

Följande handlingar ska inlämnas till byggnadsnämnden som underlag för
slutbesked

-

Verifieradkontrollplan
Fotodokumenten
Dokumentation från AVC

Upplysningar
Verkställande av beslut får ske först 4 veckor efter det att lovbeslutet kungjorts i Postoch 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 .
Efter genomförd åtgärd sak marken ska återställas till ursprungligt skick.

Avgift
Avgiften for bygglovet är 7 835 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige).

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

2021-05-25
2021-05-25
2021-05-25
2021-05-25

Expediering
Kopia till:
Sökanden
Fastighetsägare Jokkmokk 10'.44, Kyrkostaden 1 :491 , Kyrkostaden 100:1
Kyrkostaden 1:137

,fruA
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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.
Be

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.

Mflh
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s77
Ekonomisk redovisninq och uppfölininq av verksamheterna

Samhällsbyggarnämnden beslutar
Att lägga ekonomiska redovisningen och information till handlingarna

r
.

Ekonomiskredovisning
Uppfoljning av verksamheterna

Bvgg:

Konstant högt tryck med bygglovsansökningar och många strandskyddsdispenser
nför sommarens byggsäsong.
i

Mirjö:

Uppföljning av tillsynsplan 2022:
Totalt har 46 av 76 planerade livsmedelskontroller genomförts hittills under
2022.
Totalt har 3 av 4 B-verksamheter och 8 av 11 planerade C-verksamheter
inspekterats inom miljöskyddsområdet hittills under 2022. Hittills har inga
täkter eller u-verksamheter inspekterats.
Totalt har samtliga skolor samt 4 av 4 hygienlokaler inspekterats hittills
under 2022.

-

Ovanstående är i enlighet med nämndens antagna tillsynsplan
Räddningstjänsten:
Det har varit fortsatt lugnt operativt med få insatser under perioden

Rekrytering av deltidsbrandmän pågår. Förutom ordinarie verksamhet är det inget
speciellt som skett.
Alkohol, Tobak, receptfria läkemedel:
Det är ett ökat tryck med ansökningar inför sommaren, vilket tar mycket tid att utreda
Bostadsanpassning:
Normalt med inkomna ärenden

Justerandes
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TERTIALRAPPORT 1
Sa mhö I I sbygg o rn ö m n d e n

Bokfört utfall Justeri ngar
januari-april jan uari-april
2022
2022

Tkr

J

u

ste rat

utfal

I

januari-

Helårsprognos
2022

Helårs-

Avvike lse

budget
2022

vid årets
sl ut

april2022
(+)

lntäkter
Kostnader (-)

-4 998

269s

0

-4998

Resultat

-2 303

-1 300

-3 603

Här nedan kommenterar ni

-1 300

1 395

4 568

4 568

0

-18 357

-16857

-1 500

-13789

-t2289

-1 500

itext era justeringsposter

lntökter, justering avser; Avtolet med vattenfoll som ör redovisat på helår istöllet för L2
månader.
Årets verksamhet
Året har hittills varit av normalkaraktär, det har inte inträffat några större händelser. Stort
fokus har varit på arbetet med framtagandet av ett nytt handlingsprogram för
räddningstjänsten, kopplat till dels den inriktning som nämnden beslutat avseende de
ekonomiska ramarna samt kopplat till den nya föreskriften kring handlingsprogrammens
utformning. Tillsynsverksamheten inom avdelningen har genomförts i enlighet med
nämndens beslutade kontrollplaner. Taxan för miljö- och hälsoskyddsverksamheten har
ändrats, vilket innebär en lägra 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 1500 tkr, beror på att den
ändring av räddningstjänstens handlingsprogram inte har antagits och detta gör att
räddningstjänsten inte kommer att klara budgetramen för 2O22.
lntäkterna på helår förväntas vi nå upp till.
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Framtiden:
En reformerad lagstiftning har trätt i kraft (Lag om skydd mot olyckor, LSO). Där har ett
arbete påbörjats tillsammans med arton andra kommuner i Norr- och Västerbotten med
målsättningen att ha en gemensam övergripande ledning av den operativa verksamheten.
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 iett 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
signa lskydd 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.

Det säkerhetspolitiska läget är ännu osäkert och påverkar arbetsmängden inom avdelningen.
Bakgrundsstrålningsmätning ska påbörjas igen bland annat till följd av det säkerhetspolitiska läget
världen (Ryssland/Ukraina).

i

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.
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam häl Isbyggarnämnden

2022-06-16

s78
Anmälan av delegationsbeslut

Samhällsbyggarnämnden beslutar
Att lägga delegationsbesluten till handlingarna

Beslutande Magnus Lindgren

Bygglov med startbesked :
Utvändig fasadförändring, Notudden 1 :2
Fasadförändring, Kyrkostaden 1 :739
Fasadförändring, Kyrkostad en 1 :7 16
Tillbyggnad av fritidshus, Oskarsudde 1:10

Dnr
Dnr
Dnr
Dnr

Bygglov:
Bygglov för nybyggnad av garage, Njavve 1:9
Bygglov för nybyggnad av fritidshus, Kåbdalis 2:163

Dnr 2022:97
Dnr 2022:261

2022:292
2022:255
2022:187
2022:84

Beslutande Nicole Nyberg, Gang Liang och Daniel Pettersson

Anmälan kompostering, behovsanpassad hämtning, befrielse mm.
Ansökan om befrielse från kommunal avfallshämtning, Porsi 3:5 Dnr 2O22:493
Ansökan om befrielse från kommunal avfallshämtning, Suoksåive 5:23 Dnr 2022:382

Beslut:
Beslut om att upphäva tidigare beslut om förbud att använda den befintliga
avloppsanläggningen på fastighet Varjisåvattnen 1:5
Dnr 2022:317
Anmälan:
Beslut om Spridning av bekämpningsmedel på bangård ar 2022, lnlandsbanan AB
Dnr 2022:396

Skrivelse:
Angående förhöjd radonhalt i inomhusluft, Jokkmokk 11:7

Dnr 2021:737

lnspektioner:
Motorbana i Tårresvirra, Görjeå 4:11
Letsi Kartingbana, Allmänningsskogen

&L

Justerandes

S:
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam häl lsbyg garnäm nden

2022-06-16

Yttrande:
Angående anmälan om vattenverksamhet vid fastighet Ligga 1:9 Dnr 2022:468
Registrering av livsmedelsanläggning:
Kåbdalis Centralbryggeri AB, Kåbdalis 4:37

Dnr 2022:370

Livsmedelskontroll:
D-corner Hotell Jokkmokk, Jokkmokk 10:80
Matpolen, Centralköket, Kyrkostaden 1:275
Ga-La-Mair, Herrgård en 1 :2
Jokkmokks Vandrarhem, Kyrkostaden 1 :712
Haän Souvanphone (produktionskök), Kyrkostaden 1 :359
Sa lto uo kta Fjäl lstatio n (d ricksvattenan läg g n ng ),
Jokkmokks kronoöverloppsma rk 17 :1
Saltoluokta Fjällstation Stf AB,
Jokkmokks Kronoöverloppsma rk 17 :1
Langas Camp (fd Öbergs Fjällstugor) Björkudden,
Jokkmokks kronoöverloppsma rk 17 :1
Langas Camp (dricksvattenanläggning) Björkudden,
Jokkmokks kronoöverloppsma rk 17 :1
i

I

Avskrivning:
Behovsanpassad avfallshämtning, Porsi 3:5

Dnr 2022:471

Beslutande Susanne Zakrisson

Bostadsanpassning:

bro,

Beviljat beslut, breddning av
Dnr 2022:230
Delvis beviljat ledstång till ytterbro, delvis avslag ny duschplats, Dnr 2022:381

Tillstånd
Alkohol-, tobakstillstånd och receptfria läkemedel:
Tillfdlligt serveringstillstånd för allmänheten, Samelandsresor AB, Revanschen 2022
Dnr 2022:409

k*,$p'"*,
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum

Sam häl lsbyggarnäm nden

2022-06-16

s7e
Ovriqa anmälnin qsärenden

Samhällsbyggarnämnden beslutar
Att lägga anmälningsärendena til I hand lingarna

1.

Från Kommunfullmäktige:
Beslut om ändring i taxa för provning och
tillsyn inom miljöbalkens område.
Dnr 2009:97
Beslut att återremittera ärendet: Förslag
till nytt handlingsprogram för
räddningstjänsten i Jokkmokks kommun.
Dnr 2020:811
Beslut om en ny regional
överenskommelse om samverkan för
rädd ningstjänsten. Dnr 2O22:249
Beslut angående Revisionsberättelse
samt prövning av frågan om
ansvarsfrihet för är 2021. Dnr 2022:355

.
.

.
.

2.

Från Länsstyrelsen Norrbotten:
Beslut om arkeologisk utredning, inför ny
elledningsdragning.
Are ndebeteckn ng : 431 -223-2022.

.

i

3.

Från Lantmäteriet:
Underrättelse om beslut i avslutad
Lantmäteriförrättning. Anlägg ningsåtgärd
berörande ny ga-väg för Parkijaur 1:3,
Allmänningsskogen S: 1 och Pärlan 2:22
Arendenummer 8D201174

4.

Från Sveriges geologiska undersökning,
SGU:
Ansökan om upplåtelse av nyttjanderätt
enligt 32 $ rennäringslagen inom
fastighet Pärlan 2:1. Beslut, SGU
beslutar med stöd av 4$
rennäringsförordningen (1 993:384) att
hänskjuta ärendet till regeringen.

.

.
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SAMMANTRÄOCSPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam hällsbyggarnämnden

2022-06-16
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam hällsbyggarnäm nden

S

81

2022-06-16

Dnr 2022:440

Ansökan strandskvddsdispens för fritidshus. Såqudden 1 :9

Samhällsbyggarnämnden beslutar
- Att bevilja strandskyddsdispens enligt 7 kap. 18 b S Miljöbalken (MB) för
uppförande av ett fritidshus i enlighet med bifogad situationsplan.
- Att som tomtplats får användas en yta på ca 1 800 m2 enligt bilagd karta
Att en avgift om 7 660 kronor for handläggning av strandskyddsdispens tas ut (i
enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige).

Arendet
En ansöker om strandskyddsdispens for ett fritidshus i ett och ett halvt plan och ett
garage med en sammanlagd byggnadsarea på 135 m2 + 70 m'på fastigheten
Sågudden 1:9.
Som särskilda skäl för dispens åberopas att fastigheten ligger i ett utpekat LISområde, 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 allemansrdttslig tillgång till strandområde och
bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten enligt 7 kap. 13, 14
$$ Miljöbalken (MB).

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

enligtTkap.lSfSMB.
Enligt 7 kap. 25 S MB ska vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta
kapitel, hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att
använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får
därför inte gå längre än vad som krävs 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.

fuL

fiV)

Justerandes Iigfratur
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAM MANTRADES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhäl lsbyggarnämnden

2022-06-16

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

Förutsättningar
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus i Sågudden vid sjön
Tjåmotisjaure norra strand. Byggnaden placeras minst 35 meter från stranden och
gränsar till en befintlig bostadsfastighet, avstånd till närmaste bostadshus är ca 50
meter.
På fastigheten finns idag några mindre uthus av okänt ursprung, i övrigt är den
obebyggd. Vegetationen består av relativt tät blandskogsvegetation med ett stort
inslag av tall. Marken är täckt av mossa och ris.
lnga särskilda leder eller målpunkter för det rörliga friluftslivet finns i närheten.
Tomtplatsen ligger 30 meter från strand och fri passage kan anordnas.
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.

I L|S-planen som antogs 2021 sägs följande om L|S-området: "Området bedöms
som lämpligt for förtätning för bostads- eller fritidsändamål. En naturlig och lämplig
placering av ny bebyggelse bedöms vara ungefär mitt emellan väg och strandlinje.
I området finns fornlämningar. För att klargöra om ny bebyggelse etc berör
fornlämningar, ska samråd hållas med länsstyrelsen." "Hänsyn behöver tas till
höga vattenflöden. Tomtplatser bör inte anläggas i svämplanet eller närmare
strand än 30 meter."

Området berörs av följande riksintressen:
Rennäringen, MB 3:5. Området har funktion som huvudkalvningsland,
trivselland och flyttled passerar området.
Friluftsliv, MB 3:6, Kaitum-Laponia-Kvikkjokk-Pärlälven
Rörligt friluftsliv, MB 4:2, Hornavan, Tjeggelvas, Saggat

.
.
o

Bedömning för beslut
Platsen bedöms som lämplig för sökt ändamå|, i enlighet med gällande
översiktsplan, 2 kap. 1 S PBL och 3 kap. MB. Förutsättningarna for friluftsliv och
djur- och växtliv bedöms inte påtagligt skadas av åtgärden då ett område om drygt
30 meter lämnas orort. Påverkan på rennäringen bedöms som liten då dispensen
gäller en förtätning i direkt anslutning till befintlig bebyggelse.
Strandskyddet syften bedöms inte påverkas, det vill säga växt- och djurlivet
påverkas inte på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet
bedöms inte försämras.
Fri passage längs med stranden enligt 7 kap. 1B f S MB kan säkerställas enligt
situation spla n med markerad tomtplatsavg ränsn ing.

ilLL
Ptv
Justerandes Srgnatur
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam häl lsbyggarnäm nden

2022-06-16

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

Upplysningar
Länsstyrelsen kan överpröva beslutet om strandskyddsdispens och sökande bör
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 ha avslutats inom fem år från den
dag då dispensbeslutet vann laga kraft. (7 kap. 18 h S MB).
Då det strandnära läget påverkar landskapsbilden i större omfattning än icke
strandnära lägen, rekommenderas att eventuell trädfällning sker sparsamt och
endast där så anses nödvändigt för byggnationen.

området finns fornlämningar. För att klargöra om ny bebyggelse etc berör
fornlämningar, bör samråd hållas med länsstyrelsen. Om fornlämningar påträffas
under mark-eller byggarbeten ska arbetet omedelbart stoppas och kontakt tas med
Länsstyrelsen.
I

k"ruf-.
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhäl lsbyg garnäm nden

2022-06-16

Dnr 2022:374

s82

Ansökan strandskvddsd isoen s för fritidshus, Kåbdalis 3:13

Samhällsbyggarnämnden beslutar
Att bevilja strandskyddsdispens enligt 7 kap. 18 b S Miljöbalken (MB) for
uppförande av ett fritidshus i enlighet med bifogad situationsplan.
Att som tomtplats får användas hela fastighetens yta på ca 1 595 m2 enligt

-

bilagd karta.

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

Arendet
En ansöker om strandskyddsdispens för ett fritidshus/sovstuga i ett och ett halvt
plan och med en byggnadsarea på 165 m2 på fastigheten Kåbdalis 3:13.
Som särskilda skäl för dispens åberopas att fastigheten ligger i ett utpekat LISområde, 7 kap. MB 18 d $ samt att området redan tagits i anspråk på ett sätt som
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 7 kap $ 18 c 1 . MB.

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

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

enligtTkap.lSfSMB.
Enligt 7 kap. 25 S MB ska vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta
kapitel, hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att
använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får
därför inte gå längre än vad som krdvs 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.

ht-

f)n
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JOKKMOKKS KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhäl lsbyggarnämnden

2022-06-16

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

Förutsättningar
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus i Kåbdalis vid sjön
Djupträskets östra strand. Byggnaden, 165 m2, ersätter en befintlig
komplementbyggnad som ska rivas, 105 m2, och är främst tänkt att användas som
sovstuga/garage, ett kom plement ti I befi ntl igt bostad s/fritid sh us.
I

Avstånd mellan strand och ny byggnad ca 10 meter. Avstånd mellan befintlig
huvudbyggnad och strand är 24 meter. Hela fastigheten har varit bebyggd och har
använts sen före 1975 på ett sådant sätt att det inte finns allemansrättslig
tillgänglighet och fri passage vid stranden kan inte säkerställas, se bifogade
flygfoton från Eniro. Tomten sluttar från vägen mot stranden och mellan ny
byggnad och strand finns en brantare sluttning med en höjdskillnad på ca 3-4
meter. Växtligheten är i huvudsak gräsmatta med buskariträd i ena tomtgränsen.
Påverkan på växt- och djurliv blir försumlig.
Avstånd till närmaste bostadshus är ca 60 meter.
I LIS-planen som antogs 2021 sägs följande om L|S-området: "Det finns
efterfrågan på ytterligare bebyggelse i Kåbdalis. Möjligheten till förtätning iortens
centrala delar begränsas dock av terrängen. Förslaget möjliggör kompletterande
bebyggelse direkt norr och väster om Kåbdalis centrum samt söder om järnvägen,
utmed Satte rmjau res/Dj u pträsks delvis bebyg gd a strä nder. " "Geotekn isk
undersökning förordas." "i anslutning till Kåbdalis finns områden med
fornlämningar i form av boplatsområden som kan medföra att krav ställs på
arkeolog iska utred ningar. "

Fastigheten omfattas inte av några riksintressen eller andra utpekade allmänna
värden. Djupträsket ingår i Natura 2000 Pite älvdal.

Bedömning för beslut
Platsen bedöms som lämplig för sökt ändamå|, i enlighet med gällande
översiktsplan, 2 kap. 1 S PBL och 3 kap. MB. Förutsättningarna för friluftsliv och
djur- och växtliv bedöms inte påtagligt skadas av åtgärden eftersom dispensen
gäller en ersättningsbyggnad på en sedan tidigare ianspråktagen plats.
Strandskyddet syften bedöms inte påverkas, det vill säga växt- och djurlivet
påverkas inte på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet
bedöms inte försämras.
Fri passage längs med stranden enligt 7 kap. 18 f S MB kan inte säkerställas

hL
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SAMMANTRA DESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam häl lsbyggarnäm nden

2022-06-16

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

Upplysningar
Länsstyrelsen kan överpröva beslutet om strandskyddsdispens och sökande bör
awakta utgången av tiden för eventuellt beslut om överprövning innan åtgärden
påbörjas. Tiden för eventuellt beslut om överprövning- tre veckor- räknas från den
dagen då kommunens dispensbeslut inkommer till Länsstyrelsen.
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen
avser inte har påbörjats inom två år eller inte ha avslutats inom fem år från den
dag då dispensbeslutet vann laga kraft. (7 kap. 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.
I och med att det finns kända fornlämningar i området så ska särskild hänsyn tas
vid ny exploatering. Om fornlämningar upptäcks ska allt arbete stoppas och

länsstyrelsen kontaktas.

tu
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SAMMANTRADES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sam hällsbyggarnäm nden

S

83

2022-06-16
Dnr 2022:495

Ansökan strandskvddsdispens för fritidshus, Norrvik 3:1, Vuollerim

Samhällsbyggarnämnden beslutar
Att bevilja strandskyddsdispens enligt 7 kap. 1B b S Miljöbalken (MB) för
uppförande av ett fritidshus i enlighet med bifogad situationsplan.
Att som tomtplats får användas en yta på ca 2000 m2 enligt bilagd karta.

-

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

Ärendet
En ansöker om strandskyddsdispens för ett fritidshus i ett plan med sovloft och
med en byggnadsarea på ca 53 m' på fastigheten Norrvik 1:3.
Som särskilt skäl för dispens åberopas att fastigheten ligger i ett utpekat LISområde, 7 kap. MB 1B 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 S MB och omfattas av
kommunens beslutanderätt enligt 7 kap. 18 b S MB. Dispens får endast medges
om något av de särskilda skälen enligt 7 kap. 18 c-e S MB kan beaktas. Fri
passage ska säkerställas för allmänheten och tomtplatsavgränsning ska prövas

enligtTkap.lSfSMB.
Enligt 7 kap.25 S MB ska vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta
kapitel, hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att
använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får
därför inte gå längre än vad som krävs 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.
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Förutsättningar
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus i Norrvik.
Byggnaden placeras ca 80 m från strandlinjen. Fastigheten ligger på norra sidan
av Luleälv och är idag obebyggd. Den korsas av en väg och både fastigheten och
området mot stranden är påverkade av Vattenfalls verksamhet. Växtligheten på
tomten är i huvudsak barrskog med inslag av lite björk och asp. Avstånd till
närmaste bostadshus är ca 170 meter.
Mellan älvstranden och aktuell fastighet ligger en ca 30 meter bred del av en
fastighets som ägs av Vattenfall. Ett område om minst 40 meter från strand
lämnas orört och det rörliga friluftslivet och växt- och djurliv påverkas endast
försumbart.
I LlS-planen som antogs 2021 sägs foljande om L|S-området: "Marken utgörs av
fastmark och fyllning med erosionsskydd av hög kvalitet. lngen risk för skred eller
ras." "Kompletterande bebyggelse för boende kan tillåtas inom området dock inga
anläggningar som riskerar att försvaga strandkanter och befintliga erosionsskydd.
Huvudbyggnad bör placeras minst 40 meter från strand. Större nybyggnationer
ska planläggas."

Fastigheten omfattas inte av några riksintressen eller andra utpekade allmänna
värden.

Bedömning för beslut
Platsen bedöms som lämplig för sökt ändamål, i enlighet med gällande
översiktsplan,2 kap. 1 S PBL och 3 kap. MB. Förutsättningarna för friluftsliv och
djur- och växtliv bedöms inte påtagligt skadas av åtgärden eftersom ett brett
område mot strand lämnas orört.
Strandskyddet syften bedöms inte påverkas, det vill säga växt- och djurlivet
påverkas inte på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet
bedöms inte försämras.
Fri passage längs med stranden enligt 7 kap. 18 f S MB kan säkerställas enligt
situationsplan med markerad tomtplatsavgränsning.

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

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

M
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Ansökan stran ds kvcl dsdi

2022-06-16
Dnr 2022:551
för oaraoe Vaikiiaur 5:15

Samhällsbyggarnämnden beslutar
- Att bevilja strandskyddsdispens enligt 7 kap. 18 b S Miljöbalken (MB) för
uppförande av ett garage I Vajkijaur i enlighet med situationsplan.
- Att som tomtplats får användas hela fastigheten om 1 596 m2 enligt bilagd
karta.

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

Ärendet
En ansöker om strandskyddsdispens för ett garage med en byggnadsarea på ca
81 m2 på fastigheten Vajkijaur 5:15
Som särskilda skäl har åberopats att området redan tagits i anspråk på ett sätt
som gör att det saknar betydelse for strandskyddets syften, 7 kap $ 18 c 1 . MB

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

Den sökta åtgärden omfattas av förbuden enligt 7 kap. 15 S MB och omfattas av
kommunens beslutanderätt enligt 7 kap. 18 b S MB. Dispens får endast medges
om något av de särskilda skälen enligt 7 kap.1B c-e S MB kan beaktas. Fri
passage ska säkerställas för allmänheten och tomtplatsavgränsning ska prövas

enligtTkap.lSfSMB.
Enligt 7 kap.25 S MB ska vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta
kapitel, hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att
använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får
därför inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. I
miljöbalkens grundläggande hushållsbestämmelser anges i 3 kap. 1 $ 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.
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En dispens ska endast medges om den enligt 7 kap. 26 S MB eller dess
föreskrifter är förenliga med strandskyddets syften.

Förutsättningar
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av garage 81 m2 i Vajkijaur.
Byggnaden placeras ca 60 m från strandlinjen. På sökt plats finns ett förråd om ca
70 m2 som avses rivas.
På fastigheten i dag finns en huvudbyggnad samt två komplementbyggnader, en
gäststuga och forrådet som ska rivas. Platsen har varit bebyggd sen före 1962, se
flygfoto. Sökandes far köpte byggnaderna på rot ca 1974 för avflyttning till annan
plats. Byggnaderna blev kvar och fastigheten avstyckades 1982 då också bygglov
för nybyggnad av fritidshus (nuvarande gäststuga) och flytt inom fastigheten av
sovstuga söktes, det beviljades 1984. 1998 beviljades flytt av förråd (som nu ska
rivas) och nybyggnad av gäststuga/fritidshus, nuvarande huvudbyggnad. Det finns
inga beslut om dispens vilket inte är ovanligt för ärenden från denna tid. Då det
funnits byggnader på plats sen före 1962 och beviljade bygglov från 1984 och
1998 anser kommunen att byggnaderna är lagligt uppförda.
Hela fastigheten om 1 596 m2 är hävdad som tomtplats med infart, parkeringsyta
och gräsmatta och det finns varken allemansrättslig tillgänglighet eller särskilda
naturvärden.
Fastigheten omfattas av riksintresse 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. Förutsättningarna för friluftsliv och
djur- och växtliv bedöms inte skadas av åtgärden eftersom platsen redan är
ianspråktagen och bebyggd. Samma gäller för rennäringen.
Strandskyddet syften bedöms inte påverkas, det vill säga växt- och djurlivet
påverkas inte på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet
bedöms inte försämras.
Fri passage längs med stranden enligt 7 kap. 18 f S MB berors inte av att det
gamla garaget ersätts med ett nytt.

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

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

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

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan, inkommen
Situationsplan, inkommen
Bilaga bygglov 1984 och 1998, inkommen
Bilaga avstyckningshandlin g 1982, inkommen
Bilaga flygfoto från 1962, inkommen 2022-06-13

2022-06-13
2022-06-13
2022-06-13
2022-06-13

Expediering
Kopia till:
Sökande
Länsstyrelsen Norrbotten
Akten

Arendets beredning
Tjänsteskrivelse från bygglovshandläggare Magnus E Lindgren.

Anmälan JÄV:
Susanne Zakrisson, sekreterare, anmäler.tÄV och deltar ej i handläggning och
beslut av ärendet.

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

85

2022-06-16
Dnr 2022:562

Framtaqa nde av nvtt ha nd i nq sproq ram rädd n i nostiänsten
I

Sam hällsbyggarnämnden beslutar
Att uppdra till räddningschefen att ta fram ett förslag till handlingsprogram till
samhällsbyggarnämndens möte i augusti.

Att inriktningen av beredskapen på stationerna iJokkmokk, Vuollerim och Porjus ska
styras efter fullmäktiges beslut om förändrad budgetförutsättning, mängden insatser
på de olika stationerna, och kompetensförsörjning.
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