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Beslutande Ingrid Håkansson (c) 
Bengt Söderberg (c), ersättare för Bengt Pettersson (c) 
Anders Folkesson (c) 
Arne Olsson (m), ordförande 
Jan G Berglund (m) 
Karl-Erik Arnesson (c), ersättare för Lennart Einarsson (fp) 
Conny Carlsson (s) 
Rolf-Arne Söderlund (s) 
Mikael Lilja (s) 

 

Övriga närvarande Ingrid Larsson, förvaltningssekreterare 
Anders Olsson, förvaltningschef §§ 1-6 
Tomas Nilsson, bygglovingenjör 
Rolph Johnsson, stadsarkitekt  
Lotta Dunås, miljöinspektör §§ 1-2 
Åsa Duell, vik miljöinspektör §§ 1-2 

Utses att justera Ingrid Håkansson 
Justeringens  
plats och tid Miljöenheten 

Underskrifter Sekreterare  
  Ingrid Larsson

 Ordförande  
  Arne Olsson

 Justerande  
  Ingrid Håkansson
 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2010-01-20
Datum för anslags uppsättande 2010-01-25 Datum för anslags 

nedtagande 
2010-02-16 

Förvaringsplats för protokoll Miljöenheten
Underskrift   
 Ingrid Larsson 
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Mbn § 1 2009-419 

Krav från grannar till Bäckebrons Sågverk AB 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Kravet gällande omedelbart vitesföreläggande avvisas i den del som avser 
asfaltering av körytor och installation av mätutrustning i fastbränslepannan. 

Ärendet avslutas i denna del. 

Sammanfattning 
Tre grannar kräver i en skrivelse att nämnden vitesförelägger Bäckebrons 
Sågverk AB att från och med den 1 januari 2010 efterleva samtliga villkor i 
gällande tillstånd.  

Miljöenheten har valt att dela upp kravet i två ärenden. Detta ärende avser 
villkoren om asfaltering av körytor och installation av mätutrustning i bolagets 
fastbränslepanna. Kravet om att efterleva gällande bullervillkor hanteras i 
pågående tillsynsärende. 

Eftersom länsstyrelsen för närvarande prövar om villkoren ska ändras är det 
idag inte lämpligt att vitesförelägga. Tvångsåtgärder, exempelvis i form av 
vitesförelägganden, kan dock bli aktuellt senare. 

Underlag 
Skrivelse från grannar dat 2009-12-10 
Tjänsteskrivelse 2009-12-29 
______ 
Beslut skickas till:  
Klagande grannar 
 
För kännedom till:  
Bäckebrons Sågverk AB, 
Länsstyrelsen 
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Mbn § 2 1996-257 

Föreläggande, förenat med vite, att uppföra bullerplank 
enligt villkor i tillståndsbeslutet för Bäckebrons Sågverk 
AB 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap miljöbalken §§ 

9 och 14 att förelägga Bäckebrons Sågverk AB, organisations nummer 
556099-7008, Bäckebron 140, 686 95 Västra Ämtervik att uppföra 
bullerplank enligt villkor 6 i miljöprövningsdelegationens beslut  
2008-03-04. 
Bullerplanket skall vara uppfört senast 2010-06-01. Beslutet är förenat med 
löpande vite på 200 000 kronor att utdömas den första varje månad från och 
med 2010-06-01, om det villkorade bullerplanket inte är färdigställt. 
Resultatet skall verifieras genom bullermätningar vid fastigheterna 
Bäckebron 9:1, 1:41, 1:38, 1:49 samt 1:20 och redovisas till miljö- och 
byggnadsnämnden senast en månad efter färdigställandet av planket.  

2. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar vidare med stöd av 26 kap 
miljöbalken § 26 att beslutet skall gälla omedelbart även om det 
överklagas. 

Sammanfattning 
Bäckebrons Sågverk AB ansökte om ett nytt och utökat tillstånd enligt 
miljöbalken i mars 2004. Efter en lång prövning och överklaganden från 
grannar vann tillståndet laga kraft i samtliga delar under november 2008. 
Tillståndet förenades med en rad villkor. Villkor 6 säger att om övriga 
bullerreducerande åtgärder inte räcker för att nå ner till bullernivåerna i villkor 
2 skall ett bullerplank om 5 m byggas senast den 31 december 2008 vid 
timmerbanan, på sågverkets sida av infartsvägen. De åtgärder som utförts har 
inte medfört att bullernivåerna i villkor 2 nåtts. 

Gällande villkor föreskriver att planket ska vara 5 m högt och att det ska 
placeras på sågverkets sida av tillfartsvägen. Det åligger i övrigt bolaget att 
tillse att bullerplanket placeras och konstrueras så att det får största möjliga 
bullerdämpande effekt vid de närliggande bostäderna. Syftet är att gällande 
bullerriktvärden innehålls. 

Miljöenheten bedömer att ca 4 månader är tillräckligt för att ett bullerplank ska 
kunna vara färdigställt och föreslår därför vite från och med 2010-06-01. 

Den 4 januari 2010 inkom grannarna med en gemensam skrivelse med 
synpunkter på kommunicerat förslag till beslut. Grannarna kräver i sin 
skrivelse att Bäckebrons Sågverk AB föreläggs ett betydande vite månadsvis 
från och med 2010-01-01.  

 

   forts 
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forts  

Mbn § 2 

Att utforma ett vitesföreläggande på det sätt grannarna kräver är inte möjligt. 
Ett föreläggande, med eller utan vite, är alltid framåtsyftande och det måste 
vara faktiskt möjligt att uppfylla. Det medför att ett vitesföreläggande måste 
utformas så att bolaget ges en rimlig tid för att uppföra planket. Miljöenheten 
delar däremot grannarnas åsikt i att planket redan borde ha varit uppfört, 
eftersom det är villkorat i bolagets tillstånd. Men det är egentligen en annan 
fråga, som har överlämnats till åklagare för utredning om misstänkt brott enligt 
kap 29 i miljöbalken.  

Miljöenheten överlåter till nämnden att avgöra om tiden för vitesföreläggandets 
uppfyllande ska vara en annan än den föreslagna. 

Underlag 
Tjänsteskrivelse 2010-01-11 
Skrivelse till mbn från grannar daterad 2009-12-10.  
Grannarnas synpunkter på kommunicering av beslut 2010-01-03 
Beslut mbn 181/2009 
Karta med mätpunkter från MST:s rapport 2008-10-03 
Skrivelse från Bäckebrons Sågverk januari 2008 ”kompletterande uppgifter 
angående genomförd bullerutredning…” 
______  
Beslutet, inklusive tjänsteskrivelse, skickas till:  
Bäckebrons Sågverk AB 
 
Beslutet, inklusive tjänsteskrivelse, skickas för kännedom till: 
Länsstyrelsen 
Carl-Olov Fredriksson och Monica Fredriksson 
Michael Nyebölle och Ingela Hansson 
Jan-Olov Grannefors och Liselotte Pettersson 
Anders Först och Lisbeth Sefton 
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Mbn § 3 2010-2 

Ansökan om bidrag från Sunne Djurskyddsförening 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Bidrag beviljas med 5 000 kr till 2010 års kastreringskampanj för katter. 

Sammanfattning 
Sunne Djurskyddsförening har inkommit med en ansökan om 5 000 kr i bidrag 
för att genomföra 2010 års kastreringskampanj för katter.  

Kampanjen har genomförts under 10 år. Kattägare får under kampanjen 
möjlighet att kastrera sin katt till en lägre kostnad. Syftet med kampanjen är att 
minska antalet oönskade katter och de problem som följer på det. 

Nämnden har under de senaste åren beviljat djurskyddsföreningen ett bidrag på 
3 000 kr. Under 2009 utökades kampanjen, med högre kostnader som följd, 
och man vill nå samma resultat 2010.  

Underlag 
Bidragsansökan 2009-12-15 
Tjänsteskrivelse 2010-01-11 
______  
 
Beslutet skickas till:  
Sunne Djurskyddsförening 
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Mbn § 4  

Tillsynsplan för Miljöenheten 2010 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Tillsynsplanen antas. 

Sammanfattning 
Miljöenheten har tagit fram ett förslag till tillsynsplan för år 2010. 
 
Målet med tillsynen enligt miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som 
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö. 
Vägledande är tillämpliga delar av de av riksdagen antagna 16 miljömålen. 
Länsstyrelsen har fastställt regionala miljömål. Kommunala miljömål har 
fastställts i avfallsplanen, naturvårdsprogrammet och klimatplanen. 
 
Målsättningen skall nås genom att utöva en regelbunden och aktiv tillsyn. 

Underlag 
Förslag till tillsynsplan 2010. 
______  
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Mbn § 5  

Rapport från förvaltningen 

Plan- o bygg 
• Pågående planarbeten. 
• Begäran om att få föra över ekonomiskt överskott till nästa budgetår. 
• Nytt ärendesystem installleras. 

Miljöenheten 
• Livsmedelsverkets revision. 
• Budgetarbetet för 2011 startar 21 januari. 
______  
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Mbn § 6  

Ekonomisk månadsrapport 
 
Redovisning av det ekonomiska utfallet för december månad 2009 (riktpunkt 
100 %). 
 
Verksamhet Budg. resultat tkr Nettoförbrukning tkr %-förbrukning
Totalt 4 731 4 077 86
Nämnden 300 254 85
Miljöenheten 2 160,4 1 979 92
Plan- o 
bygglovenheten 

2 270,6 1 848 81

______  



   Sida 

SUNNE KOMMUN  
 
Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2010-01-20 

10 (14)

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

    
 

Mbn § 7 2010-11 

Redovisning av delegeringsbeslut 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 

Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande 
och tjänstemän enligt en delegeringsordning som nämnden antagit. Dessa 
beslut skall redovisas för nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden 
kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att 
återkalla lämnad delegering 

Behandling på dagens sammanträde 
Redovisning av delegeringsbeslut. 
Miljöenheten nr 288-314/2009, 1-3/2010 enligt lista 1/2010. 
Plan- och bygglovenheten enligt lista 2/2010 
______  
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Mbn § 8  

Meddelanden 
 
Följande meddelanden har kommit in: 
 
Länsstyrelsen Beslut 2010-01-07. Överklagat beslut 

om bygglov, Hälserud 1:50. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
 
Beslut 2010-01-18. Tillstånd enligt 
miljöbalken till fiskodlings-
verksamhet. 

______ 
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Mbn § 9 L 0239-2009 

Skacksjö 4:1. Ansökan om förhandsbesked och 
strandskyddsdispens för garage/förråd 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Positivt förhandsbesked för nybyggnad av garage meddelas enligt Plan- 

och bygglagen 8 kap 34 §. 
2. Strandskyddsdispens beviljas enligt Miljbalken 7 kap 18 §. 

Särskilt skäl för dispens är att garagets placering avskiljs från stranden av 
befintlig bebyggelse. 

3. Som tomt får ianspråktas den yta som byggnaden upptar på marken. 
4. Fastighetsreglering tillstyrks. 
Föreskrifter: 
Om sökanden avser att dra avlopp från garaget, skall det till bygglovet erhållas 
tillstånd från miljöenheten. 
Detta beslut avser inte byggandens storlek och utformning. 
Ansökan om bygglov skall inlämnas inom två år från beslutsdatum annars 
upphör förhandsbeskedet att gälla. 

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked och strandskyddsdispens för ett garage/förråd 
för fastigheten Skacksjö 4:1. Byggnaden avses placeras på angränsande 
fastighet, Skacksjö 6:1, inom strandskydd för sjön Visten.  

Fastigheten Skacksjö 4:1 ligger inom detaljplan och är bebyggd.  

Byggnadens placering motiveras av att höjdförhållandena är sådana att det är 
svårt att nå fastigheten med bil. Därför önskar fastighetsägaren uppföra garaget 
i slutet på den väg som utgör tillfart till fastigheten.  

Detaljplanen medger inte fristående garage i den storleken som ansökan avser. 

Mellan det tilltänkta garaget och stranden finns inom ett detaljplanelagt område 
fem bebyggda tomter efter stranden (inklusive sökandens) vilket gör att garaget 
avskärmas från stranden.  

Eftersom garaget redovisas bli beläget inom ett område som inte omfattas av 
detaljplan har, i enlighet med plan- och bygglagen 8 kap. 22 §, berörda grannar 
fått möjlighet att yttra sig i ärendet. 

Underlag 
Ansökan om förhandsbesked och situationsplan 
Tjänsteskrivelse 2010-01-12 
______  
Beslutet skickas till:  
Sökanden 
För kännedom till:  
Länsstyrelsen 
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Mbn § 10 L 0232-2009 

Humletorp 3:9. Ansökan om bygglov för fritidshus 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Bygglov beviljas för nybyggnad av fritidshus enligt PBL 8 kap 1 §. 
2. Som kvalitetsansvarig enligt plan- och bygglagen 9 kap 14 § för detta 

arbete godkänns Henrik Eriksson, N Sandmon 10, 686 96 Östra Ämtervik. 
3. Innan åtgärden påbörjas skall byggsamråd genomföras i enlighet med Plan- 

och bygglagen kap 9 § 7. 
4. Senast vid byggsamrådet skall kvalitetsansvarige redovisa kontrollplan för 

arbetet upprättad i enlighet med Plan- och bygglagen 9 kap 9 §. 
5. Avloppet skall kopplas på befintlig gemensam avloppsanläggning för 

området 

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus. Sökanden vill bygga ett 
fritidshus i ett plan där vinden på byggnaden inreds som ett vindsloft. 
Takhöjden blir på högsta stället ca 1,9 m vilket är lägsta tillåtna takhöjd för att 
räknas som våning. Enligt detaljplan för området så får inte vind inredas.  
 
Då åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser har berörda grannar, i 
enlighet med plan- och bygglagen 8 kap 22 §, haft möjlighet att yttra sig. 
Fastighetsägarna till Humletorp 3:8 har framför att de har ingen invändning om 
de får bygga samma sak. 

Underlag 
Plan- och fasadritningar 
Situationsplan 
Detaljplan Humletorp 
Grannhöranden 
Tjänsteskrivelse 2010-01-12 
______  
Beslutet skickas till:  
Sökanden 
Berörd granne (rekommenderat brev med mottagningsbevis) 
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Mbn § 11 L 0174-2009 

Yttrande till Vänersborgs tingsrätt över överklagat beslut 
om upphävande av strandskydd, Torvnäs 1:14 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Nämnden tar stadsarkitektens förslag till yttrande som sitt eget och överlämnar 
det till Vänersborgs tingsrätt. 

Sammanfattning 
Vänersborgs tingsrätt förelägger miljö- och byggnadsnämnden att yttra sig över 
Peter Smegärds överklagande av Länsstyrelsens beslut om upphävande av 
strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga på fastigheten Torvnäs 1:14. 
 
Stadsarkitekten har tagit fram ett förslag till yttrande. Enligt förslaget finns 
särskilda skäl för strandskyddsdispens. 

Underlag 
Föreläggande från Vänersborgs Tingsrätt, daterat 2010-01-04 
Tjänsteskrivelse 2010-01-12 
______  
Beslutet, inklusive tjänsteskrivelse, skickas till: 
Vänersborgs Tingsrätt 
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