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Postadress Besöksadress / E-post Telefon / Fax 
Sunne kommun Kvarngatan 6 0565 – 160 00 växel 
12. Miljöenheten  0565 – 161 90 Fax 
686 80  SUNNE miljo.kansli@sunne.se 
 

Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 13.00 – 15.15 Paragrafer 

12-19 

 

Beslutande Ingrid Håkansson (c) 
Anders Folkesson (c) 
Arne Olsson (m), ordförande 
Jan G Berglund (m) 
Lennart Einarsson (fp) 
Conny Carlsson (s) 
Rolf-Arne Söderlund (s) 
Mikael Lilja (s) 

 

Övriga närvarande Ingrid Larsson, förvaltningssekreterare 
Anders Olsson, förvaltningschef 
Tomas Nilsson, bygglovingenjör §§ 12-15 
Rolph Johnsson, stadsarkitekt 
Conny Johansson, planingenjör §§ 12-14 

Utses att justera Rolf-Arne Söderlund 
Justeringens  
plats och tid Miljöenheten 2010-03-22, kl 13.00 

Underskrifter Sekreterare  
  Ingrid Larsson

 Ordförande  
  Arne Olsson

 Justerande  
  Rolf-Arne Söderlund
 

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

Organ Miljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2010-03-17
Datum för anslags uppsättande 2010-03-22 Datum för anslags 

nedtagande 
2010-04-13 

Förvaringsplats för protokoll Miljöenheten
Underskrift   
 Ingrid Larsson 
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Mbn § 12 P 0004-2009 

Detaljplan för industriområde Brårud 1:40 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föra planförslaget vidare till 
kommunfullmäktige för antagande enligt Plan- och bygglagen 5 kapitlet 29 §. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit till Plan- och bygglovenheten 
att upprätta detaljplan för rubricerade område. 
Planområdet är beläget i direkt anslutning till Bråruds industriområde, söder 
om Brårudsalléns anslutning till väg 908 (Lysviksvägen). 
Planen upprättas för att ge möjlighet till att uppföra byggnader för småindustri 
och handel med sällanköpsvaror. 

Underlag 
Detaljplan – Utställningshandling 2010-01-15 
Utlåtande 2010-03-02 
______  
Beslutet skickas för verkställighet till: 
Kommunfullmäktige 
 
För kännedom till: 
Lars Bergqvist 
Magnus Bergqvist 
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Mbn § 13 P 0001-2010 

Upphävande av detaljplan för Brårud 1:32 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta planförslaget enligt Plan- och 
bygglagen 5 kapitlet 29 §. 

Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden har fått uppdraget att upphäva detaljplanen för 
en del av industriområdet i Brårud. Upphävandet genomförs för att anpassa 
markanvändningen enligt intentionerna i den fördjupade översiktplanen (FÖP) 
för Sunne tätort samt att motverka ökad trafik genom centrum.  

Den del som avses upphävas ligger mellan väg 908 och järnvägen Sunne-
Torsby i centralortens nordöstra del. 

Området skall efter upphävandet vara planlöst och med pågående markan-
vändning som jordbruksmark. 

Underlag 
Detaljplanehandling 2010-03-02. 
Särskilt utlåtande 2010-03-02.  
______  
Beslutet skickas till: 
Berörda som framfört erinran 
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Mbn § 14 L 0253-2009 

Bäckebron 1:30. Ansökan om bygglov för bullerplank 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Bygglov för nybyggnad av plank beviljas enligt Plan- och bygglagen 8 

kapitlet 2 §. 
2. Innan åtgärden påbörjas skall byggsamråd genomföras i enlighet med Plan- 

och bygglagen kapitlet 9 § 7. 
3. Innan åtgärden påbörjas skall en kvalitetsansvarig utses i enlighet med 

Plan- och bygglagen kapitel 9 § 14. 
 
Sökanden erinras om att detta beslut upphör att gälla om åtgärden inte 
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från denna dag. 

Sammanfattning 
Sökanden avser att uppföra ett bullerplank på fastigheten Bäckebron 1:30. 
Bäckebrons sågverk har efter dom i miljödomstolen blivit ålagd att åtgärda de 
höga bullervärden som närliggande fastigheter påverkas av. Ansökan redovisar 
ett bullerplank som är 5meter högt och 80 meter långt.  

Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare beslutat att ålägga Bäckebrons 
sågverk AB vite om inte ett bullerplank uppförs innan 1 juni 2010. 

Placeringen av bullerplanket är enligt bifogad situationsplan nära länsväg 791. 
Efter remiss till vägverket godkänns en placering av planket utanför 
vägområdet (dikets ytterkant). Planket får, enligt vägverket, inte heller påverka 
sikt samt drift och underhåll av vägen. 

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

Från fastigheterna Bäckebron 1:38, Bäckebron 1:41 samt Bäckebron 1:64 
inkom erinran på föreslagen åtgärd. 

Underlag 
Ansökan om förhandsbesked 
Situationsplan 
Tjänsteskrivelse 2010-03-09 
______  
Beslutet skickas till: 
Sökanden 
Berörda grannar 
Länsstyrelsen 
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Mbn § 15 2009-112 

Bokslut för år 2009 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Bokslutet godkänns och överlämnas till bokslutsberedningen. 

Sammanfattning 
Ett förslag till bokslut och verksamhetsberättelse har upprättats av 
förvaltningen. Resultatet visar ett överskott på totalt 654 tusen kronor, fördelat 
på följande sätt: 

• Politisk verksamhet +46 tusen kronor 

• Miljöenheten +182 tusen kronor 

• Plan- och bygglovenheten +423 tusen kronor 

Överskottet beror bland annat på lägre personalkostnader än budgeterat, liksom 
lägre kostnader för konsultinköp och lantmäteri. De totala intäkterna blev något 
högre än budgeterat. 

Verksamheten har fungerat väl utifrån förutsättningarna. Den har i viss mån 
påverkats av personalomsättning och deltidspensioner. Sjuktalen är låga. 

Underlag 
Tjänsteskrivelse 2010-03-08 
Bokslutsrapport med 2 bilagor  
______  
Beslutet skickas till: 
Bokslutsberedningen 
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Mbn § 16  

Rapport från förvaltningen 

Miljöenheten 
• Verksamhetsuppföljning 
• Nämnden har, genom delegeringsbeslut av ordförande, överklagat 

Länsstyrelsens beslut om utökning av fiskodlingen. Överklagandet ligger 
hos Miljödomstolen. 

•  Livsmedelsverkets revision av dricksvattnet. Åtgärdsplan har tagits fram 
och skickats till Livsmedelsverket. 

• Budgetarbetet för 2011 pågår. 

Plan- o bygglovenheten 
• Pågående planarbeten. 
• Nytt ärendehanteringsprogram, ByggR, installeras i augusti. 
• Sunne kommun har vunnit ”Designpris” för biblioteket. 
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Mbn § 17  

Ekonomisk månadsrapport 
 
Redovisning av det ekonomiska utfallet för februari månad 2010  
(riktpunkt 17 %). 
 
Verksamhet Budg. resultat tkr Nettoförbrukning tkr %-förbrukning
Totalt 4 389 33 1
Nämnden 297 43 15
Miljöenheten 2 178 -261 -12
Plan- o 
bygglovenheten 

1 914 250 13

______ 



   Sida 

SUNNE KOMMUN  
 
Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2010-03-17 

9 (10) 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

    
 

Mbn § 18 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 enligt lista 3/2010. 
Plan- och bygglovenheten enligt lista 4/2010 
Tekniska enheten enligt lista 5 och 6/2010. 
______  
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Mbn § 19  

Meddelanden 
 
Följande meddelanden har kommit in: 
 
Länsstyrelsen Beslut 2010-02-16. Överklagat 

förhandsbesked Svensby 1:223. 
Överklagandet avslås. 
 

Miljödomstolen Dom 2010-03-10. Miljödomstolen 
förpliktigar G Halvardsson att till 
staten utge vite om 10 000 kr. 

______  
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