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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 13.00-14.35 Paragrafer 

30-36 

 

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

 

Övriga närvarande Ingrid Larsson, förvaltningssekreterare 
Anders Olsson, förvaltningschef 
Tomas Nilsson, bygglovingenjör §§ 30-31 
Rolph Johnsson, stadsarkitekt 

Utses att justera Rolf-Arne Söderlund 
Justeringens  
plats och tid Miljöenheten 

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 2010-05-19
Datum för anslags uppsättande 2010-05-24 Datum för anslags 

nedtagande 
2010-06-15 

Förvaringsplats för protokoll Miljöenheten
Underskrift   
 Ingrid Larsson 
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Mbn § 30 L 0220-2009 

Häljeby 1:45. Yttrande till Länsstyrelsen 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Nämnden tar förslaget till yttrande som sitt eget och överlämnar det till 
Länsstyrelsen. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har beslutat att pröva miljö- och byggnadsnämndens beslut  
(§ 21/2010) om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Häljeby 1:45. Nämndens ges tillfälle att yttra sig inför 
Länsstyrelsens slutliga prövning och inge eventuellt kompletterande underlag. 

Behandling på dagens sammanträde 
Stadsarkitekten har tagit fram ett förslag till yttrande som presenteras för 
nämnden.  

Underlag 
Länsstyrelsens beslut 2010-04-27 
Förslag till yttrande 2010-05-18 
______  
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen 
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Mbn § 31 L 0012-2010 

Sunne Klockargård 18:28. Ansökan om bygglov för 
ändrad användning av garage 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Tillfälligt bygglov för ändrad användning av garage beviljas till och med  
2012-06-01. 

Sammanfattning 
Ärendet behandlades under § 23/2010. Nämnden beslutade då om 
kommunicering med sökanden för avslag. Ansökan avsåg påbyggnad samt 
ändrad användning av garage till verksamhet där sökanden skall göra 
reparationer och underhåll av plastbåtar.  
 
Vid kommuniceringen har sökanden ändrat sin ansökan till att avse tillfälligt 
bygglov för enbart ändrad användning. Påbyggnaden av garaget har tagits bort 
i ansökan. 

Underlag 
Miljö- och byggnadsnämnden § 23, 2010-04-14. 
Svar på kommunicering 2010-04-26 
Tjänsteskrivelse 2010-05-06 
______  
Beslutet skickas till: 
Sökanden 
Berörd granne 
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Mbn § 32 2010-118 

Budget/verksamhetsplan för 2011-2013 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Budget/verksamhetsplanen godkänns och överlämnas till budgetberedningen. 

Sammanfattning 
Budget/verksamhetsplan har tagits fram av förvaltningschefen. 
 
Budgeten medför följande förändringar för 2010 års verksamhet: 
• 375 tusen kronor har återförts till budgeten så att efter behov två av fyra 

tjänster inom omställningsprogrammet kan återställas, och nyrekrytering 
efter pensionsavgång göras. 

• En ny plan- och bygglag medför behov av resursöversyn. 
• Lantbrukstillsynen prioriteras upp. 
• Riskbaserad miljötillsynstaxa inför 2011. 
 
Under 2012-2013 uppnår tre av förvaltningens medarbetare pensionsålder. 
Dessa tjänster är i dag reducerade genom omställningsprogrammet. 
Budgetplanen har utgått från att 486 tusen kronor återförs under 2012 så att 
tjänsterna kan återställas. 

Underlag 
Budget/verksamhetsplan. 
______  
Beslutet skickas till: 
Budgetberedningen 
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Mbn § 33  

Rapport från förvaltningen 

Miljöenheten 
• Verksamhetsrapport. 
• Miljödomstolen förelägger nämnden att yttra sig över Länsstyrelsens och 

fiskodlingens yttrande i överklagat ärende avseende fiskodlingens ansökan 
om utökning. 

• Bäckebrons Såg meddelar att man på grund av försenade leveranser inte 
hinner få bullerplanket klart i tid. Miljöenheten begär in tidsplan för 
arbetet. 

• Ett vikariat som livsmedelsinspektör är utannonserat. Till i dag har 13 
ansökningar kommit in. Sista ansökningsdag är 21 maj. 

Plan- o bygg 
• En projektanställd ska inventera kulturmiljöer under10 veckor med början 

den 2 juni. 
• Nytt ärendehanteringssystem, ByggR, är under installation. 
• Detaljplanen för Brårud återremitterades från kommunfullmäktige till 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen skickar tillbaka det till fullmäktige 
utan åtgärd. 

______  
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Mbn § 34  

Ekonomisk månadsrapport 
 
Redovisning av det ekonomiska utfallet för april månad 2010 (riktpunkt 34 %). 
 
Verksamhet Budg. resultat tkr Nettoförbrukning tkr %-förbrukning
Totalt 4 389 685 16
Nämnden 297 43 15
Miljöenheten 2 178 1 384 6
Plan- o 
bygglovenheten 

1 914 466 24

______  
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Mbn § 35 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 11/2010. 
Plan- och bygglovenheten enligt lista 12/2010. 
Tekniska enheten enligt lista 13 och 14/2010. 
______  
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Mbn § 36  

Meddelanden 
 
Följande meddelanden har kommit in: 
 
Kommunstyrelsen § 42. Ansökan om bidrag till lokala 

naturvårdsprojekt – LONA-bidrag. 
 

Kommunfullmäktige § 29. Bokslutsredovisning för 2009. 
§ 30. Kvartalsrapport 2010-03-31. 
§ 35 Detaljplan för industriområde 
Brårud 1:40. 
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