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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 13.00-14.15 Paragrafer 

44-52 

 

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

 

Övriga närvarande Ingrid Larsson, förvaltningssekreterare 
Anders Olsson, förvaltningschef 
Tomas Nilsson, bygglovingenjör 
Rolph Johnsson, stadsarkitekt 
Conny Johansson, planingenjör  
Lotta Dunås, miljöinspektör §44 
David Toysumson, vik livsmedelsinspektör § 44 

Utses att justera Conny Carlsson 
Justeringens  
plats och tid Miljöenheten 2010-09-02, kl 13.00 

Underskrifter Sekreterare  
  Ingrid Larsson

 Ordförande  
  Anders Folkesson

 Justerande  
  Conny Carlsson
 

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

Organ Miljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2010-09-01
Datum för anslags uppsättande 2010-09-02 Datum för anslags 

nedtagande 
2010-09-22 

Förvaringsplats för protokoll Miljöenheten
Underskrift   
 Ingrid Larsson 
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Mbn § 44 1996-257 

Beslut om att inte ansöka om utdömande av vite 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 § viteslagen, ändamålet 
med vitet har förlorat sin betydelse, att inte ansöka hos miljödomstolen om 
utdömande av vite för Bäckebrons Sågverk AB, organisationsnummer  
556099-7008, enligt beslut mbn 2/2010. Ärendet avslutas i denna del. 

Sammanfattning 
2010-01-20 beslutade miljö- och byggnadsnämnden (mbn 2/2010) att förelägga 
Bäckebrons Sågverk AB att uppföra ett bullerplank enligt villkor 6 i 
miljöprövningsdelegationens beslut 2008-03-04. Bullerplanket skulle vara 
uppfört senast 2010-06-01. Beslutet förenades med löpande vite om 200 000 
kronor att utdömas den första varje månad om det villkorade bullerplanket inte 
var färdigställt. Resultatet av bullerplanket skulle verifieras genom 
bullermätningar vid fem närliggande fastigheter senast en månad efter 
färdigställandet av planket. 

Vid inspektion den 1 juni 2010 fanns ett bullerplank på plats. Det var dock inte 
helt färdigställt då en gummimatta skulle nitas på i nedre kanten av planket och 
ligga an mot marken för ytterligare dämpning. Gummimattan bedömdes ha 
betydelse för plankets effekt. 

Planket var färdigställt med gummimatta den 15 juni. 

Bullermätningar vid fastigheterna Bäckebron 9:1, 1:41, 1:38, 1:49 samt 1:20 
utfördes av Miljömonitor Sven Odén kvällen och natten den 23 juni och på 
dagen den 24 juni 2010. Redovisning av bullermätningarna inkom till 
miljöenheten den 28 juli. Vid mättillfället klarades alla gällande riktvärden. 

Underlag 
Tjänsteskrivelse 
Mätning av buller utomhus från Bäckebrons Sågverk AB, Miljömonitor juni 
2010. 
______  
Beslutet skickas till: 
Bäckebrons Sågverk AB 
 
Beslut inklusive rapport om bullermätning, Miljömonitor 2010, skickas för 
kännedom till: 
Berörda grannar 
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Mbn § 45 2010-77 

Delårsrapport 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Nämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar den till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
En delårsrapport har tagits fram av förvaltningschefen.  
 
För närvarande bedöms att verksamheten totalt sett kommer att generera ett 
överskott på ca 170 tusen kronor. 
Prognos över förväntat utfall per verksamhet (netto): 
• Politisk verksamhet +35 tusen kronor 
• Miljöenheten +100 tusen kronor 
• Plan- och bygglovenheten +35 tusen kronor 
 
Nämndens verksamhet bedöms komma att generera ett överskott på grund av 
lägre kostnader än budgeterat. 
 
Miljöenhetens förväntade överskott beror på vattenvårdsprojektet Björka älv. 
Länsstyrelsen har betalat ut ett bidrag om 131 tusen kronor (75% av totalt 
bidrag), som till största delen kommer att användas först under 2011. 
 
Plan- och bygglovenhetens förväntade överskott beror på lägre övriga 
kostnader jämfört med budget. 

Underlag/beredning 
Delårsrapport 
______  
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
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Mbn § 46 L 0087-2010 

Skäggeberg 15:73. Ansökan om bygglov för tillbyggnad 
av kallförråd på industribyggnad 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Bygglov för tillbyggnad av kallförråd på industrilokal, beviljas enligt Plan- 

och bygglagen 8 kap 1 §. 

2. Innan åtgärden påbörjas skall byggsamråd genomföras i enlighet med Plan- 
och bygglagen kap 9 § 7. 

3. Innan åtgärden påbörjas skall en kvalitetsansvarig utses i enlighet med 
Plan- och bygglagen kap 9 § 14. 

Ritningar och övriga handlingar som legat till grund för lovet fastställs härmed. 

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 en tillbyggnad på befintlig industrilokal. 
Tillbyggnaden är tänkt vara ett kallförråd avsedd för förvaring av bilar. 

I ansökan redovisas tillbyggnaden bli ca 300 m2 (9 x 33 meter).  

Tillbyggnaden hamnar helt på prickad mark (mark som inte får bebyggas) 
enligt gällande detaljplan. Åtgärden innebär en avvikelse från 
planbestämmelserna. 

Vid åtgärder som bedöms som avvikelser eller större avvikelser, kan bygglov 
ges först efter att ändringar har gjorts i gällande detaljplan. Om åtgärden 
bedöms som en mindre avvikelse så kan bygglov ges först efter att berörda 
grannar har tillfrågats och ingen erinran inkommit.  

Tillbyggnaden på ca 300 m2, på mark som inte får bebyggas, är inte självklart 
en mindre avvikelse. Tidigare har bygglov givits för ett avskärmande plank 
runt delar av fastigheten med avsikt att insynsskydda berörda grannar från att 
se industrigårdens baksida. Tillbyggnaden kommer till stor del att döljas av 
befintligt plank.  

Eftersom åtgärden bedöms innebära avvikelse från planens bestämmelser, har i 
enlighet med plan- och bygglagen 8 kap. 22 §, berörda grannar fått möjlighet 
att yttra sig om planavvikelsen. Ingen erinran har inlämnats. 

Underlag 
Ansökan om bygglov 
Situationsplan 
Plan- och fasadritning 
Foton 
______  
Beslutet skickas till: 
Sökanden 
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Mbn § 47 L 0208-2009 

Ivarsbjörke 1:484. Överklagat beslut 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Ärendet delegeras till ordföranden. 

Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade under § 108/2009 att avslå ansökan 
om bygglov för förråd på fastigheten Ivarsbjörke 1:484. Avslaget motiverades 
med att det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse i området och enligt 
plan- och bygglagen skall då prövning av markens lämplighet för bebyggelse 
och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan. 
 
Sökanden överklagade avslaget till Länsstyrelsen som i beslut 2010-08-12 
upphävde miljö- och byggnadsnämndens beslut och återvisade ärendet till 
nämnden. 
Sökanden har ändrat ansökan till att omfatta enbart strandskyddsdispens 
eftersom begärd åtgärd inte är lovpliktig. Likaså är ansökan ändrad beträffande 
fastighetsbeteckning från Ivarsbjörke 1:484 till Ivarsbjörke 1:78, från vilken 
mark avses regleras till 1:484. 

Underlag 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2009-02-16, § 108 
Länsstyrelsens beslut 2010-08-12. 
______ 
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Mbn § 48  

Detaljplan för Brårud 3:1 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Nämnden delegerar till ordföranden att fatta beslut om utställning när 
samrådsredogörelsen färdigställts. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har uppdragit till miljö- och byggnadsnämnden att upprätta 
detaljplan för rubricerade område. 
Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att uppföra ny förskola inom 
området Klockaregården/Brårud på mark som enligt gällande detaljplan utgör 
parkmark. 
Förskolan föreslås placerad i södra delen av parken och upptar ca 28 % av dess 
yta. 
Tillfart föreslås ske via Mårdvägen/Hjortvägen i söder.  
 
Länsstyrelsen har inkommit med samrådsyttrande där de påpekar att 
trafiksäkerhetsfrågorna bör utredas ytterligare för att säkerställa att planen inte 
blir olämplig avseende hälsa och säkerhet. 

Underlag 
Utställningshandling detaljplan 2010-8-23 
Samrådsredogörelse 2010-08-23 
Program- och samrådshandlingar 
Länsstyrelsens yttrande 2010-08-27 

______  
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Mbn § 49  

Rapport från förvaltningen 

Miljö 
• Vikarierande livsmedelsinspektör tillträder den 1 september. 
• Trafikverket bidrar med 500 tusen kronor till ett bullerplank vid 

Skäggebergsskolan. 
• Organisationsutredning pågår. 
• Dricksvatten i Bjälverud har varit otjänligt på grund av förekomst av 

koliforma bakterier. Efter att vattenverket tömts och rengjorts visar nytt 
prov att vattnet åter är tjänligt. 

Plan- och bygglovenheten 
• Ny lag om brandfarliga och explosiva varor träder i kraft den 1 september 

2010. 
• Kurs om nya plan- och bygglagen 8- 9 november, från nämnden deltar 

ordföranden. 
• Strandinventering för att peka ut platser för landsbygdsutveckling i 

strandnära områden (LIS-områden) pågår i kommunen. 
______ 
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Mbn § 50 2010-77 

Ekonomisk månadsrapport 
 
Redovisning av det ekonomiska utfallet för augusti månad 2010  
(riktpunkt 67 %). 
 
Verksamhet Budg. resultat tkr Nettoförbrukning tkr %-förbrukning
Totalt 4 389 1 859 42
Nämnden 297 156 52
Miljöenheten 2 178 906 42
Plan- o 
bygglovenheten 

1 914 860 45

______ 
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Mbn § 51 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 19/2010. 
Plan- och bygglovenheten enligt lisat 20/2010. 
Tekniska enheten enligt lista 21/2010. 
______ 
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Mbn § 52  

Meddelanden 
 
Följande meddelanden har kommit in: 
 
Länsstyrelsen Beslut 2010-08-12. Överklagat 

bygglovsbeslut Ivarsbjörke 1:484. 
Länsstyrelsen upphäver nämndens 
beslut om avslag. 
Beslut 2010-06-29. Överklagat 
bygglovsbeslut Häljeby 1:45. 
Länsstyrelsen upphäver nämndens 
beslut. 
 

Kommunfullmäktige § 21 Budget för år 2001 och 
flerårsplan 2012-2013. 

______ 
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