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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 13.00-14.30 Paragrafer 

53-62 

 

Beslutande Ingrid Håkansson (c) 
Bengt Pettersson (c) 
Anders Folkesson (c) 
Arne Olsson (m), ordförande 
Jan G Berglund (m) 
Emanuel Olsson (fp), ersättare för 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 §§ 53-58 
Conny Johansson, planingenjör §§ 53-56 

Utses att justera Ingrid Håkansson 
Justeringens  
plats och tid Miljöenheten 2010-10-11, kl 09.00 

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 2010-10-06
Datum för anslags uppsättande 2010-10-11 Datum för anslags 

nedtagande 
2010-11-02 

Förvaringsplats för protokoll Miljöenheten
Underskrift   
 Ingrid Larsson 
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Mbn § 53  

Ändring i föredragningslistan 
 
 
Punkt nr 3 och punkt nr 5 på föredragningslistan utgår. 
 
Ärende som tillkommer: 
Kallelse till syn med miljödomstolen. 
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Mbn § 54 A 0001-2010 

Ny lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 
2010:1011) 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att 
miljö- och byggnadsnämnden skall vara den nämnd inom kommunen som 
hanterar frågor om tillstånd enligt ny lag om brandfarliga och explosiva varor 
(SFS 2010:1011).  

Sammanfattning 
Riksdagen har den 1 juli 2010 beslutat om ny lag om brandfarliga och 
explosiva varor som träder i kraft den 1 september 2010. Tillhörande 
förordning finns (2010:1075).   

Kommunfullmäktige ska fatta beslut om vilken eller vilka nämnder som ska 
fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunen enligt denna lag. 

Idag tas beslut angående brandfarliga varor av miljö- och byggnadsnämnden 
och tillsyn görs av räddningstjänsten. Tillstånd och tillsyn avseende förvaring 
av explosiva varor har polismyndigheten hand om, men överförs enligt den nya 
lagen till kommunen.  

Intill dess att kommunens utredning om eventuellt förändrad 
förvaltningsorganisation är klar, föreslår miljö- och byggnadsnämnden efter 
samråd med räddningstjänsten, att miljö- och byggnadsnämnden skall vara den 
nämnd som skall hantera tillståndsfrågorna beträffande såväl brandfarliga som 
explosiva varor samt att räddningsnämnden skall hantera tillsynsfrågorna. 

Efter det att kommunfullmäktige fattat beslut har respektive nämnd att besluta 
om vidare delegering till tjänstemän. 

Underlag 
Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) 
Tjänsteskrivelse 2010-08-31 
______  
Beslutet skickas för verkställighet till: Kommunfullmäktige 
 
Beslutet skickas för kännedom till: Räddningsnämnden 
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Mbn § 55 A 0001-2010 

Ändring i delegationsordningen 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att göra följande ändring i 
delegationsordningen: 
 Lag och förordning (FO) om 

brandfarliga och explosiva varor (SFS 
2010:1011, SFS 2010:1075) 

  

   
Ärende Delegation Anm 

 
   
 
Tillstånd till hantering och 
överföring av explosiva 
varor samt förvaring i 
flyttbart förråd 

 
Bygglovingenjören 
Stadsarkitekten 
Planingenjören  

 
Lag, 18§ tredje stycket 
 
 

Beslut om nya och 
ändrade villkor i tillståndet 

Bygglovingenjören 
Stadsarkitekten 
Planingenjören   

Lag, § 19 tredje stycket 
 
 
 

Återkallande av tillstånd Bygglovingenjören 
Stadsarkitekten 
Planingenjören 

Lag, 20§ 

Avsyning och medgivande 
att påbörja hanteringen 
efter avsyning. 

Bygglovingenjören 
Stadsarkitekten 
Planingenjören 

Fo 16§ 
 
 

Meddelande av nytt 
tillstånd vid innehavarskifte 
med i huvudsak 
oförändrad verksamhet. 
 

Bygglovingenjören 
Stadsarkitekten 
Planingenjören 

Fo, 20§ 
 
 
 

Underrättelse till 
polismyndigheten vid 
anmälan om byte av 
verksamhetsutövare 

Bygglovingenjören 
Stadsarkitekten 
Planingenjören  

Fo, 20§ 
 
 

 
Ändringen i delegationsordningen träder i kraft under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar att miljö- och byggnadsnämnden skall vara den 
nämnd i kommunen som skall hantera tillstånd om brandfarliga och explosiva 
varor. 
I och med ny lag upphör tidigare givna delegationer enligt lag om brandfarliga 
och explosiva varor (SFS 1988:868).  

Sammanfattning 
Riksdagen har den 1 juli 2010 beslutat om ny lag om brandfarliga och 
explosiva varor med ikraftträdande1 september 2010. Tillhörande förordning 
finns (2010:1075).   

 

   forts 
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forts 

Mbn § 55 

 

I dagsläget tas beslut angående brandfarliga varor av miljö- och 
byggnadsnämnden och tillsyn görs av räddningstjänsten. Tillstånd och tillsyn 
avseende förvaring av explosiva varor handhas av polismyndigheten, men 
överförs enligt den nya lagen till kommunen. Kommunfullmäktige ska fatta 
beslut om vilken eller vilka nämnder som ska fullgöra de uppgifter som 
ankommer på kommunen enligt denna lag. 

Miljö- och byggnadsnämnden har enligt tidigare lagstiftning (SFS 1988:868) 
delegerat rätten att besluta i vissa ärenden till tjänstemän inom plan- och 
bygglovenheten. Denna delegation skall upphävas och ersättas med en ny 
delegation som överensstämmer med den nya lagen. Detta under förutsättning 
att fullmäktige beslutar att miljö- och byggnadsnämnden skall vara den nämnd 
som fattar besluten om tillstånd för brandfarliga och explosiva varor. 

Underlag 
Tjänsteskrivelse 2010-09-30 
______   
Beslutet skickas för kännedom till: Räddningsnämnden 
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Mbn § 56  

Översyn av det utökade strandskyddet 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden uppdrar till stadsarkitekten att vara 
kontaktperson för projektet och ta fram det material som länsstyrelsen 
efterfrågat för att senast den 14 januari 2011 lämna det till länsstyrelsen.   

Sammanfattning 
Enligt övergångsbestämmelserna till strandskyddsbestämmelserna i 
Miljöbalken ska länsstyrelsen fatta beslut om utvidgade strandskydd för 
samtliga vatten där utökat strandskydd råder. De befintliga utvidgningarna 
upphör att gälla i och med utgången av 2014. Har nya beslut inte fattats till 
detta datum återgår strandskyddet till 100 meter, det vill säga generellt 
strandskydd kommer att gälla. 

Underlag 
Länsstyrelsens skrivelse 2010-09-17 
Tjänsteskrivelse 2010-09-27 
______   
Beslutet skickas för verkställighet till: Stadsarkitekten 
 
Beslutet skickas för kännedom till: Kommunstyrelsen 
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Mbn § 57 L 0136-2010 

Humletorp 3:18. Ansökan om bygglov och 
strandskyddsdispens för bastu 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Bygglov medges enligt Plan och bygglagen (PBL) 8 kapitel 1 § 
2. Strandskyddsdispens beviljas enligt Miljöbalken (MB) 7 kapitel 18 §. 

Särskilda skäl till dispensen är att bebyggelsen sker inom redan hävdad och 
ianspråktagen plats för campingområdet. Som ett öppet campingområde 
kommer inte förutsättningar för allmänhetens nyttjande av området för 
rörligt friluftsliv liksom för strandrelaterade flora och fauna, att påverkas 
ytterliggare. Föreslagen lokalisering kan därför inte anses stå i konflikt med 
strandskyddets syfte. Ingen avgränsning för allmänhetens tillgänglighet till 
marken får göras  

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov samt strandskyddsdispens för nybyggnad av en bastu 
inom fastigheten Humletorp 3:18. På platsen stod tidigare en bastubyggnad 
som under sommaren 2010 helt brunnit ner. Byggnaden saknade både bygglov 
och strandskyddsdispens. 

Tidigare finns bygglov samt strandskyddsdispens för bastubyggnad i nära 
anslutning till denna byggnad. 

För området, som är av riksintresse enligt 4 kapitlet 1-2 §§ MB, gäller 
strandskyddsförordnande enligt 7 kapitlet 14 § MB intill ett avstånd om 150 
meter från strandlinjen. 

Underlag 
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens 2010-09-20 
Karta 
Foto 
Tjänsteskrivelse 2010-09-27 
______ 
Beslutet skickas till: Sökanden 
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Mbn § 58  

Rapport från förvaltningen 

Miljöenheten 
• Miljödomstolens dom 2010-09-29 i ärende om tillstånd enligt miljöbalken 

för fiskodlingsverksamhet i Övre Fryken, Stöpafors. Nämnden enas om att 
domen skall överklagas. 

• Bäckebrons Såg AB. Miljö- och byggnadsnämndens beslut om att inte 
döma ut vite har överklagats av grannar. 

• Verksamhetsuppföljning. 

Plan- och bygglovenheten 
• Skacksjö 6:2 förfrågan om ändring om plan. Stadsarkitekten tar upp ärendet 

med Länsstyrelsen den 8 oktober. 
• Ransby 1:494. Fastigheten har bytt ägare. Den nya fastighetsägaren har 

lämnat in rivningsanmälan, byggnaden skall vara riven senast 1 december. 
______  
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Mbn § 59 2010-77 

Ekonomisk månadsrapport 
 
Redovisning av det ekonomiska utfallet för september månad 2010  
(riktpunkt 75 %). 
 
Verksamhet Budg. resultat tkr Nettoförbrukning tkr %-förbrukning
Totalt 4 389 2 312 53
Nämnden 297 178 60
Miljöenheten 2 178 1 216 56
Plan- o 
bygglovenheten 

1 914 981 51

______ 



   Sida 

SUNNE KOMMUN  
 
Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2010-10-06 

11 (13)

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

    
 

Mbn § 60 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 22/2010. 
Plan- och bygglovenheten enligt sista 23/2010. 
Tekniska enheten enligt listor 24-27/2010. 
______   
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Mbn § 61  

Meddelanden 
 
Följande meddelanden har kommit in: 
 
Vänersborgs tingsrätt Kallelse till syn. Häljeby 1:45, 

överklagat ärende. 
 

Länsstyrelsen Översyn av det utökade strandskyddet 
______  
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Mbn § 62 L 1220-2009 

Kallelse till syn med Miljödomstolen 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Nämnden beslutar att vice ordförande Anders Folkesson skall företräda miljö- 
och byggnadsnämnden vid syn den 24 november 2010. 

Sammanfattning 
Miljödomstolen kallar nämnden att genom behörig ställföreträdare inställa sig 
till syn i överklagat strandskyddsärende på Häljeby 1:45.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade under § 21/2010 att lämna 
strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Häljeby 
1:45. Länsstyrelsen upphävde nämndens beslut 2010-06-29. Sökanden 
överklagade länsstyrelsens beslut till miljödomstolen.  

Underlag 
Kallelse från miljödomstolen. 
______  
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