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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 10.00-12.00 Paragrafer 

71-77 

 

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) 
 

 

Övriga närvarande Ingrid Larsson, förvaltningssekreterare 
Anders Olsson, förvaltningschef 
Rolph Johnsson, stadsarkitekt 
Lotta Dunås, miljöinspektör  

Utses att justera Anders Folkesson 
Justeringens  
plats och tid Miljöenheten 2010-12-13, kl 09.00 

Underskrifter Sekreterare  
  Ingrid Larsson

 Ordförande  
  Arne Olsson

 Justerande  
  Anders Folkesson
 

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

Organ Miljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2010-12-08
Datum för anslags uppsättande 2010-12-13 Datum för anslags 

nedtagande 
2011-01-04 

Förvaringsplats för protokoll Miljöenheten
Underskrift   
 Ingrid Larsson 
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Mbn § 71 2010-271 

Föreläggande att uppfylla villkor 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kapitlet miljöbalken § 9 
att förelägga Bäckebrons Sågverk AB, organisationsnummer 556099-7008, 
Bäckebron 140, 686 95 Västra Ämtervik att uppfylla villkor 2 i 
miljödomstolens beslut 2008-10-17 gällande bullernivåer från verksamheten 
utomhus vid bostaden på fastigheten Bäckebron 1:49. 

Villkoret skall vara uppfyllt senast 2012-02 -01.  

Sammanfattning 
I villkoret regleras buller från verksamheten vid närmaste bostäder. Bolaget har 
under 2010 uppfört ett bullerplank i bullerdämpande syfte. Bullermätningar 
utfördes av Miljömonitor Sven Odén kvällen och natten den 23 juni samt dagen 
den 24 juni, med kompletterande mätningar vid Bäckebron 1:49 den 19 
augusti. Mätningarna visar att villkoret uppfylls vid samtliga mätpunkter vid 
mättillfället utom vid bostaden på Bäckebron 1:49. Där var ekvivalenta 
ljudnivån 63 dBA dagtid, riktvärde i villkoret dagtid är 55 dBA. 

Bäckebron 1:49 ägs av sågverket och hyrs ut som bostad. De boende uppger att 
de inte är störda varken av buller eller annat från verksamheten och bedömer 
övriga ljud som trafik på E 45 och tåg på Fryksdalsbanan som betydligt mer 
störande. 

Trots detta gäller villkor 2 även här och uppfylls inte villkoret får fastigheten 
inte användas som bostad. Miljö- och byggnadsnämnden väljer att sätta 
datumet för villkorets uppfyllande till så långt framåt som 2012-02-01 då de 
boende på fastigheten kan drabbas mot sin vilja av de åtgärder som sågverket 
gör för att uppfylla villkoret. 

Underlag 
Tjänsteskrivelse 
Kommunicering från miljöenheten 2010-10-21 
Svar på kommunicering från Bäckebrons Sågverk AB 2010-11-20 
Svar på kommunicering från boende på fastigheten Bäckebron 1:49, 2010-11-
03 
Revidera upplaga 2010-08-23. Mätning av buller utomhus, Miljömonitor 
______  
Beslut inklusive tjänsteskrivelse skickas för verkställighet till Bäckebrons 
Sågverk AB, rek mb med besvärshänvisning. 
Beslut inklusive tjänsteskrivelse skickas för kännedom till boende på 
fastigheten Bäckebron 1:49, rek mb med besvärshänvisning. 
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Mbn § 72 2010-322 

Tillägg till delegationsordningen 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar införa följande tillägg i 
delegationsordningen: 

 Strålskyddsförordningen (1988:293)   
89 Besluta om de föreläggande och 

förbud som behövs i samband med 
tillsyn 

Miljöinspektör 
Förbud beslutas av 
Miljöchef 

§ 16  
§§ 31-32 i 
lagen SFS 
1988:220 

 Solarieföreskrift (SSMFS 2008:36)   
90 Besluta i ärende om anmälan av 

solarium 
Miljöinspektör § 8 

Sammanfattning 
Sedan hösten 2007 har kommunernas miljönämnder tillsynsansvar över 
solarier. Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter är solarier som är 
upplåtna för allmänheten anmälningspliktiga. Tillsynsmyndigheten har också 
rätt att fatta beslut om föreläggande och förbud med stöd av 
strålskyddsförordningen. 

Nämndens delegationsordning saknar ett avsnitt om strålskydd varför den bör 
kompletteras i detta avseende. 

Underlag 
Tjänsteskrivelse 2010-11-29 
______  
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Mbn § 73 2010-323 

Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdestider 2011 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
 
Beredning:  

12 januari 15 juni 

8 februari 31 augusti 

8 mars 28 september 

6 april 2 november 

11 maj 7 december 

 

Nämnden:  

19 januari 22 juni 

16 februari 7 september 

16 mars 5 oktober 

13 april 9 november 

18 maj 14 december 

Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder 10 gånger per år. Sammanträdena 
föregås av en beredning. 
Nämndens sammanträdestider är onsdagar kl 13.00. 
Beredningen sammanträder en vecka före nämndsammanträdet.  

Underlag 
Tjänsteskrivelse 2010-11-15 
______  
Beslutet skickas för kännedom till kommunkansliet 
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Mbn § 74  

Rapport från förvaltningen 

Miljöenheten 
• Verksamhetsuppföljning. 
• Ny vikarierande livsmedelsinspektör börjar den 17 januari 2011. 
• Fiskodlingen får tillstånd till utökning i tio år. Nämnden ges inte 

prövningstillstånd hos Miljööverdomstolen. 

Plan- och bygglovenheten 
• Pågående planarbeten. 
• Nytt registreringsprogram. 
• Nya Plan- och bygglagen samt kommande pensionsavgångar kommer att 

kräva mer personalresurser. 
_____ 
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Mbn § 75  

Ekonomisk månadsrapport 
 
Redovisning av det ekonomiska utfallet för november månad 2010  
(riktpunkt 92 %). 
 
Verksamhet Budg. resultat tkr Nettoförbrukning tkr %-förbrukning
Totalt 4 389 3 454 79
Nämnden 297 221 74
Miljöenheten 2 178 1 805 83
Plan- o 
bygglovenheten 

1 914 1 427 75

______  
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Mbn § 76 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 30/2010. 
Plan- och bygglovenheten enligt lista 31/2010. 
Tekniska enheten enligt lista 32 och 33/2010. 
______  
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Mbn § 77  

Meddelanden 
 
Följande meddelanden har kommit in: 
 
Kommunfullmäktige § 11 Uppgifter enligt ny lag om 

brandfarliga och explosiva varor. 
 
§ 14 Val av revisorer för 
kommunförvaltningen. 

______  
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