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Mbn § 48
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten Ransby 1:363
Dm-MBN2019/54/04
Miljö- och bygglovsnämndens beslut
l. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus beviljas enligt 9 kapitlet
31 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900)
2. Avgiften för bygglov uppgår till 15 661 la-onor enligt taxa fastställd
av kommunfullmäktige.

3. Som kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen 10 kapitlet 9 §
godtas Mats-Ola Levein med certifiering SC 0819-13 giltigt t.o.m.
2023-06-25.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten

Ransby l :363, inkom till miljö- och byggenheten den 18 april
2019. Sökanden avser att uppföra ett enbostadshus i ett plan med en
byggnadsyta på ca 194 kvadratmeter. Byggnaden kommer uppföras på
fastighet som tidigare varit bebyggd med ett bostadshus men där huset
brann ner.

Upplysningar
® Beviljat bygglov innebär inte att åtgärden får påbörjas. Tillstånd att
starta åtgärden ges via ett startbesked efter att tekniskt samråd

hållits. Kontakta miljö- byggenheten för att boka tid för samråd.
® Åtgärden får dock tidigast påbörjas fyra veckor efter att detta beslut
har annonserats i Post- och inrikes Tidningar.
® Sökanden görs uppmärksam på att detta beslut upphör att gälla om
åtgärden inte påböijats inom två år och avslutats inom fem år från
denna dag.

® Tillstånd för enskilt avlopp ochjordvärme prövas hos miljö- och
byggenheten och omfattas inte av detta beslut. Enskilda
ansökningar behöver göras för detta.

® Avgiften uppgår till 15 661 kronor enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige 2011-05-02 § 91. Faktura skickas separat.

Yrkande
Nils Ahlqvist (C): Nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggenhetens tjänstesla-ivelse, 2019-04-29

Planritning A01, 2019-04-18
Fasadritning söder och väster A02, 2019-04-18
Fasadritning norr och öster A03, 2019-04-18

Situationsplan A04, 2019-04-18
Utdragsbestyrkare
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Fortsättning § 48

Beslutet skickas till:

Sökanden
Post- och Inrikes tidningar
Underrättelse till berörda grannar:
Fastighetsägare av Ransby 1:368, Ransby 1:525, Ransby 1:456, Ransby

1:474, Ransby 1:475 och Sätergården 1:5

Justerare

Utdragsbestyrkare
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Mbn § 49

Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod på

fastigheten Skäggeberg 15:148
Dm-MBN2019/57/04
Miljö- och bygglovsnämndens beslut
l. Bygglov för uppförande av telemast med tillhörande telcnikbod

beviljas enligt 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900)
2. Avgiften för bygglov uppgår till 9 486 kronor enligt taxa fastställd
av kommunfullmäktige.

3. Som kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen 10 kapitlet 9 §
godtas Ante Larsson med certifiering SC 0935-14 giltigt t.o.m.
2019-11-05.

4. Startbesked för åtgärden ges i enlighet med 10 kapitlet 3 § PBL.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om bygglov för uppförande av telemast med tillhörande teknik-

bod på fastigheten Skäggeberg 15:148, inkom till miljö- och byggenheten
den 4 april 2019. Sökanden avser att uppföra en telemast som är 42 meter
hög och en teknikbod på ca 6 kvadratmeter. Telemasten ska användas för
det allmänna mobiltelenätet. Fastighetsägare inom en radie av 300 meter
har fått möjlighet att lämna synpunkter på den planerade åtgärden. Synpunkter har kommit in från en fastighetsägare. Remiss har även skickats till
försvarsmakten. Försvarsmakten hade inga synpunkter på åtgärden. Flyghinderanalys för masten är genomförd av Luftfartsverket, (LFV).

• Åtgärden får tidigast påbörjas fyra veckor efter att detta beslut har
annonserats i Post- och inrikes Tidningar.
• Sökanden görs uppmärksam på att detta beslut upphör att gälla om
åtgärden inte påböijats inom två år och avslutats inom fem år från
denna dag.

• Avgiften uppgår till 9 486 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-02 § 91. Faktura skickas separat.

Yrkande
Nils Ahlqvist (C): Nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
IVIiljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse, 2019-04-29
Yttrande från Försvarsmakten, 2019-04-12

Flyghinderanalys från LFV, 2019-04-10
Orienteringskarta, 2019-04-04

Ritning teknikbod, 2019-04-04
Elevation tom, 2019-04-04
Situationsplan 1:250, 2019-04-04
Situationsplan 1:500, 2019-04-04
Situationsplan 1:1000, 2019-04-04
Utdragsbestyrkare
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Fortsättning § 49
Kontrollplan, 2019-04-04

Beslutet skickas till:
Sökanden

Fastighetsägare av Skäggeberg 15:77
Post- och Inrikes tidningar
Kungörelse på kommunens digitala anslagstavla
Underrättelse till berörda grannar:

Fastighetsägare av Skäggeberg 15:69, Skäggeberg 15:94, Skäggeberg
15:75, Skäggeberg 15:71, Skäggeberg 15:74, Skäggeberg 15:105,
Skäggeberg 15:72, Skäggeberg 15:169

Juste ra re

Utdragsbestyrkare
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Miljö- och bygglovsnämnden

Mbn § 50

Yttrande inför länsstyrelsens prövning av beslut om
strandskyddsdispens rörande fastigheterna
Sånebytorp 1:12 och 1:16.
Dm-MBN2019/58/04
Miljö- och bygglovsnämndens beslut
Miljö- och bygglovsnämnden översänder miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse som yttrande till länsstyrelsen i Värmland.

Sammanfattning av ärendet
Ansökan om bygglov för kurer vid vägskyddsanordning för järnvägen på
Sånebytorp l: 12 och 1:16, kom intill miljö-och byggenheten i Sunne
kommun 2018-03-21. Då placeringarna av kurerna låg inom strandskydd
och landskaps-bildsskydd skickades de, tillsammans med ett annat ärende
inom fågelskyddsområde, till länsstyrelsen för beslut 2018-05-23. Se
tjänsteanteckning i bilaga l. Sökanden skulle komplettera ansökningarna
med ansökan om strandskyddsdispens till länsstyrelsen. 2018-12-13
skickade länsstyrelsen tillbaka alla tre ärendena till sökanden på grund av
att fågelskyddsområdet upphävts och att kommunen då skulle ta beslut om
strandskyddsdispenserna. Se bilaga 2. 2019-01-17 meddelar kommunen

sökanden att tillstånd att bygga inom landskapsbildsskydd på Sånebytorp
1:12 och 1:16 ges av länsstyrelsen varför sökanden måste vända sig dit
innan bygglovansökningarna kan behandlas. Se bilaga 3. Sökanden kon-

taktar i böljan av februari 2019 handläggare på länsstyrelsen och får
besked om att åtgärden är undantagen landskapsbildsskyddet i och med den
"allmänna samfärden". Se bilaga 3. Miljö- och bygglovsnämnden handlägger ärendena och beslutar att bevilja byggloven och strandskyddsdispenserna för de båda ärendena på sammanträdet 2019-03-18.

Yrkande
Nils Ahlqvist (C): Nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse
Bilaga l, tjänsteanteckning
Bilaga 2, mailkonversation
Bilaga 3, mailkonversation
Bilaga 4, underrättelse och beslut från Länsstyrelsen

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen i Värmland
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Mbn§51

Remiss i ärende gällande ansökan om tillstånd för takt
av berg på fastigheten Spelnäs 1:4
DnrMBN2019/56/04
Miljö- och bygglovsnämndens beslut
Miljö- och bygglovsnämnden antar yttrandet och översänder det som sitt
eget.

Sammanfattning av ärendet
Till miljö - och bygglovsnämnden har en remiss gällande ansökan om

tillstånd för takt av berg på fastigheten Spelnäs l :4 inkommit. Ansökan
avser verksamhet under 20 år med ett uttag av totalt cirka 3 000 000 ton

berg och ett årligt uttag av 150 000 ton. Verksamhetsområdet uppgår till
12,4 hektar.
Det finns i dagsläget en husbehovstäkt på fastigheten.

Yrkande
Nils Ahlqvist (C): Nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse 2019-05-02

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för bergtäkt på fastigheten Spelnäs
1:4, Länsstyrelsens dm" 551-695-2019

Beslutet skickas till:
Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Örebro län;
orebro@lansstyrelsen.se

Juste ra re

Utdragsbestyrkare
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Miljö- och bygglovsnämnden

Mbn § 52

Nya avgifter enligt lag om tobak och liknande
produkter samt sammanslagning av flera taxor till nya
gemensamma taxebestämmelser
Dm-MBN2019/52/03
Miljö- och bygglovsnämndens beslut
l. Förslaget till ny taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen,
lag om tobak och liknande produkter samt lag om handel med vissa
receptfria läkemedel antas.
2. Den nya taxan ska gälla från och med 2019-07-01.
3. Miljö- och bygglovsnämnden sänder förslaget på ny taxa till kommunfullmäktige för antagande.
4. Miljö- och bygglovsnämnden föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten till miljö- och bygglovsnämnden att för varje
kalenderår (avgiftsår) besluta om justering av i denna taxa fastställda timavgifter och fasta avgifter. Detta ska då ske med en
procentssats för det innevarande kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns redovisat av Sveriges kommimer och landsting i oktober månad. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2019.

Anmälan om jäv
Björn Wennerström anmäler jäv och deltar ej i diskussionen.

Deltar ej i beslutet
Björn Wennerström

Sammanfattning av ärendet
Ny lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) träder i kraft 201907-01. Från och med detta datum råder bland annat tillståndsplikt för

försäljning av tobaksvaror vilket är en förändring sedan tidigare då detta
var anmälningspliktigt. Anmälningsplikt för försäljning av e-cigaretter
och/eller påfyllningsbehållare finns fortfarande kvar och är oförändrat

jämfört med 2018.
Lagförändringen kring försäljningen av tobaksvaror med införsel av tillståndskrav innebär ett utökat prövningsförfarande och utökat krav på tillsyn av dessa verksamheter. För att, enligt självkostnadsprincipen, täcka de
kostnader som uppstår på grund lagförändringen har miljö- och bygg-

enheten jobbat fram ett nytt förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt
lag om tobak och liknande produkter.
Samtidigt som lagförändringar införs i det nya taxeförslaget slås fler taxor
samman till ett dokument med gemensamma taxebestämmelser för fler
områden.

Utdragsbestyrkare

Justerare

-M

\
/

PROTOKOLL

SUNNE KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

10(15)

2019-05-13

Miljö- och bygglovsnämnden

Fortsättning § 52
Yrkande
Nils Ahlqvist (C): Nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse 2019-04-30
Förslag till ny taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om
tobak och liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria
läkemedel.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkare
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Mbn § 53

Handlingsplan vid akuta händelser avseende
livsmedel och dricksvatten
Dm-MBN2019/55/04
Miljö- och bygglovsnämndens beslut
Miljö- och bygglovsnämnden beslutar att anta handlingsplan vid extraordinära händelser avseende livsmedel och dricksvatten med redaktionella
ändringar enligt enhetschefens förslag. Årlig revidering sker på enhetsnivå
och vid större ändringar tas detta till nämnden.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen genomförde den 28 mars 2018 en revision av miljö- och
bygglovsnämndens livsmedelskontroll. Enligt revisionsrapporten saknar
nämnden en ändamålsenlig och uppdaterad beredskapsplan som omfattar
både livsmedel och dricksvatten.

Yrkande
Nils Ahlqvist (C) Nämnden beslutar att anta handlingsplan och redaktionella ändringar enligt enhetschefens förslag.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggenhetens tjänstesb-ivelse, 2019-04-30
Handlingsplan vid extraordinära händelser avseende livsmedel och
dricksvatten inklusive bilaga 1-8

Justerare

Utdragsbestyrkare
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Mbn § 54

Tillförordnat dataskyddsombud för miljö- och
bygglovsnämnden - ny ansvarig från maj 2019
Dm-MBN2019/51/01
Miljö- och bygglovsnämndens beslut
Förvaltningssekreterare Evelin Larsson utses till tillförordnat (tf) dataskyddsombud för miljö- och bygglovsnämnden från maj - 2019 och ersätter
därmed kommunchef Berit Westergren som varit tf dataskyddsombud.

Sammanfattning av ärendet
Den 25 :e maj 2018 blev EU's förordning General Data Protection Regu-

lation (GDPR) lag i Sverige. En svensk kompletterande dataskyddslag
antogs den 18 maj 2018. Datainspektionen har tillsynsansvaret för att
GDPR efterlevs.
Enligt förordningen är det obligatoriskt för myndigheter, som de kommunala nämnderna, att utnämna ett dataskyddsombud (DSO). Det är tillåtet
att ha ett kommungemensamt D S O. Den övergripande och viktigaste uppgiften för D S O är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.

Yrkande
Nils Ahlqvist (C): Nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till:
kommunstyrelsen (kommunstyrelse@sunne.se)
kommunchef Berit Westergren
förvaltningssekreterare Evelin Larsson
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Mbn § 55
Redovisning av delegeringsbeslut - val av
redovisningsärende
Dm-MBN2019/4/01
Miljö- och bygglovsnämndens beslut
Miljö- och bygglovsnämnden har tagit del av redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Kajsa Skymberg redogör för ärende
gällande registrering av livsmedelsanläggning, diarienummer mbn 2019404.

Juste ra re
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Mbn § 56

Redovisning av delegeringsbeslut
Dm-MBN2019/3/01
Miljö- och bygglovsnämndens beslut
Nämnden har tagit del av redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Bygglovsärenden, beslut fattade av miljö- och byggenheten, lista B5
Ärenden inom miljö, hälsoskydd, livsmedel och lotterier, fattade av milj öoch byggenheten, lista M7 och M8
Ärenden inom alkohol och tobak, fattade av miljö- och byggenheten, lista
A4.

Juste ra re
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Mbn § 57
Informationsärenden
Dm-MBN2019/l/01
Sammanfattning av ärendet
Begäran om överlåtelse av livsmedelskontroll på Ridgedale permakultur -

Kajsa Skymberg
Informationsfilm från Boverket visas för ledamöterna - Lotta Gunnarsson

Justerare

Utdragsbestyrkare

