Miljö- och bygglovsnämnden

PROTOKOLL
Sida

Sammanträdesdatum

1(7)

2022-09-12
SUNNEKOMMUN
Plats och tid

Där ut samt via Teams, kl 13:15 - 13:45

Paragrafer

§57-§61
Beslutande

Nils Ahlqvist (C), ordförande (alla ledamöter deltog digitalt)
Tage Sohl (L), vice ordförande
Lars-Olov Eriksson (S)

Övriga närvarande

Pauline Skogfeldt, enhetschef, miljö- och byggenheten (mbn)
Marcus Löfvenholm, förvaltningsselu-eterare, mbn
Pär Jonsson, bygglovingenjör, mbn, §57-58
Daniel Nilsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, mbn §57-59

Utses att justera
Justeringens plats och tid
Sekreterare

Tage Sohl (L)
Kvarngatan 6, 2022-09-16, kl 09:00
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Ordförande
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NilsXhlqvist(Cj
Justerare

t,
Tage ^ohl (L)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ M'iljö- och bygglovsnämnden
Sammanträdesdatum 2022-09-12
Datum då anslaget sätts upp 2022-09-16
Datum då anslaget tas ned 2022-10-10

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggenheten, Kvarngatan 6
Underskrift
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Godkännande av föredragningslista
Dm-

Miljö- och bygglovsnämndens beslut
Föredragningslista godkändes

Justerare
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Byggsanktionsavgift, Sundsvik 8:7.
Dm- MBN/2022:46
Miljö- och bygglovsnämnden beslut
Ärendet bordläggs till nästa nämndsammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggenheten har upptäckt att en lägenhet i flerbostadshuset på
Sundsvik 8:7 har tagits i bruk. Byggnaden saknar slutbesked och därför
föreslås det att en byggsanktionsavgift om 47 720 kr tas ut av fastighetsägaren.

Yrkande
Nils Ahlqvist (C): Ärendet bordläggs till nästa nämndsammanträde.
Beslutsunderlag
IVliljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse 2022-06-23
Bilaga l, beräkning av byggsanktionsavgift 2022-03-04
Bilaga 2, sanktionsarea 2022-03-04
Bilaga 3, informationsbrev 2021-09-24
Bilaga 4, foto 2021-12-10

Beslutet tillsammans med besvärshänvisning skickas med förenklad

delgivning till:
Fastighetsägaren av Sundsvik 8:7

Utdragsbestyrkare
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§59
Remiss gällande bergtäkt, Munkforshöjden, Sunne

Prästgård 1:18 och 1:22
Dm- MBN/2022:48
Miljö- och bygglovsnämndenbeslut
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 fastigheterna Sunne Prästgård l :22 och 1:18
inkommit, under benämningen Bergtäkten Munkforshöjden. Ansökan
avser verksamhet under 15 år för upptag och förädling av totalt 195 000
ton berg där maximalt årligt uttag och krossning av berg blir 25 000 ton.
Verksamhetsområde uppges efter komplettering som inkom under

sommaren 2022 bli ytan 36 108 kvadratmeter där biytningsområdet blir 10
813 kvadratmeter. På områdena där det inte planeras att brytas berg är
tänkt att utgöra transportvägar, upplagsytor för avbaningsmassor och
skyddszoner.

Täktverksamhet har inte funnits på området tidigare, syftet sökande har
med verksamhet är att ta fram material som främst ska användas till
väggrus, bärlager och annat vägmaterial. Samt till erosionsskydd och
byggnadsändamål.

Yrkande
Nils Ahlqvist (C): Nämnden antar yttrandet och översänder det som sitt
eget.

Beslutsunderlag
Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för bergtäkt på fastigheterna
Sunne Prästgård 1:22 och 1:18 med bilagor, Länsstyrelsens dnr: 551-7687-

2021
Beslutet skickas till:
Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Örebro län;
orebro@lansstyrelsen.se

Utdragsbestyrkare
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Information och ärenden för kännedom
Dm-

Sammanfattning av ärendet
Personalärenden -

Bygglovhandläggare Pär Jonsson har sagt upp sig och rekrytering är igån^
Miljö- och hälsoskyddsinspektör med samordningsansvar har anställts,
börjar sin tjänst i december.
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Redovisning av delegeringsbeslut
Dm-

Miljö- och bygglovsnämndens beslut
Nämnden har tagit del av besluten.

Sammanfattning av ärendet
Bygglovsärenden, beslut fattade av miljö- och byggenheten, lista B6.
Räddnings- och sotningsärenden, beslut fattade av räddningstjänsten och
sotningsväsendet, lista R5.

Justerare
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