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Protokoll 2014-12-09 1 (20) 

  
Plats: Forshaga, kommunhuset 
Tid: Klockan 10.00 – 11.30 

Avser §§: 
 

89  - 101 

Beslutande: Maria Norell (S), ordförande 
 Pia Falk (S), 1:e vice ordförande 

 Willy Eriksson (C) 2:e vice ordförande 
 Annelie Nilsson (S) 

 Peter Andersson (S) 
 Karin Jensen (S) 

 Inge Olsson (M) 
 Tore Lennartsson (C) 

  
Tjänstgörande ersättare: 
 

Ingemar Larsson (S) ersätter  
Lars-Ove Carlsson (S) 
 

Ej tjänstgörande ersättare: Sture Persson (S) 
 Lars-Ola Westerlund (MP) 

 Carl Sjöstedt (M) 
  

Övriga närvarande: Tjänstemän: 
 Jan Erik Engström, stadsarkitekt 

 Urban Ledin, miljö- och byggchef 
 Marie Jadermark, byggingenjör 

Katrin Johansson, miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 Lindha Rothén, nämndsekreterare 
 Linda Saarikoski, gatuingenjör §§ 89-91 

 
Övriga: 
Jakob Bäckström, VFU-medarbetare 

  

 
 
 

 

Justeringens plats och datum: 
 

Kommunkontoret, Forshaga, 2014-12-11 

Sekreterare:  

  

 Lindha Rothén 
  

Ordförande:  
  

 Maria Norell (S) 
  
Justerare:  

  

 Annelie Nilsson (S) 
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Anslag/Bevis 

 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  
Miljö- och byggnämnden, §§: 
 

89 - 101 

Sammanträdesdatum: 
 

2014-12-09 

Datum för anslags uppsättande: 
 

2014-12-11 

Datum för anslags nedtagande: 
 

2015-01-23 

Förvaringsplats för protokollet: 
 

Miljö- och byggförvaltningen 

Underskrift: 
 

 
Lindha Rothén 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Miljö- och byggnämnden 

Protokoll 2014-12-09 3 (20) 

 
MBN § 89 

Upprop och val av justerare 
 Miljö- och byggnämnden beslutar att utse Annelie Nilsson (S) till 

justerare. 

 Justeringen sker på kommunhuset i Forshaga 2014-12-11. 
 

______________________________________________________________________ 
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MBN § 90 
 

Dagordning 

 Dagordningen godkänns. 
 
______________________________________________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 

Miljö- och byggnämnden 

Protokoll 2014-12-09 5 (20) 

 
MBN § 91 

 
Rapporter 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
 Miljö- och byggnämnden noterar rapporterna. 

 
Gatuingenjör Linda Saarikoski 
 
1. Informerar om anledningen till hastighetsändringen på Visterudsvägen från 30 
km till 70 km, samt fem andra vägsträckor i kommunen. Kommunen har sedan 
tidigare beslutat om en sänkning av hastigheter på dessa sträckor, vilket de ej 
haft befogenheter till då det ligger på länsstyrelsen. Länsstyrelsen gör därför en 
översyn på detta och ger besked om vad som kommer att gälla. Önskar de 
boende ha kvar en lägre hastighet är det till länsstyrelsen de ska söka. 
 
Byggingenjör Marie Jadermark 
 
1. Miljö- och byggförvaltningen har gjort ett informationsbrev om startbesked 
och slutbesked i bygglovsprocessen. Detta brev används vid utskick av 
bygglovsbeslut där vi förklarar vad som gäller för att slippa en sanktionsavgift. 
 
Stadsarkitekt Jan Erik Engström 
 
1. Detaljplanen för Munkerudsskolan är antagen och väntas vinna lagakraft inom 
kort. 
 
2. En butikskedja har kontaktat stadsarkitekten och bett honom fråga miljö- och 
byggnämnden vad de tycker gäller deras förslag på lokalisering. Nämnden 
diskuterar frågan och ger stadsarkitekten i uppdrag att undersöka vilka olika 
möjligheter som finns för de aktuella tomterna och sedan ta upp frågan på nytt. 
 
Miljö- och byggchef Urban Ledin 
 
1. Avtalet med vår stadsarkitekt som går ut i år kommer att förlängas. 
 
2. Länsstyrelsen informerar om att de har förelagt Uddeholm Kraft AB att 
genomföra en miljöteknisk undersökning på fastigheterna Deje 3:18, Klippåsen 
1:4 och Risätter 5:1. Bakgrunden är att det behöver utredas om tidigare 
verksamhet på platsen kan ha medfört föroreningar. 
 
3. Länsstyrelsen har utfört ett revisionsbesök på miljö- och byggförvaltningen i 
Forshaga vad gäller tillsynen inom tobak- och alkoholområdet. 
 
4. Kommunen har deltagit i ett arbetsmöte med länsstyrelsen vad gäller 
diskussionen kring förslaget av det utvidgade strandskyddet i länet. 
 
5. Ansökan gällande myggbekämpning 2015 samt helikopterupphandlingen är 
skickad. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Miljö- och byggnämnden 

Protokoll 2014-12-09 6 (20) 

 
MBN § 91 
 

Rapporter – 2 – 
 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Katrin Johansson 
 
1. Informerar om att de hälsoskyddsåtgärder vi har begärt att fastighetsägaren 
till centrumhuset i Deje ska utföra för att få ha hyresgäster där, kommer att ingå 
i bygglovsprocessen som ett krav. Ett brev skickas ut till fastighetsägaren med 
information om detta. Fastighetsägaren har skickat in en bygglovsansökan och vi 
väntar på kompletteringar i ärendet för att kunna fortsätta handläggningen. 
 
2. Informerar om hälsoskyddsärendet på Orrvägen i Munkfors som togs upp på 
förra sammanträdet. En underhållsplan har inkommit men som anses behöver 
preciseras. Miljö- och hälsoskyddsinspektören får i uppdrag att göra ett ärende 
med förslag till beslut till nästa nämnd. 
 
Vid denna rapport om Orrvägen anmäler ledamot Karin Jensen (S) jäv och lämnar 
sammanträdesrummet. 
 
VFU-medarbetare Jakob Bäckström 
 

1. Jakob Bäckström har gjort en övergripande översyn av Forshaga kommuns 

översiktsplan då detta ska göras minst en gång under den nya mandatperioden. 
Det kommunen ser över är om översiktsplanen är aktuell i förhållande till vissa 

krav som anges i PBL (Plan- och bygglagen). Länsstyrelsen ska också någon gång 

under denna mandatperiod redovisa synpunkter som kan ha betydelse vad gäller 
översiktsplanens aktualitet. 
 
Miljö- och byggnämndens ordförande Maria Norell 
 
1. Informerar om vilka ledamöter och ersättare som kommer att sitta i miljö- och 
byggnämnden under kommande mandatperiod. 
 
2. Informerar om ett möte med kommunens revisorer där hon varit miljö- och 
byggnämndens representant för Forshaga kommun. Med på mötet var även Karin 
Jensen, representant för Munkfors kommun samt tjänstemän Urban Ledin och 
Lindha Rothén. 
______________________________________________________________________ 
Beslutet skickas för verkställighet till: Jan Erik Engström, Katrin Johansson 
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MBN § 92 
 

Arbetsutskottets protokoll 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 

 Miljö- och byggnämnden noterar arbetsutskottets protokoll. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 18 november 2014 
______________________________________________________________________ 
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MBN § 93 

Budgetuppföljning t o m november 2014 
Dnr: 2014-112.042 

Miljö- och byggnämndens beslut 

 Miljö- och byggnämnden godkänner budgetuppföljningen t o m november 
2014. 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning t o m november 2014 
______________________________________________________________________ 
Beslutet skickas för verkställighet till: Ekonomikontoret 
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MBN § 94 

Uppföljning internkontrollplan 2014 och upprättande 
av internkontrollplan 2015 
Dnr: 2014-512.003 

Miljö- och byggnämndens beslut 

 Miljö- och byggnämnden godkänner uppföljningsrapporten om 
internkontrollen för miljö – och byggförvaltningen för år 2014. 

 Miljö- och byggnämnden godkänner internkontrollplanen för miljö – och 
byggförvaltningen för år 2015.  

Sammanfattning 

Under 2014 gjordes en internkontrollplan för miljö – och byggförvaltningen i 
verksamhetsledningssystemet Stratsys där viktiga kontrollmoment identifierades 
för förvaltningen. Enligt Forshaga kommuns reglemente för internkontroll ska 
förvaltningschefer svara för årlig skriftlig rapportering till nämnden av hur den 
interna kontrollen fungerar och vid brister redovisa åtgärder. Reviderad 
internkontrollplan ska presenteras. 
 
Bakgrund  
Av kommunallagen framgår att varje nämnd svarar för att interna kontrollen av 
nämndens arbete är tillräcklig. Enligt Forshaga kommuns reglemente så har 
nämnderna det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Förvaltningschefen är skyldig att rapportera till nämnden 
hur den interna kontrollen fungerar. 

Resultatbeskrivning 

Samtliga kontrollmoment i internkontrollplanen har genomförts med godkänt 
resultat. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-12-01 
Utdrag ur Stratsys gällande internkontrollplan 2014 och 2015 
______________________________________________________________________ 
Beslutet skickas för verkställighet till: Kommunstyrelsen 
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MBN § 95 
 

Förteckning över besluts- och behörighetsattestanter 
inom miljö- och byggnämnden för Forshaga och 
Munkfors verksamhetsområde 
Dnr: 2014- 511.002 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
 Förteckningen över besluts- och behörighetsattestanter inom miljö- och 

byggnämndens verksamhetsområde godkänns. 
 
Bakgrund 
Miljö- och byggnämnden beslutar inför varje år om att godkänna förteckningen 
över budgetattestanter inom verksamheten. 
 
Attestantförteckning för 2015 ska nu beslutas av nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-12-01 
Förteckning över besluts- och behörighetsattestanter 
______________________________________________________________________ 
Beslutet skickas till: Ekonomikontoret 
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MBN § 96 

Edeby 1:24, Forshaga kommun, tillbyggnad av 
enbostadshus 
Dnr: BYGG 2014-435 

Miljö- och byggnämndens beslut 

 Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 a § plan- och bygglagen, PBL. 

 Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan- 
och bygglagen. 

Sökande  

(Utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen) 

Upplysningar gällande bygglovsbeslut 

 Följande handlingar ska lämnas in till bygglovsenheten som underlag för 
slutbesked: Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att 
byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.  

 Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL). 

 Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende  

 Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 
4 § PBL. 

 Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 

 Miljö- och byggnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 
beslutet om bygglov upphör att gälla. 

Avgift 

Åtgärden är avgiftsbefriad. 

Handlingar som ingår i beslutet 

Ansökan om bygglov, situationsplan, planritning, fasadritning och anmälan om 
kontrollansvarig. 

Ärendet 

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inom 
områdesbestämmelser med startbesked.  

Förutsättningar 

Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser: ”Områdesbestämmelser för 
området runt Övre Ulleruds kyrka, Forshaga kommun”. Byggnaden är k1-märkt i 
bestämmelserna. 
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Edeby 1:24, Forshaga kommun, tillbyggnad av enbostadshus – 2 - 

Dnr: BYGG 2014-435 
 
Bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden ska skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras 
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § 
PBL). 
 
Ändring av byggnaden ska göras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas 
och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden tas till vara (8 kap 17 § PBL).  

Yttranden 

Åtgärden är av sådan art att Värmlands museum har underrättats om ansökan och 
getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan– och bygglagen). Värmlands 
museum hade inget att erinra mot byggnationen. 

Skäl till beslut  

Åtgärden bedöms inte vara i strid med områdesbestämmelserna. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-28 
______________________________________________________________________ 
Beslutet skickas till: (Utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen) 
(Besvärshänvisning, delgivningskvitto) 
 
Underrättelse om beslutet per brev till fastighetsägare och boende av 
fastigheterna: Klarälvsbanan 1:2 samt Edeby 1:35, 1:85 och 1:100 + annons i 
”Post- och Inrikes Tidningar” 
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MBN § 97 

Rudsheden 1:12, Forshaga kommun, tillbyggnad av 
enbostadshus 
Dnr: BYGG 2014-374 

Miljö- och byggnämndens beslut 

 Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 a § plan- och bygglagen, PBL. 

 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag: Lars Lindberg, Box 131, 684 23 Munkfors, som är 
certifierad kontrollansvarig med behörighet N enligt 10 kap. 9 § PBL. plan- 
och bygglagen. 

Sökande  

(Utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen) 

Upplysningar gällande bygglovsbeslut 

 Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL). 

 Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 
samråd kommer att översändas till byggherren.  

 Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 
4 § PBL. 

 Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 

 Miljö- och byggnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 
beslutet om bygglov upphör att gälla. 

Avgift 

Avgiften för bygglovet är 4 765 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.  

Handlingar som ingår i beslutet 

Ansökan om bygglov, situationsplan, planritning, fasadritning, sektionsritning och 
anmälan om kontrollansvarig. 

Ärendet 

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus utanför planlagt område 
och utanför områdesbestämmelser med startbesked. 

Förutsättningar 

Fastigheten är belägen utanför planlagt område och utanför 
områdesbestämmelser. 
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MBN § 97 

Rudsheden 1:12, Forshaga kommun, tillbyggnad av enbostadshus 
– 2 - 

Dnr: BYGG 2014-374 
 
Bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden ska skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras 
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas (2 kap 6 § 
PBL). 
 
Ändring av byggnaden ska göras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas 
och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden tas till vara (8 kap 17 § PBL).  

Yttranden 

Åtgärden är av sådan art att Värmlands museum har underrättats om ansökan och 
getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan– och bygglagen). Värmlands 
museum hade inget att erinra mot byggnationen. 

Skäl till beslut  

Åtgärden bedöms uppfylla de krav som anges i 9 kap. 31 §. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-12-02 
______________________________________________________________________ 
Beslutet skickas till: (Utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen) 
(Besvärshänvisning, delgivningskvitto) 
 
Underrättelse om beslutet per brev till fastighetsägare och boende av 
fastigheterna: Rud 1.97 samt Rudsheden 2:1 och 1.15 + annons i ”Post- och 
Inrikes Tidningar” 
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MBN § 98 

Lillberget 2, Forshaga kommun, tillbyggnad av 
enbostadshus med garage 
Dnr: BYGG 2014-432 

Miljö- och byggnämndens beslut 

 Åtgärden avviker från detaljplanen avseende att garaget är planerat att 
byggas på ”punktprickig” mark, som ej får bebyggas. 

 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, PBL. 

 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag: Jonas Kullgren, Löveds Herrgård, 66730 Forshaga, 
som är certifierad kontrollansvarig med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL. 
upphävda plan- och bygglagen. 

Sökande  

(Utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen) 

Upplysningar gällande bygglovsbeslut 

 Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett 
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL). 

 Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 
samråd kommer att översändas till byggherren.  

 Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 
4 § PBL. 

 Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 

 Miljö- och byggnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 
beslutet om bygglov upphör att gälla. 

Avgift 

Avgift enligt miljö- och byggnämndens taxa uppgår för bygglov och underrättelse 
till berörda sakägare till 6 186 kr. 

Handlingar som ingår i beslutet 

Ansökan om bygglov, medgivande från grannar, situationsplan, planritning, 
fasadritningar och anmälan om kontrollansvarig. 

Ärendet 

Ansökan avser bygglov med avvikelse från detaljplan för tillbyggnad av 
enbostadshus med garage. 
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MBN § 98 

Lillberget 2, Forshaga kommun, tillbyggnad av enbostadshus med 
garage – 2 - 

Dnr: BYGG 2014-432 

Förutsättningar 

Fastigheten omfattas av detaljplan: ” Detaljplan för ny tillfart m.m. Enåsen, 
Forshaga kommun”.  
 
Åtgärden avviker från detaljplanen avseende att garaget är planerat att byggas 
på ”punktprickig” mark, som ej får bebyggas. 

Yttranden 

Åtgärden är av sådan art att berörda grannar har underrättats om ansökan och 
getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan– och bygglagen). 
Fastighetsägare och boende av fastigheterna: Lillberget 1, 3 och 4 samt Åsberget 
1 har bedömts vara berörda. Svarstiden för tillfälle att yttra sig går ut den 17 
december 2014. Eventuella erinringar redovisas på sammanträdet. 

Skäl till beslut 

Avvikelsen från detaljplanen bedöms som liten och förenlig med planens syfte. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-11-28 
______________________________________________________________________ 
Beslutet skickas till: (Utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen) 
(Besvärshänvisning, delgivningskvitto) 
 
Underrättelse om beslutet per brev till fastighetsägare och boende av 
fastigheterna: Lillberget 1, 3 och 4 samt Åsberget 1+ annons i ”Post- och Inrikes 
Tidningar” 
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MBN § 99 
 

Detaljplan för del av Kvarntorps industriområde 
Dnr: BYGG 2014-351 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
 Miljö- och byggnämnden antar detaljplanen för del av Kvarntorps 

industriområde, Forshaga kommun. 
 
Bakgrund 
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott beslutade 2014-11-18 att godkänna 
planen efter samråd och skicka planförslaget till miljö- och byggnämnden för 
antagande. 
 
Beslutsunderlag 
Antagandehandling, detaljplan för del av Kvarntorps industriområde 
Protokoll MBNAU 2014-11-18 §  
______________________________________________________________________ 
Beslutet skickas för verkställighet till: Lindha Rothén 
Beslutet skickas för kännedom till: Kommunteknik, kommunstyrelsen 
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MBN § 100 

Angående mögel och farliga elinstallationer i 
fastigheten Munkerud 2:346, Hallarnavägen 25, 
Munkfors kommun 
Dnr: 2014-392.445 
 

Miljö- och byggnämndens beslut  
 När nuvarande hyresgäst har flyttat får hyresvärden inte hyra ut 

fastigheten Munkerud 2:346 till en ny hyresgäst förrän problemen med 
fukt, mögel och el är åtgärdade enligt 9 kap 3 § miljöbalken (MB) samt 
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

 

 Enligt 26 kap 15 § MB översända beslutet till Inskrivningsmyndigheten för 
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

Fastighetsägare 

(Utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen) 

Sammanfattning 

Klagomål har inkommit till miljö- och byggförvaltningen angående mögel i 
källaren. Hyresgästerna har samtliga fått problem med luftvägarna genom hosta 
sedan de flyttat in i huset. De har bott där i tre månader. Det finns även problem 
med felaktiga elinstallationer i bostaden.  

Bakgrund 

Vid ett möte på platsen den 2014-11-17 förklarade hyresgästen att denne 
kommer att flytta med det snaraste. Hyresvärden informerades om att han inte 
får ta in en ny hyresgäst förrän problemen med fukt, mögel och el är åtgärdade. 
 
Tidigare gjordes ett besök på fastigheten 2014-09-29 kunde det konstateras att 
det fanns en stark lukt av mögel i källaren. Det var blött på väggar och på golv. 
Värsta lukten fanns i rotfruktskällaren, där fanns det två skivor på golvet på vilka 
det fanns två stående vattenpölar på. Två rum hade börjat att inredas i källaren 
men på grund av mögellukt hade man inte kunnat nyttja rummen till att bo i så 
som var meningen. Hyresgästen har använt källaren som ett förråd men det som 
förvarats där har blivit angripet av mögel så att man har varit tvungen att slänga 
dessa saker. En halmbock finns dock kvar och den är full i mögel det fanns både 
en grå hinna och små svarta prickar på halmen. 
 
I tvättstugan har man tagit bort tvättmaskinen och satt den i garaget istället. 
Höljet på tvättmaskinen är nu strömförande något som är mycket farligt. I 
bostaden fanns strömbrytare som ej var förankrade till väggen utan hängde löst. 
Strömuttag i taket var heller inte korrekt monterade. 
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MBN § 100 

Angående mögel och farliga elinstallationer i fastigheten 
Munkerud 2:346, Hallarnavägen 25, Munkfors kommun – 2 - 

Dnr: 2014-392.445 
 
I tvättstugan hade hyresvärden satt in en avfuktare för att avhjälpa problemet. I 
övrigt så hade hyresvärden köpt en hink med målarfärg som hyresgästen hade 
fått måla väggarna själv med.  
 
Det kan finnas blåbetong i källaren men det är svårt att säga säkert eftersom 
väggarna nu var övermålade. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-12-01 
______________________________________________________________________ 
Beslutet skickas till: (Utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen) 
(Besvärshänvisning, rek + mottagningsbevis) 
 

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning, Box 801, 451 27 Uddevalla (Rek + 
mottagningsbevis) 
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MBN § 101 

Anmälan av delegeringsbeslut 

Miljö- och byggnämndens beslut 

  Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns. 

Redovisade delegeringsbeslut 

Miljö- och hälsoskyddsärenden 

2014-10-14 –- 2014-12-02 

Lovärenden 

2014-10-14 -- 2014-12-02 

Bostadsanpassningsärenden 

2014-10-14 -- 2014-12-02 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

2014-10-14 -- 2014-12-02 
 

 


