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Plats och

tid

2017-11-21, Klarätven, ktockan 0g:30. 13:00

Avser paragrafer

84-105

Beslutande

Maria Norelt (S) Ordförande
Mikaet Otsson (S) 1:e vice ordförande

Witty Eriksson (C) 2:e vice ordförande
Tore Lennartsson (C) Ledamot
Sture Persson (S) Ledamot
Karin Jensen (S) Ledamot
L1q-Ola Westerlund (Mp) Ledamot

SS

84-91,

102-105

TJänstgörande ersättare

Sven-Erik Persson (S) ersätter Lars-Ove
Cartsson (S)
Göran Olsson (KB) ersätter Cart Nitsson (M)

övriga

Andreas Johansson (Byggingenjör)

Josefine Ästund (Mitjö- och
hätsoskyddsinspektör)
Katrin Edholm (Mitjö- och
hätsoskyddsinspektör)
Lindha Rothen (Sekreterare)
lvlaria Johansson (Miljö- och
hälsoskyddsinspektör)
Urban Ledin (Mitjö- och byggchef)
Jan Erik Engström (Stadsarkitekt)
Nicote Nelson Nyrån (Samhättsptanerare)
Utses att Justera

Justeringens plats och

Sven-Erik Persson (S)

tid

Forshaga kommunhus Z01l -1 1 -Zz

Underskrifter

oA_

Sekreterare
Lindha

Ordftirande

MZ NorFuf)--\
Justerande

i,.\--f\--'.

Sven-Erik Persson (S)

O...*

S
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Upprop och val av Justerare
Beslut
Miljö- och byggnämnden bestutar
- välja Sven-Erik Persson (S) titl justerare
- protokotlet iusteras 2017-11-22

Beslutet skickas för verkstätlighet

till:

Beslutet skickas för kännedom titt:

Justeramas

Utdragsbesq/rkande

Forshaga kommun
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Dagordning
Beslut
Miljö- och byggnämnden bestutar
- godkänna dagordningen

Bestutet skickas för verkstättighet

tilt:

Beslutet skickas för kännedom titl:

UtdragsbGtyrkande

Forshaga kommun
MI
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Rapporter
Beslut
Ä{itjö- och byggnämnden bestutar
- ge stadsarkitekten i uppdrag att redogöra för framtida planarbete på nämnden i januari
2018.
- notera rapporterna

Bakgrund

Mitjli'och byggchef, mitjö- och hätsoskyddsinspektörer, ordförande, byggingenjör och
stadsarkitekt rapporterar på sammanträdet.

Beslutet skickas för verktätlighet titu stadsarkitekt Jan Erik Engström
Beslutet skickas för kännedom titt:

Justeramas

Utdragsbestyrkande

<
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Arbetsutskottets protokoll
Beslut
Mi[ö- och byggnämnden beslutar
- notera aöetsutskottets protokoll

2017 - 1 0-17

Bakgrund
M!Uö' och byggnämndens arbetsutskott hade möte 2017-10-17 och protokollet skickades ut
tilt samtliga tedamöter i mitjö- och byggnämnden att ta del av.

Beslutet skickas för verkstätlighet
Beslutet skickas för kännedom

titl:
tilt:

Utdragsbestyrkande

*
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Budgetuppföljning 2O17. Dnr: 2O1T-1 1 .O4Z
MBNG 2017l11

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- bjuda in ekonom Yngve Ekman titl nämnden i januari 2018 för en detatjerad information
kring budgeten
- godkänna budgetuppfötjningen tom oktobe r 2017
Bakgrund
Budgetuppfötjning sker varje månad för att nämndens budget ska vara i batans.
Beslutsunderlag
Mitjö- och byggchef Urban Ledins tjänsteskrivetse 2017-1 1-14
Uppfötjning tom 201 71 031

Bestutet skickas för verkställighet titt:
Bestutet skickas för kännedom titt: Ekonomikontoret, yngve Ekman

Utdragsbestyrkande

*
Forshaga kommun
8(32)

MILJö. OCH BYGGN}IiTND GEMENSAÄA
FORSHAGA . A{UNKFORS
Protokoll 2017-11-21

589

Verksamhet och budget 2018. Dnr: 2017-547.041
MBNG 2017 t99

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- ge mitjö- och byggchefen i uppdrag att rapportera på januaris nämnd 2018 angående
pågående behovsutredningsarbete på mitjösidan.
- faststätta verksamhetsptan och detatjbudget 2018 och lämna ärendet vidare titt
budgetberedningen för vidare handtäggning.
Bakgrund
Kommunfullmäktige bestutade om budget 2018 och flerårsptan för 2019 och 2020 den 20

juni 2017. Nämnderna ska senast den 30 november ha faststätlt sin verksamhetsptan och
detatjbudget för 2018. ökade tönekostnader 2017 kompenseras futtt ur och läggi tn i
nämndernas ramar utifrån stutligt utfatt av tönerevision. Samtidigt justeras nämndernas
ramar med 2,7 % för tönerevision 2018.
Beslutsunderlag
Mitjö- och byggchef Urban Ledins tjänsteskrivetse, 2017-1 1 -14
Verksamhetsptan 2018

Mitjö- och byggförvattningens förstag titl verksamhetsptan och detaljbudget 2018
Håttbarhetsstrategi för miljö- och ktimat

Bestutet skickas för verkstättighet
byggchef Urban Ledin

titt:

Budgetberedningen och ekonomikontoret, mitjö- och

Bestutet skickas för kännedom titt:

Utdragsbestyrkande

<
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lnformation

till

nämnd vid anställningar. Dnr: 2017-514.023

MBNG 2017l98

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- information om ingångna visstidsanstätlningar tängre tid än tre månader och
titlsvidareanstättningar sker titt mitjö- och byggnämnden, som delegerar uppgiften vidare titt
mitjö- och byggnämndens arbetsutskott
Bakgrund
I samband med behandlingen av budget för 2016 vid kommunstyretsens sammanträde den 5
maj 2015, S 91, bestutade kommunstyretsen att visstidsanstättningar längre än tre månader
och tittsvidareanstättningar ska prövas av kommunstyretsen. För att inte betasta
kommunstyretsens sammanträden med en altt för tång ärendetista och samtidigt skapa en
smidig hantering av anstättningsprövningen detegerades prövningen titt kommunstyretsens

arbetsutskott.
Själva bestutet om vem som ska anstättas på tjänsten har skett entigt gättande
detegeringsordning. För att inte riskera att hamna i situationer utan bemanning etter
tidsbrist och samtidigt skapa en smidig hantering av anstättningar bestutade
kommunstyretsen vid sitt sammanträde den 24 oktober 7017 , S 131 , att den särskitda
prövningen innan anstättning upphör. Kommunstyretsen informeras istätlet kontinuertigt om
vidtagna anstättningar. För att även i detta fatt inte betasta kommunstyrelsens
sammanträden med en attt för tång ärendetista, bestutades att kommunstyretsen detegerar
mottagandet av informationen ti[[ kommunstyretsens arbetsutskott. Vid bestut om
anstättning ska gättande arbetsprocess och rutin för rekrytering användas.
Kommunstyretsen rekommenderade övriga nämnder och styretser
överensstämmande bestut.

att fatta

Beslutsunderlag
Mitjö- och byggchef Urban Ledins tjänsteskrivetse, 2017-11-14

Bestutet skickas för verkstättighet titt:
Bestutet skickas för kännedom titt: Urban Ledin, mitjö- och byggchef

U

tdragsbestyrkande

*
Forshaga kommun
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Sammanträdestider för miljö- och byggnämnden och dess
arbetsutskott 201 8. Dnr: 2017-486.006
MBNG 2017/87

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- mitjö- och byggnämndens sammanträden 2018 bestäms entigt följande:
16

januari (Munkfors)

13 mars (Forshaga)

8 maj (Munkfors)
12 juni (Forshaga)
1 8 september (Munkfors)
20 november (Forshaga)

Starttid kt. 8.30 för samttiga möten.
- arbetsutskottets sammanträden 2018 bestäms entigt fötjande:
3 februari
10 aprit
1

21 augusti
16 oktober
11 december

Starttid kt. 8.30 för samttiga möten. Alta arbetsutskott är i Forshaga.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse

201 7-1 0-1

1

titt: Lindha Rothön
titt: Mitjö- och byggnämndens ledamöter

Bestutet skickas för verkstättighet

Beslutet skickas för kännedom
Mitjö- och byggförvattningens tjänstemän
Kommunledningskontoret

J

Utdragsbestyrkande

och ersättare

<
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Workshop: tema vision för Åsmyren
Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- ge samhätlsptanerare Nicote Nelson Nyr6n och stadsarkitekten Jan Erik Engström i uppdrag
att arbeta fram ett gestattningsprogram för Åsmyren tittsammans med mitjö- och
byggnämndens arbetsutskott, och i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Bakgrund
Samhättsptanerare Nicole Nelson Nyrån presenterar gältande detatjptan för Åsmyren samt
för en diskussion med potitikerna om deras visioner och tankar kring området.

Bestutet skickas för verkstättighet
Jan Erik Engström

titt: Samhättsptanerare Nicote

Netson Nyr6n, stadsarkitekt

Bestutet skickas för kännedom titt: Kommunstyretsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

:
Forshaga kommun
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Revidering av dokumenthanteringsplan för miljö- och
byggnämnden för Forshaga och Munkfors. Dnr: 2017-544.004
MBNG 2017 t93

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- fastställa reviderad dokumenthanteringsplan
Bakgrund
Dokumenthanteringsplanen ska revideras årtigen. Senaste revidering var 2011. Befinttig
dokumenthanteringsptan har därför reviderats entigt gättande verksamhet, ansvarsområden
samt senaste gattringsråd entigt SKL.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse

201 7-1

1 -1

3

Dokumenthanteringsptan för mitjö- och byggnämnden för Forshaga och Munkfors täggs på

bordet

Beslutet skickas för verktättighet titt:
Beslutet skickas för kännedom titt: Mitjö- och byggförvaltningen
Arkivarie Annkatrien Jansson

Utdragsbestyrkande

*
Forshaga kommun
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Remiss regeringskansliet - Stärkt livsmedelskontroll genom

ökad kommunal samverkan (2017:91, Dnr: 2017-549.460
MBNG 2017l100

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
' ge detegation titt arbetsutskottet att bestuta om ett yttrande
(näringsdepartementet) som svar på mottagen remiss.

titl

regeringskanstiet

Bakgrund

Statskontoret har på uppdrag av regeringen tagit fram rapporten "Stärkt livsmedelskontrott
genom ökad kommunat samverkan".
Regeringen önskar synpunkter på förstagen i betänkandet, Forshaga kommun är en av
utvatda remissinstanser.
Yttrandet ska vara Näringsdepartementet titthanda senast 8 januari 2018. Remissen
presenteras av handtäggande tjänsteman på sammanträdet och diskuteras med nämnden.
Ett förstag titt bestut utifrån denna diskussion och presenterat underlag, tas fram titt
arbetsutskottet i december, då beslut om yttrande tas. Detegation behöver ges titt
arbetsutskottet att ta detta beslut för att hinna inom svarstiden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 7 - 1 1 - 1 4
Remissen presenteras på sammanträdet

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott
Josefine Åstund, mitjö- och hätsoskyddsinspektör
Beslutet skickas för kännedom titt:

Utdragsbestyrkande

<

Forshaga kommun
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Klagomål störande tuppar, Rudshult 1:40, Forshaga kommun.

Dnr: 2017-474.446
MBNG 2017192

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
Mitjö - och byggnämnden anser inte att det framkommit några nya uppgifter som föranteder
en omprövning av tidigare bestut. För håttande av hönsfågtar på fastigheten Rudshutt 1:40
gätter fötjande försiktighetsmått:
- Tittåta max 2 tuppar på fastigheten.
- Tuppar och höns ska håttas instängda i isolerat hönshus meltan kt 21:00 tilt och med kt
07:00 under måndag titt fredag och mettan kt 21:00 och kt 09:00 under tördag och söndag.
- Hönsgödsetska förvaras på ett sådant sätt att det inte uppstår några otägenheter.
Hönsgödset får inte stängas i nära anstutning titt bäck etter å.
- Matrester ska inte stängas ut annat än titt hönsfåglarna, eftersom matrester drar titt sig
andra vitda levande fågtar och råttor
Mitjö och byggnämnden tämnar skrivetsen utan åtgärd
Bakgrund

' ;och

.boendepå-

:

r-...

harhönsmedtotatttvåtuppar

och 2u' su höns på fastigheten Rudshutt 1:40. Det har inkommit nya krav på att håtlningen
av tuppar ska förbjudas på fastigheten Rudshutt 1:40 från samma grannar som drev samma
ärende 2013'2016. Miljö' och byggförvattningen anser inte att det inkommit något nytt i
ärendet som gör att bestutet ska omprövas. Mitjö- och byggförvattningen anser att
försiktighetsmåtten som nämnden tog 2016-06-15 S 38, får anses varå titträcktiga för att
undvika att närboende drabbas av sådana otägenheter som avses i mitjöbalken.

,

.

'-

och

-

på fastigheten Rudshutt 1:26

och.

.

.. och

I

håtts på fastigheten Rudshutt 1:40, gat så högt och ofta att dettir stårda. I skrivetse så
anger de att de inte kan ha fönstren öppna på sommaren för då btir de väckta på morgonen
av tupparna redan vid 04:00. De anser sig atdrig få tugn och ro då det nästan atdrig är tyst
på varken tuppar eller höns. De tycker även att hönshusen är för dåtigt isoterade. be
påpekar också att tiderna för in och utstäpp inte sköts. De vitt att mitjö- och byggnämnden
ska förbjuda tuPpar på fastigheten Rudshutt 1:40. Samma grannar har 2013-2016 drivit ett
ärende om att tupphåttning på Rudshutt 1:40, ska förbjudas. Mitjö- och byggnämnden
fattade 2016'06'15 S 38 bestut om försiktighetsmått. De framför även ktagomåt på att vitda
fågtar matas.

Tidigare bestut
Mitjö och byggnämnden bestutade 2016-06-15 5 38 att:
- Tittåta max 2 tuppar på fastigheten.
- Tuppar och höns ska håttas instängda i isoterat hönshus metlan kt 21:00 titt och kt 07:00
under måndag titt fredag och metlan kt 21:00 och
kt 09:00 under lördag och söndag.
- Hönsgödsel ska förvaras på ett sådant sätt att det inte uppstår några otägenheter.
Hönsgödset får inte stängas i nära anstutning titt bäck etter å.
Justera

Utdragsbestyrtande

<
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' Matrester ska inte slängas ut annat än
andra vilda levande fågtar och råttor.

titl hönsfågtarna, eftersom matrester drar ti[

sig

Bestutet överktagades titt länsstyretsen som avslog överktagandet. I tänsstyretsens bestut
står att det saknas rättstig grund för att hett förbjuda denåktuetta djurhåitningen.
Försiktighetsmåtten som nämnden tagit får anses vara titträcktiga föi att undvika att
närboende drabbas av sådana otägenÄeter som avses i mitjöbatlien. lngen av parterna
överklagade länsstyretsens beslut.
Entigt kontakt med djurhåtlarna så har det den 6/5 varit någon som tagit bort det olåsta
hängtåset och stäppt ur hönsen. I övrigt så anser sig djurhåtlarna fötja nämndens bestut om
tider. Mitjö' och byggförvattningen anser inte att de eventuelta överträdelserna är så grova
att det föranteder att håttande av tupp ska förbjudas på fastigheten Rudshutt 1:40.

Mitjö' och byggförvattningen har vid några tittfätten oanmätt åt<t f<irUi fastigheten. Vid dessa
tittfätten har inga vitda fåglar (kråkor, kajor elter måsar) setts på fastighetån. I
...
säger att de inte matar fågtarna på sommaren men att de stängt ut btåkorn för att gödsta
gräsmattan.

Vid tittsyn har mitjö och byggförvattningen konstaterat att de två hönshusen består av två
träväggar med 5'10 cm isotering emeltan. Ena hönshuset saknar fönster, det andra har filtar
upphängda för mörktäggning och tjuddämpning.
Tjänsteskrivetsen har kommunicerats med samttiga parter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse

201 7-1 1 -1 4

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Maria Johansson, mitjö- och hätsoskyddsinspektör
Bestutet skickas för kännedom

till:

'

.-J

n

loesvärshär rvr5r'll rg, r c^rrrrotfagnrngsbevis)

J

Utdragsbestyrkande

*
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Detaljplan för del av Munkerud2:261, Munkfors kommun. Dnr:
BYGG 2017-481
MBNG 2017194

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- godkänna ptanförstaget för utskick på samråd
Bakgrund
Syftet med ptantäggningen är att möjtiggöra uppförandet av ett enbostadshus på mark som i
gättande detatjptan är utpekad som parkmark.
Ptanen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse

201 7-1

1

-1 3

Samrådshandting 2017-1 1 -07 inktusive grundkarta och ptankarta

titt: Lindha Roth6n
titt: Munkfors kommun,

Bestutet skickas för verkställighet
Bestutet skickas för kännedom

Anna Grenholm

Utdragsbestyrkande

*
Forshaga kommun
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Regler för hantering av bygglov för solfångare och solceller.
Dnr: BYGG 2017-484
MBNG 2017 t90

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- anta regter för hantering av byggtov för sotfångare och solcetter
Bakgrund
Kommunen vitlverka för en omstältning titt förnyetsebar energi och ser positiv titt
instattation av sotfångare och solcetter. Entigt ptan- och byggtagen krävs normatt byggtov för
ändring av en byggnad som innebär att den byter färg, fasadbektädnad e[er
taktäckningsmaterial, etter om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Regterna har tagits fram för att underlätta handtäggningen av ärenden som rör sotfångare
och sotcelter. Detta gätter atla typer av byggnader.
Byggtovshanteringen ska gätta för både Forshaga och Munkfors kommuner.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 7-1 1 -1 3
Regler för hantering av byggtov gättande sotfångare och solcetter ?017-11-13

Bestutet skickas för verkstätlighet titt: Byggingenjör, Marie Jadermark
Bestutet skickas för kännedom

titt:

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

<
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Delegation till AU gällande strandskyddsdispens och
sanktionsavgifter
MBNG 2017197

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- delegera bestutanderätten i fötjande ärenden titt mitjö- och byggnämndens arbetsutskott:
Strandskyddsdispens gättande Löved 1 :9

Sanktionsavgift för att ha påbörjat en byggnation utan startbesked gättande Rud 1:54,
Mangärde 5:1, Forsnäs 39:8

Bakgrund
Ett anta[ ärenden gäller strandskyddsdispens samt byggsanktionsavgifter för att ha påbörjat
en byggnation utan startbesked har inkommit titt mitjö- och byggnämnden. lngen detegation
på sådana ärenden finns beslutad. Aktuetta ärenden hinner inte beredas ktartlnför nämnden
i november. Nästa mitjö- och byggnämnd är inte förrän i januari. Detegation behöver därför
ges tilt mitjö- och byggnämndens arbetsutskott i december, för att inte bestuten ska dröja

för länge.

Beslutsunderlag
Gättande ärenden redogörs kort för på sammanträdet.

Beslutet skickas för verkstättighet titt: Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott
Bestutet skickas för kännedom

till:

Marie Jadermark och Andreas Johansson, byggingenjörer

Utdragsbestyrkande

<
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underlåtenhet att utföra besiktning av ventilationssystem på
fastigheten Bofinken 5 (Bruksgatan 22 A-Bl, Forshaga kommun
- föreläggande med vite. Dnr: BYGG 2017-141
MBNG 2017189

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- Företägga byggnadens ägare, Bofinken AB (1655671 3-69721, att utföra funktionskontrott
avseende ventitationssystemet på fastigheten Bofinken 5 (Bruksgatan 22 A-B). Kontrotten
skatt utföras av certifierad sakkunnig med behörighet N etter K. Bestutet förenas med ett
löpande vite om 6000 kronor för varje månad företäggandet inte fötjs. Bestutet börjar gätta
två månader efter att Bofinken AB har mottagit bestutet.
- Att entigt 11 kap. 40 5 ptan- och byggtagen översända bestutet titt inskrivningsmyndigheten
för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdet.
Kommunicering
Kommunicering av tjänsteskrivetsen har skett innan sammanträdet.

Bakgrund

Mitjö' och byggföruattningen har skickat två brev daterade 2017-03-30 samt 2017-07-03 titt
fastighetsägaren där denne har ombetts att inkomma med protokott över utförd
ventilationsbesiktning. I senaste skrivetsen från förvattningen ombads fastighetsägaren att
inkomma med ett protokoll senast 2017-10-03. Fastighetsägaren upptystes även om att om
protokottet inte inkommer inom föreskriven tid, kan Mitjö- och byggnämnden med stöd av
11 kap. 37 5 ptan- och byggtagen komma att företägga ägaren med vite.
Senaste besiktning som anmälts till kommunen skedde 2014-02-11. För detta system (F)
gätter att funktionskontrott skatl ske med ett tidsintervatt om 3 år.
Lagrum

Om en ägare låter bti att vidta en åtgarO och därigenom bryter mot en skytdighet entigt PBL
etter föreskrifter etter beslut som har meddelats med stöd av lagen, får mitjö- och
byggnämnden entigt 11 kap. 19 5 PBL företägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden
1åtgärdsföretäggande). Entigt 11 kap. 37 S PBL får företäggandet förenas med vite.

ett företäggande enligt 11 kap. 19-24 SS PBL inte fötjs får Mitjö- och byggnämnden
bestuta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske
entigt 11 kap. 27 g PBL.
Om

lplan och byggförordningen (SFS 2011:338)som träddei kraft 2011-05-02, framgåratt "en
byggnads ägare ska se tit[ att funktionen hos ventitationssystemet i byggnaden kontrotteras
innan systemet tas i bruk för första gången (första besiktning) och därefter regetbundet vid
återkommande tittfätten (återkommande besiktning)." Xontrotten skatt utföraiav certifierad
sakkunnig med behörighet N etter K.

J usteragas$ipn_

,/t

/,t

i

;

\./
/
't,--/)t---

Utdragsbestyrkande

<

Forshaga kommun

ilUö- OCH BYGGNIIMND GEMENSA,I,I

20(32)

FORSHAGA - A{UNKFORS
Protokoll 2017-11-21
Återkommande besiktning skatt entigt ptan- och byggförordningen (SFS 2011:338), utföras
regelbundet på besiktningsptiktiga ventitationssyctem. Den återkommande besiktningen ska
göras med otika intervatter beroende på typ av byggnad och ventilationssystem. Det är
byggnadens ägare som ska se titt att obtigatorisk funktionskontrott av ventitationssystem
utförs enligt bestämmetserna i plan- och byggförordningen, plan- och byggtagen samt i
Boverkets föreskrifter.
Utdömande av vite
Om bestutet inte fötjs kan mitjö- och byggnämnden
utdömt entigt 6 5 tag (1985:206) om viten.

i Forshaga

kommun begära att få

vitet

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 7- 1 1 -02

titt: Byggingenjör, Marie Jadermark
titl: Bofinken AB (Besvärshänvisning, rek + mottagningsbevis)

Bestutet skickas för verkstättighet
Bestutet skickas för kännedom

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning (detgivningskvitto)
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underlåtenhet att utföra ombesiktning av ventilationssystem
på fastigheten Olsätter 1:51 (Färjevägen 8 A-D), Forshaga
kommun - föreläggande med vite. Dnr: BYGG 2016-435
MBNG 2017 t91

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- Företägga byggnadens ägare, Fax bostäder KB (16969716-9697), att utföra
funktionskontrolt avseende ventitationssystemet på fastigheten Otsätter 1:51 (Färjevägen 8
A'D). Kontrotlen skatl utföras av certifierad sakkunnig med behörighet N elter K. Bestutet
förenas med ett töpande vite om 6000 kronor för varje månad företäggandet inte fötjs.
Bestutet börjar gätta två månader efter att Fax bostäder KB har mottagit bestutet.
- Att entigt 11 kap. 40 5 ptan- och byggtagen översända bestutet titt inskrivningsmyndigheten
för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
Kommunicering
Kommunicering av tjänsteskrivetsen har skett innan sammanträdet

Bakgrund
Mitjö- och byggförvattningen har skickat två brev daterade 2016-12-22 samt
2017-03'30 titt fastighetsägaren där denne har ombetts att inkomma med protokotl över
utförd ventitationsbesiktning. I senaste skrivetsen från förvattningen ombads
fastighetsägaren att inkomma med ett protokott senast 2017-05-31. Fastighetsägaren
upptystes även om att om protokottet inte inkommer inom föreskriven tid, kan Mitjö- och
byggnämnden med stöd av 11 kap. 37 S ptan- och byggtagen komma att förelägga ägaren
med vite.
Senaste besiktning som anmätts titl kommunen skedde 2010-01-11. För detta system (S)
gätter att funktionskontrotl skatl ske med ett tidsintervatl om 6 år.
Lagrum
Om en ägare låter bti att vidta en åtgarO och därigenom bryter mot en skytdighet entigt PBL
elter föreskrifter etter bestut som har meddetats med stöd av lagen, får mitjö- och
byggnämnden entigt 1 1 kap. 19 S PBL företägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden
(åtgärdsföretäggande). Entigt 11 kap. 37 5 PBL får företäggandet förenas med vite.

ett företäggande entigt 1 1 kap. 19-24 SS PBL inte fötjs får Mitjö- och byggnämnden
bestuta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske,
entigt 11 kap. 27 S PBL.
Om

I plan och byggförordningen (SFS 2011:338) som trädde i kraft 2011-05-02, framgår att "en
byggnads ägare ska se tit[ att funktionen hos ventitationssystemet i byggnaden kontrotteras
innan systemet tas i bruk för första gången (första besiktning) och därefter regetbundet vid
återkommande tittfätten (återkommande besiktning)." Kontrotlen skatt utförai av certifierad
sakkunnig med behörighet N etter K.

Juster
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Äterkommande besiktning skatt entigt plan- och byggförordningen (SFS 2011:338), utföras
regelbundet på besiktningsptiktiga ventitationssystem. Den återkommande besiktningen ska
göras med olika intervalter beroende på typ av byggnad och ventitationssystem. Det är
byggnadens ägare som ska se titt att obtigatorisk funktionskontroll av ventitationssystem
utförs entigt bestämmelserna i ptan- och byggförordningen, ptan- och byggtagen samt i
Boverkets föreskrifter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2017-1

1

-1 3

titt: Byggingenjör, Marie Jadermark
Bestutet skickas för kännedom titt: Fax bostäder KB (Besvärshänvisning, rek +
Bestutet skickas för verkstältighet
mottagningsbevis)

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning (detgivningskvitto)
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Bygglov

för nybyggnad av relaxbyggnad, Dömle 3:1, Forshaga

kommun. Dnr: BYGG 2017-333
zoizlgs
^,tgNc

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- Byggtov ges med stöd av 9 kap. 31 5 ptan- och byggtagen, PBL.
- För att genomföra åtgärden krävs en kontrottansvarig. Som kontrottansvarig godtas: PerLennart Olsson, Nya Örnäsgatan 31 t 662 31Åmåt. Den kontrottansvarige är cärlirierad
kontrottansvarig med behörighet K enligt 10 kap. 9 S PBL.
Upptysningar gä[tande bygglovsbestut

' Åtgärden får inte påbörjas förrän mitjö- och byggnämnden har tämnat ett startbesked
(entigt 10 kap. 3

S PBL).

' Tekniskt samråd

krävs i detta ärende. Kattetse titt tekniskt samråd kommer skickas
separat.
' lnnan byggnaden får tas i bruk måste stutbesked ha meddelats entigt 10 kap. 4 S PBL.
- Om åtgärden har påbörjats inom två år gätter byggtovet i fem år från den dag som bestutet
vinner laga kraft (entigt 9 kap. 43 5 PBL).
- Mitjöavdetningens yttranden ska beaktas

Avgift
Avgiften gättande byggtov för nybyggnad av retaxbyggnad är 21 554 kr. (i enlighet med taxa
faststättd av kommunfuttmäktige).
Handtingar som ingår

i bestutet

Ansökan om byggtov, situationsptan, ptanritningar, fasadritningar och anmälan om

kontrottansvarig

Bakgrund
Ansökan avser byggtov

för nybyggnad av retaxbyggnad inom områdesbestämmetser.

Förutsättningar
Fastigheten omfattas av områdesbestämmetser: "Områdesbestämmetser för Dömte,
Forshaga kommun".

Bebyggetseområdets.särskitda historiska, kutturhistoriska, mitjömässiga och konstnärtiga
värden ska skyddas. Ändringar och tittägg i bebyggetsen ska göras variamt så att befinltiga
karaktärsdrag respekteras och tittvaratas (2 kap 6 5 PBL).

Fötjande hänsynsbestämmetser gätter vid uppförande av ny bebyggetse inom hela
bestämmetseområdet:
' Nya byggnader skatl ptaceras på traditionetlt naturtiga ptatser och med särskild hänsyn titt
områdets karaktär,
- byggnader skatl ges form och proportioner som anknyter titt byggnadstraditionen på
ptatsen,
- fasadmateriat skatl vara trä, puts etler annat traditionettt materiat,
Utdragsbestyrkande
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- taktäckningsmateriaI skatl vara

rött lerteget, fasad ptan ptåt etter annat traditionetlt
materia[,
- byggnader ska[[ utvändigt måtas med faturöd stamfärg, vit täckande elter annan tjus kutör
som anknyter titt byggnadstraditionen på ptatsen.
Yttranden
Åtgärden är av sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tittfätte att yttra
sig (entigt 9 kap. 25 5 ptan- och byggtagen). Ägare av och boende på fastigheterna Dömte
1:18, 3:2 och 3:3 samt Vik 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9 och 1:10 har ansetts som berörda.
lngen erinran har inkommit.
Mitjöavdetningen har fått tittfätte att yttra sig och har inget att erinra mot att byggtov ges.
yttrandet nämns det att vissa verksamheter är anmälningsptiktiga entigt mitjöbatken.
Åtgärden är av sådan art att Värmtands museum har getts tittfätte att yttra sig. Värmtands
museum har inga synpunkter på byggnadens utformning förutom dess färgsättning. Genom
att ge den en tjus färgsättning finns risk att den konkurrerar med huvudbyggnaden och dess
ftygtar. Värmtands Museum förestår istättet att den målas i en faturöd stamfärg så att den
mer associeras med ekonomibyggnaderna och kapeltet.
Värmtands Museum ser också att byggnadens placering nära sjön kan komma i konftikt med
lämningar efter förhistoriska bosättningar. Av erfarenhet känner de titt att förhistoriska
boptatser, och företrädesvis boptatser från stenåldern, tegat i nära anstutning titl sjöar.
Eftersom Dömte är en gård med medettida anor kan det här också finnas tämningar från
senare historisk tid. Värmtands Museum förestår därför att kontakt tas med Länsstyretsen
för att utreda denna fråga.

att det känns hett fel att måta byggnaden i en annan färg än entigt deras
förstag (tjus färgsättning). Fastigheten skulle "sticka" ut på ett icke önskvärt sätt i området
som i övrigt är entigt sökande mycket vacker och estetiskt, d.v.s. hela området (förutom
kyrkan) är måtade helt och håttet entigt Herrgården även den nya s.k. Frugården. Sökande
önskar såtedes att nya SPA ska smätta in vackert i övrig närliggande omgivning.
Sökande tycker

Sökande har varit i kontakt med Länsstyretsen gättande forntämningar som inte har något
att erinra ur arkeotogisk synvinkel vad gätter de tänkta byggnationerna.
Skät

titt beslut

Åtgärden bedöms uppfytta de krav som anges i 9 kap. 31 S som säger att byggtov ska kunna
ges utanför ett område med detatjptan i avseendet att åtgärden inte strider mot
om rådesbestämmetserna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse

201 7-'l

1 -1

4

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Byggingenjör, Marie Jadermark
Bestutet skickas för kännedom
delgivningskvitto)

tilt:

Dömle Herrgård lnvest AB (Besvärshänvisning,

Underrättelse om bestutet per brev titt fastighetsägare och boende av fastigheterna: Vik
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124,1:5,1:6,1:7,1:8, 1:9 och 1:10 samt Dömte 1:18, 3:2 och 3:3 + annons i "Post. och

lnrikes Tidningar"
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Byggtov för nybyggnad av enbostadshus, Södra Skived 1:121,
Forshaga kommun. Dnr: BYGG 2017-424
MBNG 2017

/96

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- Byggtov bevitjas med stöd av 9 kap. 31 5 ptan- och byggtagen, PBL.
- För att genomföra åtgärden krävs en kontroltansvarig. Som kontrottansvarig godtas: Jonas
Kuttgren, Löveds herrgård, 667 30 Forshaga. Den kontrottansvarige är certifierad
kontrottansvarig med behörighet K enligt 10 kap. 9 E PBL.
Witty Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet.
Upptysningar gä[lande byggtovsbestut
' Åtgärden får inte påbörjas förrän mitjö- och byggnämnden har tämnat ett startbesked
(entigt 10 kap. 3 5 PBL).
- Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kattetse titt tekniskt samråd kommer skickas

separat.

- lnnan byggnaden får tas ibruk måste stutbesked ha meddetats entigt 10 kap.4 5 PBL.
- Om åtgärden har påbörjats inom två år gätter byggtovet i fem år från den dag som beslutet
vinner laga kraft (entigt 9 kap. 43 S PBL).
- Yttrande från miljöavdelningen ska beaktas.
Avgift
Avgift entigt mitjö- och byggnämndens taxa uppgår för nybyggnad av ett en- etter
tvåbostadshus, utanför ptantagt område, titt 21 554 kr.
Handtingar som ingår i bestutet
Ansökan om byggtov, anmätan om kontrottansvarig, sektionsritning, ptanritning,

fasadritningar och situationsplan.
Bakgrund
Ärendet
Ansökan avser byggtov för nybyggnad av enbostadshus utanför ptantagt område och utanför
områdesbestämmetser.

Förutsättningar
Fastigheten är belägen utanför ptanlagt område och utanför områdesbestämmetser.

Utfart kan ordnas titt befinttig väg. Hänsyn tas titt skyddsavstånd titt kraftledningen som går
över fastigheten.
Det har tidigare tämnats ett positivt förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus och
garage på ptatsen. Tiden för detta har dock gått ut.
Yttrande
Åtgärden är av sådan art att berörda grannar har underrättats om ansökan och getts tittfätte
Utdragsbestyrkande
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att yttra sig (entigt 9 kap. 25 s ptan- och byggtagen). Fastighetsägare och boende av
fastigheterna: Sambråten 1:4, Skivedl2;4,12:7,12:9, s:14 (ordförande Skivedsby
Samfättighetsförening), Södra Skived 1:95, 1:115, 1:120,1:121,1:155, 1:193, 1:221 och j:7
har bedömts vara berörda. Erinringar har inkommit från Skived 12:7, Södra Skived 1:95,
1:120 och 1:155. skived s:14 via ordförande'
r, fick titt och med denz017-11-zo
på sig att yttra sig. En erinran inkom vitken redogjordes för i sin helhet på sammanträdet.
yttranden titlsammans med den sökandes kommentarer redogjordes för
på sammanträdet. Sammanfattningsvis säger yttrandena fötjande:

Qtig.

i sin hethet

Nybyggnation av enbostadshus skutle väsenttigt försämra områdets användningsmöjtigheter
för rekreation, jakt och jordbruksverksamhet. Det anses inte vara försvarbart att försämra
tittgängtigheten för så många användningsområden bara på grund av ett enda enbostadshus.
Det är hetter inte trotigt att fter byggnationer skutle tittåtas på grund av närhet till
högspänningsledning.
Det titttänkta området för bebyggetse ingår i ett naturområde med ett rikt djurtiv och
ptaceringen av byggnaden kommer ha inverkan på utsikten från Skived 12:7. Boende på
Skived 12:.7 har med facit i hand konstaterat att deras egen utfart tigger otämptigt i
anstutning titl vägen på grund av begränsad sikt och att yttertigare en utfart sku[e vara än
mer otämptigt. Den aktuetta deten av Rudskogen används idag av kommuninvånarna för
btand annat promenader, r'idning, hundaktiviteter och cykting.
Det finns en oro för att markägaren avser avyttra fler tomter på fastigheten och att
åkermarken därför kommer bti bebyggd på tängre sikt.

Yttranden hänvisar titt mitjöbatken kap. 3, 4 5 "Brukningsvärd åkerbruksmark får tas i
anspråk för bebyggelse etler antäggningar endast om det behövs för att tittgodose väsenttiga
samhätlsintressen och detta behov inte kan titlgodoses på ett från altmän synpunkt
tittfredstättande sätt genom att annan mark tas i anspråk."
Jordbruksmark är en ändtig resurs som beräknas bti mer värdefutt i framtiden, de val som
görs idag av åkermark kommer få konsekvenser för framtida generationer. Åkerareaten
minskar för varje år och därför behöver kommunerna väga in att svensk jordbruksmark
kommer bti attt viktigare för livsmedetsförsörjningen i Sverige och övriga värtden. Därför ska
inte kortsiktiga ekonomiska vinningar som bostadsbyggande och vägbygge vinna över
tångsiktiga värden. Genom förtätning elter att vätja ånnan ma* an ;örOUruksmark skutte
bostadsbebyggelse inte behöva orsaka att jordbruksmark tas i anspråk. Jordbruket har
starkt kutturhistoriskt värde och när jordbruksmark en gång tagits i anspråk genom
bebyggetse etter vägar är marken oftast svår att återta titt produktion.

att de är en titen famitj från Litauen som bott i Sverige i snart två år.
i famitjen har haft arbete som snickare heta tiden, både som anstättd och som
egenföretagare. Sökande har en titen son som precis börjat på förskotan i Skived. De trivs
bra i bygden och har letat efter eget boende en tid och btev positivt överraskade när de
blev erbjudna att köpa den obebyggda jordbruksfastigheten Srjdra Skived 1:121. Kvinnan i
famitjen skriver att hon är en jordbrukardotter och tycker det är fantastiskt att inte bara få
äga en tomt utan en hel titen jordbruksfastighet. Som framtida ägare titt fastigheten vet de
att ingen kommer plantera någo^n skog etter på annat sätt förändia närmsta omgivningen ti[
det sämre. Sökande tycker också det känns tryggt att markägare runtomkring, iom ytirat sig
Sökande svarar

Mannen
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i frågan, är mån om att jordbruksmarken

håtts öppen.

Nwarande markägare och sätjare av jordbruksfastigheten har lämnat in en skrivetse efter
Han svarar btand annat att det är mångas dröm att få kunna
förvärva en jordbruksfastighet etter ett boende med lite mark etler skog. För dem är det
livskvatitet vitket samhättet bör uppmuntra. Ägaren håtter med om att det öppna landskapet
ska skyddas och ett bra sätt är att markägarna bor på ptatsen och inte sköter den på distans
och det läggs oftast större omsorg på en titen fastighet än en stor. I detta fatt kommer de
sökande ta i anspråk ca 1000 kvadratmeter mark för väg och bostad, vitket är 3 % av
fastigheten. Sökande har försäkrat sig om att bostaden är på hätsosamt avstånd från den
befinttiga krafttedningen. Nwarande ägare anser utifrån sina erfarenheter att marken är vät
tämpad ur byggnadsteknisk synpunkt. Anstutning titt Rudskogsvägen är vät tämptig tack vare
bra sikt åt Oåda hått. För att undvika störande bittjus mot grannfästigheten St<iveä tZ:Z
kommer sökande ftytta och antägga utfarten något förskjuten norrut i förhåttande titt den
ovan nämnda fastighetens utfart. Detta i kombination med ett vitoptan vid väganstutning
och med tanke på att befinttigt bostadshus är högt betäget kommer inte bittjusen tysa på

att ha läst inkomna yttranden.

bostadshuset.

Mitjöavdetningen har inget att erinra mot nybyggnation av ett enbostadshus under
förutsättning att synpunkter i yttrandet beaktas. Dessa handtar bland annat om vatten och
avtopp samt etektriska och magnetiska fätt från krafttedningen som finns på fastigheten.
Skäl

tlll beslut

Åtgärden bedöms uppfytta de krav som anges i 9 kap. 31 5 PBL (2010:900) för att byggtov ska
kunna ges utanför ett område med detatjptan.
Det har tidigare tämnats ett positivt förhandsbesked i ärendet. Tiden för detta har gått ut
men det har inte titlförts ärendet något som motiverar ett annat stätlningstagande. Den
jordbruksmark som det hänvisas titt bedöms inte vara av den typ brukningsvärd
jordbruksmark som avses i 3 kap. 45 Mitjöbatken.
Byggnaden har tokatiserats med hänsyn tagen

titt befinttigt krafttedning på 30 kV

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 7-1 1 - 1 4
Situationsptan, ptan- och fasadritningar
lnkomna yttranden i sin hethet presenterades på sammanträdet

Bestutet skickas för verkstättighet
Bestutet skickas titt:
detgivningskvitto)

F

titt: byggingenjör, Andreas Johansson
.---..,. och
(Besvärshänvisning,

Beslntet clrirlz:c rÄr Länap6l6m till'
r
(
...s och Skived s:14 via orOfOraiOe-:'--- "
" (Besvärshänvisning, rek + mottagningsbevis).

. ..-

-

Underrättetse om beslutet per brev titt fastighetsägare och boende titt fastigheterna:
Sambråten 1:4, Skived 12:4,'12:7,12:9, Södra Skived 1:115, 1:121,1:193, 1:.221 ochl:7
Utdragsbestyrkande
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Bostadsanpassning, Biet 8, Forshaga kommun
MBNG 20171101

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- detegera bestutanderätten i ärendet

titl ordförande

Bakgrund
En ansökan om bostadsanpassningsbidrag för åtgärder i befinttigt boende i enbostadshus har
inkommit titt mitjö- och byggnämnden. Offert har begärts in och kostnaden skulte bti ca 426
000 kr. Exakta åtgärder är inte faststättda ännu varför ärendet inte hinner beredas ktart titt
nämnden i november. Då ärendet är brådskande behöver detegation ges titt ordförande för
att ett bestut inte ska dröja för tänge.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 7- 1 1 -1 4
Ärendet redogörs för på sammanträdet

Bestutet skickas för verkstättighet
Maria Norelt, ordförande

titl: Hanna Risberg,

handläggare

Beslutet skickas för kännedom titt:

Utdragsbestyrkande

*
Forshaga kommun
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Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- notera redovisade detegeringsbestut
Bakgrund
Mitjö- och byggnämnden har övertåtit viss beslutanderätt titt utskott, ordförande och
tjänstemän entigt en av nämnden antagen detegeringsordning. Bestuten ska redovisas titt
mitjö' och byggnämnden. Redovisningen innebär inte att mitjö- och byggnämnden får
ompröva eller fastställa delegeringsbestuten. Däremot står det nämnden fritt att återkatla
tämnad detegering.

Beslutsunderlag
Detegeringsbeslut redovisas på mötet:
Mitjö- och hätsoskyddsärenden 20'17-09-13 -- 2017-11-14
Lovärenden 2017 -09 -13 - - 201 4-1'l -1 4
Bostadsanpassningsärenden 201 7-09- 13 -- 2017 -11 -14
Parkeri ngstittstånd för röretsehi ndrade 2017 -09 - 1 3 - - 2017 - 1 1 - 1 4

Beslutet skickas för verkstättighet titt:
Bestutet skickas för kännedom titt:

Utdragsbestyrkande
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Webbutbildning: klimatanpassning i planeringen forts.
Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- ärendet utgår på grund av tidsbrist. Utbitdningen tas istället på nästa nämnd.

Brkgrund
Mitjö'och byggnämnden utbitdar sig kontinuerligt genom att ta del av diverse
webbutbildningar från Boverket, SKL med ftera och på så sätt håtla sig uppdaterade kring
deras verksamhetsområde och vad som gätler.

Beslutet skickas för verkstättighet titL Lindha Rothön
Bestutet skickas för kännedom titt:

sign

Utdragsbestyrkande

