
*
Forshaga kommun

MILJö- OCH BYGGNIIMND GEMENSAM
FORSHAGA - MUNKFORS
PROTOKOLL

Plats och tid

Avser paragrafer

Beslutande

Ej tjänstgörande ersättare

övriga

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Maria (s)

2018-01-16, Munkfors kommunhus, [oka[ Ätven, ktockan 08:30 - 1 1 :30

1-19

Maria Norett (S) Ordförande
Mikaet Otsson (S) 1:e vice ordförande
Witly Eriksson (C) 2:e vice ordförande
Tore Lennartsson (C) Ledamot
Lars-Ove Cartsson (5) Ledamot
Sture Persson (S) Ledamot
Karin Jensen (S) Ledamot
Lars-Ota Westertund (MP) Ledamot
Car[ Nilsson (M) Ledamot

Göran Otsson (KB)

Andreas Johansson (Byggingenjör)
Jan Erik Engström (Stadsarkitekt)
Jonas Högtund (Ktimatstrateg)
Josefine Åstund (Mitjö- och
hätsoskyddsinspektör)
Lindha Rothen (Sekreterare)
Marie Jadermark (Byggingenjör)
Urban Ledin (Mitjö- och byggchef)

Lars-Ove Cartsson (S)

Forshaga kommunhus 2018-01 -16

Lindha Roth

tt

Lars-Ove Carlsson (S)
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Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsptats för protokollet

Underskrift

ANSLAG/BEVIS
Protokottet är justerat. Justeringen har tittkännagivits genom anslag.

Mitjö- och byggnämnd gemensam Forshaga-Munkfors

2018-01-16

2018-01-',17

2018-02-08

Mi och byggförvattningen

Lindha Roth6n
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Upprop och val av justerare

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- vätja Lars-Ove Cartsson (S) titt justerare
- protokotlet justeras 2018-01 -16

3(2s)

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

ö

Justerarnas sign

u
Utdragsbestyrkande
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Dagordning

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- tägga titl extraärende "Granskning av tittsynsverksamheten inom mitjöområdet" titt
dagordningen.
- i övrigt godkänna dagordningen

Bestutet skickas för verkstältighet titt:
Bestutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign

€c
Utdragsbestyrkande
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Rapporter

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- ge stadsarkitekten i uppdrag att ta fram förslag titt detatjptaner för norra Boktiden och
Bengtsbot, samt förslag på revidering av detatjptan för Enåsen. Återkoppting ska ske
fortlöpande på varje sammanträde.
- notera rapporterna

Bakgrund
Rapportering sker på sammanträdet entigt fötjande:
Mitjö- och byggchef Urban Ledin:
- Rapport om revisionsrapporten gältande granskning av ti[lsynsverksamheten inom
mitjöområdet.
- Uppdraget som tekniska avdetningen har fått av nämnden gättande att se över alta 50-
sträckor i tätorterna för att se om de går att sänka titt 40 har inte hunnits med.
Återrapportering sker vid nästa sammånträde.
- Kommunfultmäktige i Forshaga har antagit en håtlbarhetsstrategi för miljö- och ktimat,
som är kopptade titt de nationetla mitjömåten. Vår ktimatstrateg Jonas Högtund är
projekttedare för att få igång detta aibete på förvaltningarna.
- Rapportering sker kring pågående bygglovsärenden.
- Förvattningen har sett behovet av att skapa en utbitdningsplan, vilket också tänsstyretsen
påpekade vid sin senaste revision. En sådan har därför upprättats.
- Kommunstyrelsen har bestutat att notera revisionsrapport kring granskning av
ptaneringsförutsättningarna för ökad befotkning.
' Ptanering pågår gättande olika sorters boende i kommunen, i samarbete med andra
förvattningar och deras behov. En samhättsplanerargrupp finns som diskuterar dessa frågor.
- Rapportering sker kring arbetsmitjöarbetet på förvattningen. Sammanfattningsvis kan
sägas att personaten upptever en hög stressnivå och sjukfrånvaron har ökat.
' Förvaltningen har upprättat en behovsutredning för verksamheten. Den senaste
behovsutredningen som gjordes är från 2009. Sedan dess har ftera nya områden och
lagstiftningar tiItkommit vitket har utökat nämndens ansvar och verksamhet. Resuttatet av
utredningen visar att behovet är större än de resurser förvaltningen har att tittgå i
dagsläget. Byggsidan skutte för att täcka behovet behöva 1,5 tjänster titt och mitjö- och
hätsoskydd 1 tjänst.
Stadsarkitekt Jan Erik Engström:
- Rapportering sker kring det uppdrag som tidigare utdetats tilt stadsarkitekten av nämnden
gättande att informera kring pågående och framtida planeringsarbete. Det finns en
planerargrupp med dettagare från atla förvaltningar, där planfrågor diskuteras för att tigga i
framkant vad gälter byggande.
, LIS-ptanens utstättningstid gick ut 31 augusti 2017, men vi väntar fortfarande på
länsstyretsens yttrande innan vi kan gå vidare.
- Forshaga kommun har skickat iväg ett yttrande på Xits kommuns samrådsremiss för ny
översiktsptan.
Byggingenjör Andreas Johansson:
- Förrättning gältande fastighetsregtering för Heden 1:9 och 1:6, Munkfors kommun.

tN-//lY /-oc
Utdragsbestyrkande
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Mitjö- och hätsoskyddsinspektör Josefine Åstund:
- Rapportering kring tittsynen för [ivsmedel, tobak, folköl, receptfria läkemedet, atkohot
samt e-cigaretter för 2017.
Ktimatstrateg Jonas Högtund:
- Rapportering kring 2017 ärs arbete med energi och ktimat samt även vad som kommer
under 2018.

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Stadsarkitekt Jan Erik Engström

Bestutet skickas för kännedom titl:

Justerarnas sign

/-c(
Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottets protokol I

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- notera a rbetsutskottets p rotok oll 2017 - 12- 12

Bakgrund
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott hade möte 2017-12-12 och protokottet skickades ut
titt samttiga ledamöter i mitjö- och byggnämnden att ta del av.

Bestutet skickas för verkstättighet titt:

Bestutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign

l-cc
Utdragsbestyrkande
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Budgetuppfötjning 2017. Dnr: 2017-11 .O42
MBNG 2017l1 1

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- godkänna budgetuppfötjningen tom december 2017

Bakgrund
Budgetuppfötjning sker varje månad för att nämndens budget ska vara i batans.

Beslutsunderlag
Mitjö- och byggchef Urban Ledins tjänsteskrivetse 2018-01-09
Budgetuppfötj ning tom 2017 - 12-31

Beslutet skickas för verkstältighet titt:

Beslutet skickas för kännedom titt: Ekonomikontoret

Justerarnas sign

L^ct
Utdragsbestyrkande
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Delegation av bokslut 2017 till AU. Dnr: 2017-623.002

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- ge detegation titt arbetsutskottet att ta bestut gättande nämndens bokstut för 2017

Bakgrund
Ekonomikontoret behöver få ett bestut från mitjö- och byggnämnden i februari gättande
bokslut för 2017, varför delegation behöver ges av nämnden titt arbetsutskottet att ta det.

Beslutsunderlag
Tj änsteskriv else 2017 - 1 2-21

Bestutet skickas för verkstältighet titt: Arbetsutskottet

Bestutet skickas för kännedom tilt:

Justerarnas sign

l"oC
Utdragsbestyrkande
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Uppföljning internkontrollplan 2017 och upprättande av
internkontrollplan 201 8. Dnr: 2017-625.003
MBNG 2017 t122

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- godkänna uppfötjningsrapporten om internkontrotlen för är 2017.
- godkänna förslaget till internkontrottptan för år 2018.

Bakgrund
Av kommunaltagen framgår att varje nämnd svarar för att den interna kontrotlen av
nämndens arbete är titträcktig. En interkontrottptan finns upprättad i
verksamhetstedningssystemet Stratsys där viktiga kontrottmoment har identifierats. Entigt
reglementet för internkontrotl ska förvattningschefen svara för årtig skrifttig rapportering
til[ nämnden av hur den interna kontrotlen fungerar och vid brister redovisa åtgärder.
Reviderad internkontrottptan för kommande år ska presenteras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 201 8-01 -08.
Riskbedömning.
Ptan.
Kontrottmoment.
Åtgärder.

Beslutet skickas för verkstättighet titt: Mitjö- och byggnämnden

Beslutet skickas för kännedom tilt:

Justerarnas sign

1-az-
Utdragsbestyrkande
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Attestantförteckning 2018. Dnr: 2017 -624.O02
MBNG 20171121

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- godkänna attestantförteckning 201 8

Bakgrund
Mitjö- och byggnämnden bestutar inför varje år om att godkänna förteckningen över
budgetattestanter inom verksamheten.
Attestantförteckning för 2018 ska nu bestutas av nämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 8-01 -08.
Attestantförteckning 201 8

Bestutet skickas för verkstältighet titt: Ekonomikontoret

Bestutet skickas för kännedom tilt:

Justerarnas sign

/-s-
Utdragsbestyrkande
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Tillsynsplan enligt miljöbalken 2018. Dnr: 2018-11.4O4
MBNG 2018/1

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- anta titlsynsptan 2018-2020 entigt mitjöbalken.

Bakgrund
Entigt mitjöbalken ska atta tittsynsmyndigheter varje år upprätta en tittsynsptan för sina
tiItsynsobjekt entigt mitjöbatken. I tittsynsptanen bestämmer myndigheten hur ofta
tillsynsbesök ska genomföras. Tiden metlan två tittsynsbesök bestäms utifrån en bedömning
av verksamhetens risk för mitjön och hälsa.
I bitagorna redovisas: objekten, antat timmar och hur ofta tittsynen ska ske.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 8-01 -09

Titlsynsptan entigt mitjöbalken mitjöskydd
Tittsynsptan entigt mitjöbatken hätsoskydd

Beslutet skickas för verkstä[ighet titt: Mitjö- och byggförvattningen

Bestutet skickas för kännedom titl:

Justerarnas sign

L-o O
Utdragsbestyrkande
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s 10

Tillsynsplan för receptfria läkemedel 2018. Dnr: 2017-629.468
MBNG 2017t126

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
-anta tillsynsplan för kontroll av receptfria läkemedet 2018

Bakgrund
Tiltsynsptaner ska årtigen ses över och revideras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 8-01 -02
Overgripande tillsynsptan 2018 entigt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedet
(2009:730)

Bestutet skickas för verkstä[tighet titt: Josefine Åslund, mitjö- och hätsoskyddsinspektör

Beslutet skickas för kännedom ti[t:

Olf-/-'oc
Utdragsbestyrkande
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Justerarnas sign

511

Tillsynsplan för tobak och folköl 2018. Dnr: 2017-628.469
MBNG 20171125

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
-anta tillsynsplan för tobak och fotköt 2018

Bakgrund
Tittsynsplaner ska årtigen ses över och revideras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 8-01 -02
Övergripande tittsynsptan 2018 entigt Tobakstagen (1993:581), Atkohottagen (2010:1622) för
tiltsyn av tobak och fotköt

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Josefine Åslund, miljö- och hätsoskyddsinspektör

Beslutet skickas för kännedom tit[:

O/t- L{L
Utdragsbestyrkande
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Justerarnas sign

912

Tillsynsplan enligt alkohollagen 201 8. Dnr: 2017-630.466
MBNG 2017 /127

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
-anta tittsynsptan enligt alkohollagen 2018

Bakgrund
Tillsynsptaner ska årligen ses över och revideras

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 8-01 -02

Tiltsynsptan entigt atkohotlagen 201 8

Beslutet skickas för verkstättighet titt: Josefine Åslund, mitjö- och hätsoskyddsinspektör

Beslutet skickas för kännedom titt: Matias Kivistö, Länsstyretsen Värmtand

a-\ W- / -oC
l_v

Utdragsbestyrkande
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Bakgrund
Mitjö- och byggnämnden bedriver livsmedetskontrott vid ca 120 antäggningar inom Forshaga
och Munkfors kommuner.
Under 2018 riktas kontrotten mot att besöka atta antäggningar som tittdetats en kontrotttid
på minst 2 kontrotttimmar per år och de mindre anlaggningårna som entigt fterårsplanen ska
besökas under 2018. Måtet är även att utföra den kontrottskutd som kvarstår fränZO17.
Varje år ska tittsynsptaner revideras och uppdateras. Denna kontrottptan är en fördjupad
beskrivning av mitjö- och byggnämndens arbete med offenttig kontrotl av tivsmedei. 

'

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 8-01 -03

Kontrottptan för offenttig kontrotl av livsmedet 2018.

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Josefine Åstund, mitjö- och hätsoskyddsinspektör

Bestutet skickas för kännedom tit[:

513

Kontrollplan för offenttig kontroll av livsmedel2ol8. Dnr:
2017-627.460
MBNG 2017 /124

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
-anta kontrottptan för offenttig kontrotl av [ivsmedet Z01g

Justerarnas sign

V- /.-ec
Utdragsbestyrkande
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Upphäva vitesföreläggande på fastigheten Bofinken 5
(f _ ), Forshaga kommun. Dnr: BYGG 2017-141
MBNG 2017l118

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- Upphäva bestut gätlande företäggande med vite MBN g 99-2017, att byggnadens ägare ska
tåta utföra funktionskontro[[ avseende ventilationssystemet på fastigheten Bofinken 5

I -. ).

Bakgrund
Mitjö- och byggnämnden har den 2017-11-21999, beslutat om föreläggande med löpande
vite om 6000 kronor, att byggnadens ägare ska tåta utföra funktionskontrolt avseende
venti [ationssystemet.
Efter att beslutet fattats har byggnadens ägare den 2017-12-19 kommit in med ett protokott
över utförd funktionskontrotl den 2017-05-10.

Motivering
Detta system ska kontrotteras med 3 års intervatt. Senaste besiktning som anmätts tilt
kommunen skedde 2014-02-11. Byggnadens ägare har den 2017-12-19 kommit in med ett
besiktningsprotokott. Mitjö- och byggnämnden gör bedömningen att företäggandet den 2017-
11-21,599 har förtorat betydetsen och upphäver bestutet.

Beslutsunderlag
Tj änsteskriv else 2017 - 1 2-20

Beslutet skickas för verkstättighet titt: Marie Jadermark, byggingenjör

Bestutet skickas för kännedom titt: , (Besvärshänvisning, detgivningskvitto)

I nskrivningsmyndigheten (detgivningskvitto)

Justerarnas sign

/-'(lo
Utdragsbestyrkande
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Uttag av sanktionsavgift för påbörjad byggnation innan bevitjat
startbesked, I ^i_-, Munkfors kommun. Dnr: BYGG
2017-524
MBNG 2017l1 19

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- Med stöd av 11 kap. 51 5 ptan- och bygglaeen (2010'son\ eamr.9 kan. $ 5 3p. plan- och
byggförordningen (201 1:338) påföra - - . .) ägare titt
fastigheten ,, en byggsanktionsavgift om 105 767 xronor för att ha påbörjat en
ändrad använoning av en byggnad utan att mitjö- och byggnämnden har bevitjat
startbesked. Avgiften ska betalas inom tre (3) månader efter det att bestutet har detgetts
den avgiftsskytdige. En faktura kommer att skickas separat.

Kommunicering
Kommunicering av tjänsteskrivetsen har skett innan sammanträdet

Upplysningar
Byggnaden är entigt detatjptanen avsedd för atlmänt ändamål och inte avsedd som boende.

Byggsanktionsavgift tas inte ut om rättetse sker innan mitjö- och byggnämnden tagit upp
frågan om avgift titt övertäggning vid ett sammanträde. Ärendet kommer att tas upp för
överläggning den 16 januari 2018. Med rättetse avses att de som otovtigen har ftyttat in i
lägenheterna ftyttar ut.

2018-01-16, precis innan sammanträdet, var miljö- och byggförvattningens handläggare och
kontrotlerade om byggnaden fortfarande användes som boende. Det kunde konstateras att
det lyste i huset på ftera stätten, en TV var igång och det syntes människor i byggnaden.
Rättetse ansågs inte ha skett.

Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskytdige
därefter inte vidtar rättetse, ska en ny avgift för överträdetsen tas ut. Varje sådan ny avgift
tas ut med dubbta det betopp som togs ut senast i entighet med kap. 9 kap. 2 $ ptan och
byggförordningen (2011:338). Den sammantagda avgiften för överträdetsen får dock inte
uppgå titt högst 50 prisbasbelopp.

Bakgrund
Byggnaden får inte användas som boende entigt detatjptanen.

Ärendet avser byggsanktionsavgift för att trots förbudet i 10 kap. 3 5 ptan- och byggtagen
(2010:900) påbörja en sådan åtgärd som kräver byggtov entigr 9 kap. 2 5 3p. ptan- och
byggtagen innan mitjö- och byggnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften är
för påbörjad byggnation av ändrad användning av skola titt fterbostadshus innan
startbesked, 0,25 prisbasbetopp med ett tittägg av 0,0125 prisbasbelopp per kvadratmeter
av den sanktionsarea som ändringen avser entigt 9 kap. 8 5 3p. ptan- och byggförordningen.

Justerarnas

/ cr'
Utdragsbestyrkande
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Den 2017-11-06 inom ett mejI därvi blev informerade om att det fanns hyresgäster på
fastigheten och att det annonserades om tomma tägenheter på btocket. öå Oötatlptanen
inte ändrats etter byggtov bevitjats får byggnaden inte användas som boende. Ett platsbesök
gjordes av mitjö- och byggförvattningen den 2017-11-09 där man såg att det bitdats kondens
på insidan av fönstren, det tyste inuti huset och två personer gick in i byggnaden. Den 2017-
11''13 fick vi ett tetefonsamtal att det finns boende på platsen och den ZO'v-lZ-t1 fick vi
ett mejl om att det fortfarande ftyttar in hyresgäster i byggnaden.

I tidigare ärenden har mitjö- och byggnämnden har 2016-11-15 och 2016-11-22 fått in
telefonsamtal och mejt där upplysningar har getts att det bor personer i byggnaden. Mitjö-
och byggförvattningen åt<te frirbi byggnaden 2016-11-24 och såg att det var åttivitet i huset.
Det hade bitdats kondens på insidan av fönstren och det kom pärsoner ut från ytterdörren
på byggnaden. Den 2016-12-01 var mitjö- och byggförvattningen tittsammans med
räddningstjänsten på ptats inne i byggnaden och såg att personer bodde där. De boende
ftyttade ut och rättelse hade skett innan mitjö- och byggnämnden kunde ta bestut om uttag
av sanktionsavgift på sammanträdet i januari 2017.

Lagrum
Enligt 11 kap. 5 S ptan- och byggtagen ska mitjö- och byggnämnden pröva förutsättningarna
för och behovet av att ingripa etter bestuta om en påfötjd så snart det finns antedning att
anta att någon inte har fötjt en bestämmetse i ptan- och nyggtagen m.m.

Entigt 1 1 kap' 51 och 53 55 ptan- och byggtagen ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon
bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. PBL. Avgiftens storlek framgår iv 9 kap. ptan- och
byggförordningen (201 1:338) PBF. De nya regterna (2013:308) som irädde i kraft'1 juti 2013
ska docktittämpas på överträdelsesom harägt rum föreden 1 juti 2013 om de tedårtitt
lindrigare påfötjd. En byggsanktionsavgift skatas ut även om överträdelsen inte harskett
uppsåttigen elter av oaktsamhet. En åtgärd får inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden
har gett ett startbesked, om åtgärden kräver byggtov entigt 10 kap. 3 S ptan- oän--Uyggtagen.

Entigt 10 kap. 53a 5 plan - och byggtagen får en byggsanktionsavgift i ett enskitt fatt sättas
n^ed om avgiften inte-står i rimtig proportion titt den överträdetsä som har begåtts. Avgiften
får sättas ned titt hätften etler en fjärdedet. Vid prövningen entigt första styc-ket ska det
särskitt beaktas om överträdetsen inte har skett uppsåttigen ettei av oaktsamhet eller om
överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre attvartig art.

skät titt beslut
Mitjö' och byggförvattningen konstaterar att de åtgärder som har vidtagits har utförts innan
mitjö- och byggnämnden har gett ett startbesked entigt 10 kap. 3 5 1 plan- och byggtagen.
Byggsanktionsavgiften för att ha påbörjat ärendet utan startbesked uppgår iltt Ziiifl fr
enligt den lagstiftning som gättde när förseetsen skedde (efter 2013-Oi-Of ). Då avgiften inte
står i rimtig proportion titt överträdetsen sätts avgiften ned titt hätften 

"nitgt 
t 1 käp- 53a S

PBL. Byggsanktionsavgiften btir då 105 767 kr.

Mitjö- och byggförvattningen gör därför bedömningen att det är skätigt att med stöd av 11
kap. 51 5 ptan- och byggtagen samt 9 kap. 8 s 3p. ptan- och byggföroidnineen (201 1:338)påföra l, ägare tilt fastighäiän - ..J, en
byggsanxtrunsavgift om 105 767 kronor, för att ha påbörjat en änorao användning av en
byggnad utan att mitjö- och byggnämnden har bevitjat startbesked. Avgiften skaletatas
inom tre (3) månader efter det att bestutet har detgetts den avgiftsst<y-taige.

Justerarnas

l- cL
Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 7- 1 2-20

z0(25)

Beslutet skickas för verkstättighet titt: Marie Jadermark, byggingenjör

Bestutet skickas för kännedom ti[t: '.' (Besvärshänvisning, rek +
mottagningsbevis)

Justerarnas sign

/-'cc,
Utdragsbestyrkande
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Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med en altan med
skärmtak, violen 5, Forshaga kommun. Dnr: BYGG zo17-447
MBNG 2017l120

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- Byggtov beviljas med stöd av 9 kap. 30 S ptan- och byggtagen, pBL.
- startbesked föratt påbörja åtgärden godkänns med stöd åv 10 kap.23 s ptan- och
bygglagen.

Upptysningar gätlande byggtovsbestut
- Fötjande handtingar ska lämnas in titt byggtovsenheten som undertag för stutbesked: lntyg
från byggherren att kontrottptanen har fcitjis ocn att åtgärden överenistämmer med bevitjat
startbesked.
- Tekniskt samråd och kontrottansvarig krävs inte i detta ärende.
- Om åtgärden har påbörjats inom tvf år gätter byggtovet i fem år från den dag som bestutet
vinner laga kraft (entigt 9 kap. 43 S pBL).
- Mitjö- och byggnämndens bestut om startbesked upphör att gätta den dag då bestutet om
byggtov upphör att gätta.

Avgift
Avgiften för skärmtak över 15 kvadratmeter, där åtgärden är ptanentig är 4145 kronor (i
entighet med taxa faststätld av kommunfuttmäktige). Faktura för byggtovsavgiften skickas
separat.

Bakgrund
Arendet
Ansökan avser byggtov för tittbyggnad av enbostadshus med en attan med skärmtak inom
detatjptanetagt område.

Förutsättningar
Fastigheten omfattas av detaljptan: "Förstag titt ändring av stadsptan för kv. Vioten och
Sågverket inom Forshaga köping, Värmlands län".

Byggnaden är med i kommunens kutturmitjövårdsprogram.

Yttranden
Då byggnaden finns upptagen i kommunens kutturmitjövårdsprogram har ärendet
remitterats titt Värmtands Museum. Värmtands museum menar itt Cet brutna taket och de
faturöda paneterna med de vita snickerierna är karaktärsskapande för bostadshuset men då
fiirändringar gjorts anses byggnaden inte tängre ha något högt kutturhistoriskt värde och
därför bör en veranda kunna tittåtas. Färgsättningen anses dock vara av stor betydetse
varför verandan inte bör lämnas obehandtad. Verandan kan också med fördet drås in en
titen bit från sydvästra husknuten.

Efter kommunicering med sökande har denne yttrat sig över Värmtands Museums
kommentarer. Sökande skriver btand annat att han unåer påsken 2017 hade besök av

Af/-oc
Utdragsbestyrkande
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kommunens stadsarkitekt för att gå igenom ptanerade renoveringar. En altan utan tak
godkändes muntlige-n av stadsarkitekten då denna inte bedömdei vara tovptiktig. Sökande
har därför utgått från att.attanen kan byggas som han sjätv vitt eftersom byggto-v nu krävs på
grund av han nu vill ha tak på denna. Därför har byggarän redan satt ner pilnt I backen och
en ny altandörr har satts in i fasaden. Huset var när sökande köpte detta hösten 2016 i stort
b.ehov av renovering och det som gjorts har gjorts i samråd med stadsarkitekten. Färgvat har
skett i samråd med stadsarkitekten och utan 

-dessa 
renoveringar hade huset författit.

Vad gälter färgsättningen så har byggaren rekommenderat tryckimpregnerat virke för att få
en håtlbar veranda och detta kan inte måtas på 2-3 år. Efteriom det tilger så pass tångt in i
framtiden är det ännu inte bestämt om det ska måtas. om räcket komäier måias om z]l år
ska det målas vitt för att passa ihop med husets vita knutar.

Justerarnas sign

Skät titt beslut
Åtgärden är ptanentig

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse daterad 2017 - 1 Z-21
Fasadritning och situationsplan daterade ZO17 -11-24

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Byggingenjör Andreas Johansson

Beslutet skickas för kännedom titt: Bestutet skickas titt: L (besvärshänvisning +
delgivningskvitto)

Underrättelse om beslutet per brev titt ägare av fastigheterna: Hästhoven 7, Smörblomman
4, Vioten 6,11,12,17 och 18 + annons i "post- och lniikes Tidningar',

r 0Y /'0c
Utdragsbestyrkande
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s17

Detaljplan för del av Munkeru d 2:261, Munkfors kommun. Dnr:
BYGG 2017 -481
MBNG 2017194

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- godkänna ptanförslaget för granskning

Bakgrund
Syftet med ptanläggningen är att möjtiggöra uppförandet av ett enbostadshus på mark som i
gättande detatjptan är utpekad som parkmark.

Ptanen upprättas med standardförfarande entigt pBL 2010:900.

Ptanförslaget har varit ute på samråd under perioden 2017-11-28 titt och med ZO17-12-19.
Samråd har skett med tänsstyretsen, fastighetsbitdningsmyndigheten, övriga myndigheter,
sakägare och andra som bedömts ha väsenttigt intresse av förstaget. lnkomna synpunkter
har inte förantett någon ändring av ptanförstaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 8-01 -09
Granskningshandting 201 8-01 -08 inktusive grundkarta och ptankarta

Beslutet skickas för verkstältighet titt: Lindha Roth6n

Beslutet skickas för kännedom titt: Anna Grenhotm Munkfors kommun,
Den sökande

Justerarnas sign

l-c:c
Utdragsbestyrkande
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Anmälan av delegeringsbeslut

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- notera redovisade delegeringsbestut

Bakgrund
Mitjö- och byggnämnden har övertåtit viss beslutanderätt titt utskott, ordförande och
tjä.nstemän entigt en av nämnden antagen detegeringsordning. Besluten ska redovisas titt
mitjö- och byggnämnden. Redovisningen innebäi intåatt mitiö- och byggnämnden får
ompröva etler faststälta detegeringsbestuten. Däremot står dit namnåän fritt att återkatta
[ämnad detegering.

Beslutsunderlag
Detegeringsbestut redovisas på mötet:
Mitjö- och hälsoskyddsärenden ZO17-11-15 -- 2018-01-09
Lovärenden 2017-11 -1 5 -- 201 8-01 -09
Bostadsanpassningsärend en ZO'17 -11 - 1 5 - - Z01g-01 -09
Parkeringstitlstånd för röretsehindrade zo17 -11 -1 5 -- 201 g-01 -09

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

Justerarnas sign

/--oc
Utdragsbestyrkande



*
Forshaga kommun

MILJö- OCH BYGGN;i'NND GEMENSAM
FORSHAGA - MUNKFORS
Protokoll 2018-01-16

25(2s)

519

Granskning av tillsynsverksamheten inom miljöområdet. Dnr:
2017-605.007
MBNG 2018/2

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- notera revisionsrapporten gättande titlsynsverksamheten inom mitjöområdet.

Nämnden [ämnar fötjande kommentarer titl rapporten:
- Behovsutredning inom mitjöområdet är genomförd och rapporteras på detta sammanträde
- Protokotlskrivningen kommer att förtydtigas genom att protokottföra en kortfattad
redogöretse för det som tas upp under punkten rapporter vid varje sammanträde. Utdetade
uppdrag kommer att förtydtigas.
- Arbetet med behovsutredningen ses som ett ted i att aktivt verka för att titträcktiga
resurser finns för att undvika en underbemannad förvattning utifrån de tittsynsbehov som
finns. Behovsutredningen ska ses över varje år för att håltas aktuett.

Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Forshaga kommun har PwC genomfört en
revisionsgranskning av tiItsynsverksamheten inom mitjöområdet. Syftet med granskningen
har varit att g-ranska och pröva om mitjö- och byggnämnden bedriver tiltsynsverksamheten
på ett ändamålsentigt sätt samt med titträcktiginiernkontrott.

Utifrån genomförd granskning görs den samlade revisionelta bedömningen att mitjö- och
byggnämnden till övervägande del bedriver tittsynsverksamheten på ett ändamåtsentigt sätt
samt att den interna kontrollen är titträcktig.

Resuttat och undertag för gjorda bedömningar redovisas i en revisionsrapport som skickats
titt mitjö- och byggnämnden. Revisorerna önskar svar från nämnden med anledning av
granskningen senast den 31 januari 2018.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport "Tittsynsverksamheten inom mitjöområdet"

Beslutet skickas för verkstättighet titt:

Bestutet skickas för kännedom tilt: Revisionen, Forshaga kommun
Kommunstyretsen

Justerarnas

L-co
Utdragsbestyrkande


