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Plats och tid

Avser paragrafer

Beslutande

övriga

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

2018-02-13, Klarälven, ktockan 0g:30 - 09:45

1-9

Maria Norett (S) Ordförande
Willy Eriksson (C) 2:e vice ordförande

Andreas Johansson (Byggingenjör)
Lindha Rothen (Sekreterare/Såmordnare)
Maria Johansson (Mitjö- och
hä tsoskyddsinspektör)
Marie Jadermark (Byggingenjör)
Jan Erik Engström (Stadsarkitekt)

Witty Eriksson (C)
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Nämnd/Styretse

Sammanträdesdatum

Datum för anstags uppsättande ZOlg_OZ_13

Datum för anslags nedtagande ZOlg-03-07
Förvaringsptats för protokottet Mitjö- och byggförval
Underskrift

Lindha Roth6n

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

Mitjö' och byggnämndens arbetsutskott Forshaga-Munkfors
2018-02-13

tningen
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Upprop och val av justerare

3(12)

Beslut
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar
- vätja Witty Eriksson (C) titt justerare
- protokotlet justeras Z01g-02-13

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

Justerarnas sign

uft
Utdragsbestyrkande
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Dagordning

4(12)

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- tägga till ärende:
Detatjplan för Norra Grossbot, Forshaga kommun
Lokal trafikföreskrift på det av Tatlåsvägen, Munkfors kommun
- i övrigt godkänna dagordningen

Beslutet skickas för verkstältighet titt:

Bestutet skickas för kännedom till:

Justerarnas sign

lEy Utdragsbestyrkande
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Justerarnas sign

53

Rapporter

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- notera rapporterna

Bakgrund
Byggingenjör Andreas Johansson :
- Underrättetse om avslutad förrättning, avstyckning från Tjärne 1:5

Byggingenjör Marie Jadermark:
- Rapportering kring pågående bygglovsärende vid Hättekit 1:64.

Samordnare Lindha Rothån:

llapqgrt kring tidigare utdetat uppdrag titt tekniska avdelningen angående att se över alta
5O'sträckor för att se om de går att sänka titt 40 km/h. Tekniska avdätningen meddelar att
de har påbörjat utreda detta.
- Förfrågan gältande ett ev. utökande av L|S-område vid Littsjön har inkommit och tas upp
för diskussion med nämnden. Samordnaren har kontaktat tänlstyretsen för att få svar på'frur
en eventuell utökning skutle påverka handtäggningsprocessen i åetta skede, men har åi fati
återkoppling ännu.

Stadsarkitekt Jan Erik Engström:
-.Rapporterar kring status för pågående detatjptanearbeten (översiktsptanen, LIS-planen,
del av Munkerud 2:261, Norra Grossbot, stackbråtarna, det av Forshaga 1:1 17, Noira
Bokliden, Bengtsbol - Ku[[arna, Enåsen)

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

IW

Utdragsbestyrkande
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Justerarnas sign

g4

Bokslut 2017, miljö- och byggnämnden. Dnr: 2017-623.002
MBNG 2018/4

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar
- godkänna bokstutet och [ämna det titt ekonomikontoret för vidare handtäggning.

Bakgrund
Bokslut och årsredovisning.genomförs årtigen. Verksamhetsberättetse komptetterat med detstuttigt faststätlda ekonomiska utfatlet reJovisas i verksamhetssystemet stratsys avrespektive förvattningschef. Resuttatet redovisas för respektive nämnd för att sedanpresenteras och kommenteras för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Bokstut 201 7
Mitjö- och byggchef Urban Ledins tjänsteskrivetse 201g_02_05

Beslutet skickas för verkstättighet titt: Ekonomikontoret

Beslutet skickas för kännedom titt:

/// dY-
Utdragsbestyrkande
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Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus Butorp
1:4, Forshaga kommun. Dnr: BYGG ZO17-4g3
MBNG 2018/3

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar
- Som förhandsbesked enligt 9.kap. 17-5 ptan- och byggtagen (2010:900), pBL, meddelas attden föreslagna åtgärden kan tiltåtas på den avseddi öiuti"n med nedan givna vittkor.

Vittkor
' Förhandsbeskedet gätter redovisad omfattning, placering och i huvudsak utformning ienlighet med bilagda handtingar.
- Mitjöavdetningens yttrande gättande vatten och avtopp ska fötjas- Utfarter titt gata etter väg kan ordnas.

Upptysningar gä[tande förhandsbeskedet
' Entigt 9 kap. 39 s pBL innebär förhandsbesked inte att åtgärden får påbörjas.- Förhandsbeskedet gätter entigt 9 kap. 39 s PBL, endast åäivggrou rbr åtgärJen söks inomtvå år efter det att bestutet om förhandsbesked vunnit raga [iaft.

Avgift
Avgiften för förhandsle.1ke_d, utanför ptantagt område är 9 31T kr (i entighet med taxafaststätld av kommunfuttmäktige).

Handlingar som ingår i bestutet
Ansökan om förhandsbesked och situationsplan ZO17_11_21

Bakgrund
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom
områdesbestämmelser.

Förutsättningar
Fastigheten omfattas av områdesbestämmetser: "områdesbestämmelser för området runtÄstjärn, Forshaga kommun".

Fötjande hänsynsbestämmelser gätter vid uppförande av ny bebyggetse inom heta
bestämmetseområdet:
- nya byggnader skat[ placeras på traditionettt naturtiga platser och med särskitd hänsyn tittområdets karaktär,
- byggnader skall ges form och proportioner som anknyter titt byggnadstraditionen påptatsen,
- fasadmaterial skatt vara trä, puts e[[er annat traditionettt material,- taktäckningsmateriaI skalI vara rött terteget, fatsad ptan ptåiLtter annat traditionetttmateriat, och
- byggnader skatl utvändigt måtas med faturöd stamfärg, vit täckande färg etter annan [juskulör som anknyter titt byggnadstraditionen på ptatsånl'

M
Utdragsbestyrkande
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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 Södra
Butorp 1:3 samt Butorp 1:13,1:3,1:4 och 1:5 har ansetts som ber'örda. lngen erinran har
inkommit.

Skät titt beslut
Bedömningen görs att åtgärden uppfytter förutsättningarna för att byggtov ska ges entigt 9
kap.3laSPBL

Justerarnas sign

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 8-01 -25
Situationsplan daterad 2017 - 1 1 -21

Beslutet skickas för verkstältighet titt: Marie Jadermark, byggingenjör

Beslutet skickas för kännedom till: Robert Johansson och Cathrine Breistein
(Besvärshänvisning, detgivningskvitto)

Underrättelse om beslutet per brev tilI fastighetsägare och boende av fastigheterna: Södra
Butorp 1:3 samt Butorp 1:13,1:3,1:4 och 1:5 + annons i "post- och lnrikes Tidningar,,

tM cY
Utdragsbestyrkande
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Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- godkänna ptanförslaget efter granskning och skicka titl kommunfuttmäktige i Munkfors för
antagande

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

'

Planen upprättas med standardförfarande entigt pBL 2010:900.

Samråd
Planförslaget har varit ute på samråd under perioden 2017-11-Zg ti[ och med2017-12-19.
Samråd har skett med tänsstyrelsen, fastighetsbitdningsmyndigheten, övriga myndigheter,
sakägare och andra som bedömts ha väsenttigt intressä av rciritaget. lnkorina j nprinkter
har inte föranlett någon ändring av ptanförståget.

Granskning
Planförstaget har varit utstättt på granskning under perioden 19 januari - 2 februari 201g.
lnkomna synp-unkter har inte förantett någon ändring av ptanförstaget. Det anses intå hetter
förekomma några synpunkter från samrådiskedet som inie har utivit tittgodosedda.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 201 8-02-06
Antagandehandting inktusive ptankarta

s6

Detaljplan för del av Munkeru d 2:261, Munkfors kommun. Dnr:
BYGG 2017-481
MBNG 2017 /94

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Kommunfuttmäktige i Munkfors
Bestutet skickas för kännedom titt: Anna Grenholm och Mathias Lindquist, Munkfors kommun
Den sökande

Justerarnas sign

ltw

Utdragsbestyrkande
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Detaljplan för del av Forshaga 12117, Forshaga kommun. Dnr:
BYGG 2018-47
MBNG 2018/6

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- godkänna ptanförslaget för utskick på samråd

Bakgrund
Syftet med ptantäggningen är att göra det möjtigt för kommunen att tångsiktigt kunna
använda befinttiga byggnader för kontorsänOam5t.

Detta uppnås genom att upprätta en ny detatjptan för området där användningen park
ersätts med användningen kontor. Vidåre ändras anvanoninge; för den oet av iroti*ag"n
som i gätlande ptan har användningen gång-, cyke[- ocn moieJvag titt gata.

Planen upprättas med standardptanförfarande entigt pBL 2010:900.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 8-02-06
samrådshandting 201 8-02-06 inktusive grundkarta och plankarta

Justerarnas sign

Bestutet skickas för verkstättighet tilt: Lindha Roth6n
Bestutet skickas för kännedom titt: Kommuntedningskontoret Forshaga

W
Utdragsbestyrkande
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Lokal trafikföreskrift på del av Tallåsvägen, Munkfors kommun.
Dnr: 2018-53.51 1

MBNG 2018/7

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- tokat trafikföreskrift på del av Taltåsvägen, från korsningen vid Kyrkogatan söderut mot
tänsväg 733, Munkfors kommun, med stöd av Trafikförordningen (1998:1276) 3 kap. 17 S
andra stycket får fordon inte framföras med högre hastighet än 30 km/h på'vägsträcka
entigt bifogad karta.

Bakgrund
Munkfors kommun ansöker om [oka[ trafikföreskrift på del av Tatlåsvägen, från korsningen
vid Kyrkogatan söderut mot länsväg 733, se bifogad karta. Nuvarande hastighet på
vägsträckan är 50 km/h. I samband med att ett medborgarförstag med önsliemåi om
farthinder på den aktuetta gatusträckan behandtades 2016, väckGs frågan om att ansöka
om begränsad hastighet titt 30 km/h på sträckan.

Beslutsunderlag
skrivetse Kjett Bengtsson, teknisk chef Munkfors kommun daterad zolg-oz-07
Karta

Justerarnas sign

Beslutet skickas för verkstättighet titt: Teknisk chef Kjett Bengtsson, Munkfors kommun

Bestutet skickas för kännedom tilt:

lxv" q9-'
Utdragsbestyrkande
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Detaljplan för Norra Grossbol, Forshaga kommun. Dnr: BYGG
2018-46
MBNG 2018/5

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
' diskutera ptanförstaget vidare internt och ta upp den för bestut i nästa nämnd i mars
- stadsarkitekt Jan Erik Engström ansvarar för att sammanstätta interna synpunkter och
kommunicera dessa med planarkitekten för ev. revidering av planförslaget

Bakgrund
Kommunen bedriver ett fortlöpande arbete där ambitionen är att fasa ut äldre detaljptaner
som är svårtolkade e[[er som har förtorat sin aktuatitet.

Syftet med den nu aktuetla ptantäggningen är bland annat att anpassa ptanen titt verktiga
förhåttanden så att remsor av parkmark, som redan idag sköts och utnyttjas av angränsande
fastigheter, formellt överförs tit[ kvartersmark.

I övrigt kommer planen i atlt väsentligt att bekräfta den pågående markanvändningen.
För detar av ptanområdet föreslås att strandskyddet upphävs.

Planen upprättas med standardförfarande entigt PBL 2010:900.

Beslutsunderlag
Samrådshandting 201 8-02-1 2 inklusive grundkarta och ptankartor

Justerarnas sign

Beslutet skickas för verkstältighet titt: Jan Erik Engström

Beslutet skickas för kännedom titt: Planarkitekten

W
Utdragsbestyrkande


