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Plats och tld

Avser paragrafer

Beslutande

2018-05-08, Munkfors kommunhus, Älven, ktockan 08:30 - 10:15

30.43

ilaria Norell (S) Ordförande
Wltly Eriksson (C) 2:e vice ordförande
Tore Lennartsson (C) Ledamot
Lars-Ove Carlsson (S) Ledamot
Sture Persson (S) Ledamot
Karin Jensen (S) Ledamot
Lars-Ota Westerlund (MP) Ledamot
Carl Nitsson (M) Ledamot

Roger Johansson (S) ersätter vakant (S)

Göran Otsson (KB)

Andreas J_ohansson (EyggingenJör)
Josefine Ästund (lrtluö- och
hätsoslqyddsinspektör)
Katrin Edhotm (Miuö- och
hälsoslqyddsinspektör)
Lindha Rothen (Sekreterare)
Älarie Jadermark (Eggingenjör)
Urban Ledin (MitJö. och byggchef)
Jan Erik Engstriim (Stadsarkitekt)
trtartln Nyl6n (Byggingenjör)

Cart Nitsson (M)

Forshaga kommunhus 201 8.05.09
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Lindha
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lrtaria Noretl

Carl Nitsson (M)

TJänstgörande erslittare

E, t änstgörande ersättare

övrtga

Utses att Justera

Justerlngens plats och tld

Underckrlfter

Sekreterare

Ordfilrande

Justerande
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Nämnd/Styretse Mltjö- och byggnämnd gemensam Forshaga.Munkfon

Sammanträdesdatum 2018-05-08

Datum för anslags uppsättande 2018-05-09

Datum för anslags nedtagande 2018-05-31

ANSIÅG/BEVIS
Protokotlet är iusterat. Justeringen har tittkiinnaglvits genom anstag.

och

Llndha Rothen

Förvaringsptats för protokoltet

Underskrlft
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Upprop och val av Justerare

Beslut
ÄfitJö- och byggnåimnden beslutar
- vätJa Carl Nltsson (rr{) titt justerare
- protokoltet justeras 2018-05-09

Bestutet skickas för verkstätllghet tltt:

Beslutet skickas för kännedom tltl:

slgn ul UtdraSsb6vtånde
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Dagordnlng

Beslut
lll$ö- och blffnämndcn beslutar
- godldnna dagordnlngen
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Bcstutet sklckas fik verksHiltlghet tltl:
BeStutet skickas fik kåinnedom tltt:

sltt

7til
utdrcwonde
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Rapporter

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- notera rapporterna

Bakgrund
Rapportering på sammanträdet entigt nedan:
Byggingenjör Andreas Johansson:
- Underrättelse om avslutad förrättning, fastighetsregtering berörande Munkfors Hagalund
1:11, 1:120 m.ft. Munkfors kommun
- Underrättetse om avslutad förrättning, avstyckning från Munkerud2z26'1, Munkfors
kommun
- Underrättelse om avstutad förrättning, avstyckning från Skivetorp 1:299, Forshaga
kommun
Eyggingenjör Älarie Jaderma rk:
- Fråga titt nämnden angående inkommen förfrågan om ändrad användning titt pub innan
bygglov sökes.
Stadsarkitekt Jan Erik Engström:
- Sammanfattning av pågående planarbete (Västra Bengtsbol, Norra Grossbol, del av
Forshaga 1:117, Norra Boktiden)
- Det tigger gamta garage vid Dejefors, nedfarten titl sågverket där vi har fått in frågor
gättande möjtigheten att använda dessa tiltannat ändamål. Ptanen stödjer inte detta och
kan i så fatl behöva ändras.
Mitjö- och byggchef Urban Ledin:
- MiUö- och bygg för Forshaga och Munkfors hamnade på tte ptats i SKLs undersökning om
hur nöjda företag är med kontakten med förvattningen (Nöjd Kund lndex NKI). Förvaltningen
tåg över medel på atta kontrolterade områden.
- Nämnden har reviderat regtementet entigt bestut från KF gättande området för e-
cigaretter och andra påfyttningsbehåttare.
- Forshaga kommun kommer återigen att Fairtrade-diptomeras.
Mitjö- och hätsoskyddsinspektör Katrin Edhotm :

- lnformation kring pågående titlsynsärende vid Hedås, Forshaga kommun.
Ordförande lrtaria Norell :

- Rapport kring tiltsynsärende i gamla skotan i Munkfors. Byggkontoret har ett pågående
tiltsynsärende som beräknas komma upp för beslut i nämnden i juni.
Ledamot Karin Jensen (S):
- lnformerar om ovårdade tomter i Munkfors och ska lämna in adresser titt byggkontoret som
får se på detta.

Beslutet skickas för verkstättighet titt:

Bestutet skickas för kännedom till:

Justeramas sign Utdragsbctyrkan@
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Budgetuppföljnin g 2O18. Dnr: 2017 -626.042
riBNG 2018n1

Beslut
ffitJö- och byggnämnden beslutar
- godkänna budgetuppfötjnlngen tom aprll 2018

Eakgrund
Eudgetuppföuning sker varje månad för att nämndens budget ska vara i batans.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 8-04-27
Budgetuppfötjning tom aprit 2018

Bestutet skickas för verkstättighet titl:

Beslutet skickas för kännedom titt: Ekonomikontoret

Justeramas $lgn w utdraFb6tyd0n&
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Ändring av datum fiir mi[ö- och byggnämndens sammanträde i
september 2018. Dnr: 2017-486.006
MBNG 2018t24

Beslut
Mlljö- och byggnämnden beslutar
. tidigare faststätlt datum för mitjö- och byggnämndens sammanträde den 18 september
ändras titt 25 september 2018.

Eeslutsunderlag
TJänsteskrivetse 201 8 - (X- 30

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Lindha Rothån, samordnare

Beslutet sklckas för kännedom tltl: Atta ledamöter och ersättare i miuö- och byggnämnden
Kommunsekreterare filar-Brltt Westlund
Alta tjänstemän på mitjö- och byggförvaltningen

Ju3teramas sl3n Utdragsbestyrltan<le
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Tillftitligt serveringstillstånd, Forshaga Folkets park, Forshaga
1 :68. Dnr: 2018- 159.466
MBNG 2018/16

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- bevitja tittfättigt serveringstittstånd titt attmänheten för servering av starköt, vin, och
andra jästa atkoholdrycker för Forshaga Fotkets Park förening, under perioden 4 juni -8
september, max 12 tittfätten förtagt titt fredagar och [ördagar.
Serveringstider bestäms som följande:
11:00-01:00

Bakgrund
Atkohottagstiftningen har tittkommit för att begränsa atkoholens skadeverkningar och är i
första hand en skyddslagstiftning. I de fatt alkohotpotitiska hänsyn stätts mot
företagsekonomiska elter näringspotitiska bcir den atkohotpotitiska hänsynen ha företräde

Ansökan inkom titl mitjö- och byggförualtningen 2018-04-06.
Ansökan gätter tittfältigt serveringstittstånd titt attmänheten för Forshaga Fotkets Park för
servering av starköl, vin och andra jästa alkohotdrycker vid 10-12 tittfätlen i Fotkets Park.
Föreningen har vatt att söka serveringstittstånd för perioden 4 juni - 8 september för max 12
tittfätten förtagt tilt fredagar etter tördagar.
Mitjö- och byggförvattningen anser att den sökande uppfytter de krav som krävs för att få
ett tittfättigt serveringstittstånd för starköt, vin och andra jästa atkohotdrycker titt
attmänheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 8-04- 24
Utredning Folkets park 2018 daterad 2018-04,-24

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

Beslutet skickas för kännedom titt: Den sökande
Potismyndigheten Värmtand

Justeramas sign Utdrag$estyrkande
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Tillftilligt serveringstillstånd till allmänheten, Martinick,
Forshaga Folkets park. Dnr: 2018-153.466
MBNG 2018t15

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
'bevitja tittfättigt serveringstittstånd titl attmänheten för servering av starköl, vin, och andra
jästa atkohotdrycker, för Martinick AB.
-bevitja sökt serveringstld 1 2:00'01 :00.

Bakgrund
Atkohottagstiftningen har tittkommit för att begränsa alkohotens skadenerkningar och är i
första hand en skyddstagstiftning. I de fatt atkohotpotitiska hänsyn ställs mot
företagsekonomiska etter näringspolitiska bör den atkohotpotitiska hänsynen ha företräde.
Ansökan inkom titt mitjö- och byggförvattningen den 13 aprit 2018 och var komptett den 20
aprit.

Ansökan avser titlfältigt serveringstittstånd titt attmänheten för servering av starköt, vin,
andra jästa atkohotdrycker och spritdrycker den 2615 12:00.01 :00 i Fotkets park.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 201 8.O4-25
Utredning serveringstiltstå nd 2018-0/' -25
Yttrande från Polisen redogjordes för på sammanträdet

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

Bestutet skickas för kännedom titt: Den sökande
Polismyndigheten i Värmtand

Justerömas Sign Utdragbestyrkande
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Bygglov för tillbyggnad av fritidshus, Mosseru d 1:22, Forshaga
kommun. Dnr: BYGG 2018-88
MBNG 2018t17

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- Byggtov bevitjas med stöd av 9 kap. 31 b g ptan- och byggtagen, fAl. Åtgarden awiker från
detatjptanen avseende att byggytan är större än titlåtet.
- Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 S ptan- och
byggtagen.

Upptysningar gättande byggtovsbestut
- Mitjöavdetningens yttrande ska fötjas.
Fötjande handtingar ska tämnas in titt byggtovsenheten som undertag för stutbesked: lntyg
från byggherren att kontrotlptanen har fötjts och att åtgärden överensstämmer med bevitjat
startbesked.
- Tekniskt samråd och kontrottansvarig krävs inte i detta ärende.
' Entigt 10 kap. 25 g PBL upphör startbeskedet att gätta två år efter att startbeskedet gavs.
' lnnan byggnaden/byggnadsdelen får tas i bruk måste stutbesked ha meddetats entigt 10
kap. 4 S PBL.

Avgift
Avgiften för byggtov gättande tittbyggnad av fritidshus, utan tekniskt samråd är 9 317 kronor
(i entighet med taxa faststättd av kommunfuttmäktige). Faktura skickas separat.

Handtingar som ingår i bestutet
Ansökan om byggtov, situationsptan 2018-03.08, ptan- och fasadritning 2018-03-0E och
förstag titt kontrottptan.

Bakgrund
Ansökan avser tittbyggnad av fritidshus inom detatjptanerat område

Förutsättningar
Fastigheten omfattas av detatjplan: "Byggnadsptan över Mosserud 1:6 samt ett område av
Mosserud 1:4 i Nedre Utteruds socken, Ulteruds kommun, Värmlands tän".

Åtgärden awiker från detatjptanen avseende att byggytan är större än tittåtet.

Yttranden
Åtgärden är av sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tittfätte att yttra
sig (entigt 9 kap. 25 S ptan- och byggtagen). Ägare av och boende på fastigheterna Mosserud
1:11 och 1:23 har ansetts som berörda. Erinran har inkommit från fastighet Mosserud 1:11.

Yttrandet säger att man inte godkänner annat än att avståndet meltan husvägg och
tomtgräns ska vara 4,5 meter, då föregående ägare har överskridit byggrätten.

Justeramas sign Utdragsbestyrkan<le
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Sökande säger att tittbyggnaden/ingtasningen i söder kommer vara 4,5 meter från
tomtgränsen och kommer göras under befinttigt tak. Tittbyggnaden i norr kommer placeras
mer än 7 meter från tomtgränsen.

Skältltl beslut
Entigt detatjptan får bebyggetse per tomt inom bestämmetseområdet endast uppgå titt högst
75 kvm. I ett inriktningsbestut som kommunen tagit den 2016-11-22. MBN S 66, så kan man
frångå dessa bestämmetser eftersom en process har startats för att överse och enrentueltt
upphäva områdesbestämmelser och se över detaljptaner med restriktioner för storteken på
bostaden.

Awikelsen bedöms som titen och berörda grannar har hörts.

Eeslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 8 -04-2 5
Ritningar 2018-03.08

Bestutet skickas för verkstältighet titl: Ltarie Jadermark, byggingenjör

Bestutet skickas för kännedom til[: I r (Besvärshänvisning, delgivningskvitto]

r (Besvärshänvisning, rek + mottagningsbevis)

Länsstyretsen ( Detgivningskvitto)

Underrättetse om bestutet per brev titt fastighetsägare och boende av fastigheterna:
Mosserud 1:23 + annons i "Post- och lnrikes Tidningar"

Justeramas sign Utdragsb6tyrlende
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Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av ett
enbostadshus samt gäststuga, öjenäs 1:193, Forshaga
kommun. Dnr: BYGG 2018-89 och BYGG 2018-87
MBNG 2018/18

Beslut
t{lliö- och byggnämnden beslutar
- 0ispens medges från gättande strandskyddsbestämmelser för nybyggnad av ett
enbostadshus samt gäststuga som ersätter befinttig bebyggetse inom befintlig tomt med
stöd av 7 kap. 18 5 c punkt 't mitjöbatken.
- Som tomtplats räknas det område som är innanför det som markerats med röd tinje på
karta tillhörande beslutet.
- Byggtov bevitjas med stöd av 9 kap. 31 b 5 ptan- och byggtagen, PBL. Ätgärden awiker från
områdesbestämmelserna avseende att byggytan är större än tittåtet.
- För att genomföra åtgärden krävs en kontroltansvarig. Som kontrottansvarig godtas: I .

Den kontrottansvarige är certifierad kontrotlansvarig med behörighet K entigt 10 kap. 9 5

P8L.

Upplysningar gällande strandskyddsdlspens
- Bestutet om strandskyddsdispens upphör att gälla, om den åtgarO som avses med
dispensen inte har påbörjats inom två år elter avstutats inom fem år från den dag då
bestutet vann laga kraft.
- Länsstyrelsen kan överpröva bestutet om strandskyddsdispens. Den som är sökande bör
awakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbiirjas. Tiden för överprövning
- tre veckor - räknas från den dag då kommunens dispensbestut inkommer titl Länsstyrelsen.

Upplysnlngar gällande bygglovsbeslut
- 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 påUörlats inom två år gätter byggtovet i fem år från den dag som bestutet
vinner laga kraft (entigt 9 kap. 43 S PBL).

Avgift
Avgiften för byggtov gättande nybyggnad av ett enbostadshus samt gäststuga,
strandskyddsdispens och rivning är 33 456 kronor (i entighet med taxa faststältd av
kommunfuttmäktige). Faktura skickas separat.

Handlingar som ingår i bestutet
Ansökan om byggtov, ansökan om strandskyddsdispens, situationsptan 2018-03-09,
fasadritningar 2018-03-09, ritningar gäststuga 2018-03-09 och anmätan kontroltansvarig. Ny
planritning redovisas på nämndsammanträdet.

Jurteramas sign Utdragsbestyrkande



Forshaga kommun

MI LJö. OCH BYGGMI,IAND GEåAENSA,I,I

FORSHAGA - AAUNKFORS
Protokoll 2018-05-08

13(20)

Bakgrund
Ansökan avser strandskyddsdispens och byggtov för nybyggnad av ett enbostadshus samt
gäststuga inom områdesbestämmelser.

Nybyggnationen är ptanerad att byggas inom Acksjöns strandskyddsområde som råder upp
titt 100 meter från strandtinjen.

Förutsättningar
Fastigheten omfattas av områdesbestämmetser: "Områdesbestämmetser för fritidshus vid
Acksjön och Siidra Hyn Forshaga kommun".

Fastigheten tigger inom Acksjöns strandskyddsområde som på ptatsen uppgår titt 100 meter
från strandtinjen.

Yttranden
Åtgärden är av sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tittfätte att yttra
sig (entigt 9 kap. 25 S ptan- och byggtagen). Ägare av och boende på fastigheterna öjenäs
1:192, 1:194 och 1:2 har ansetts som berörda. lngen erinran har inkommit.

Skät titt bestut
Bedömningen görs att de skät som anges i 7 kap. 18 S c, punkt 1 mitjöbatken företigger.
D.v.s. att ptatsen redan är ianspråktagen. Den nya bebyggetsen bedöms inte påverka det
rörtiga frituftstivet och inte heller väsenttigen förändra tivsviltkoren för djur och växtliv.

Entigt områdesbestämmetserna får hwudbyggnaden inom bestämmetseområdet endast
uppgå titt högst 60 kvm. I ett inriktningsbeslut som kommunen tagit den 2016-11-22. ,1,18N

566, så kan man frångå dessa bestämmetser eftersom en process har startats för att överse
och eventuettt upphäva områdesbestämmelser med restriktioner för storteken på bostaden

Awiketsen bedöms som tlten och berörda grannar har hörts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 8-04 - 30
Tomtkarta med markerad tomtptats
Ritningar

Beslutet skickas för verkstättighet titt: I'tarie Jadermark, byggingenjör

Bestutet skickas för kännedom till: r r (8esvärshänvisning, delgivningskvitto)

Länsstyretsen ( Delgivningskvi tto)

Underrättetse om beslutet per brev titt fastighetsägare och boende av fastigheterna: Öjenäs
1:192, 1:194 och 1:2 + annons i "Post- och lnrikes Tldningar"

Justeramas sign Utdragrbestyrkan@
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Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och
garage, östra Deje 1:7, Forshaga kommun. Dnr: BYGG 2018-84
mBNG 2018/21

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- ge detegation titt byggingenjör att bestuta i ärendet

Eakgrund
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och garage utanför
ptantagt område och utanför områdesbestämmelser.

Förutsättningar
Fastigheten är betägen utanför ptantagt område och utanför områdesbestämmetser.

Yttranden
Ätgärden är av sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts titlfätte att yttra
sig (entigt 9 kap. 25 S ptan- och bygglagen). Ägare av och boende på fastigheterna Gytterud
1:7 och 1:15, Rudshutt 1:32 samt östra Deje 1 :5, 1:4, 1:9, 1 :69 och 1 :92 har ansetts som
berörda. lngen erinran har inkommit.

Skät titl bestut
Då förutsättningarna kring vatten och avtoppsfrågan inte är utredd ännu behöver detegation
ges titt tJänsteman för att bestutet inte ska dröja för länge.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 8-M-30
Ritningar

Eeslutet skickas för verkstättighet titt: lrtarie Jadermark, byggingenjör

Beslutet skickas för kännedom tilt:

Justeramas sign

t{t/
Utdragsbest'yrkande
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Delegation gällande strandskyddsdispens och awikande
bygglov. Dnr: BYGG 2018-126 och BYGG 2018-127
MBNG 2018/20

byggnämndens ordförande gätlande
på Arnäs 1:48.

Bakgrund
Ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov för anordnande av brygga med 30-50
båtptatser och tilthörande p-ptatser samt wc inom detatjptanerat område.

Åtgärderna awiker från detatjptanen avseende att p-ptatsen kommer bti större än tittåtet
och wc kommer inte tigga inom markerat område för seMcebyggnad för småbåtshamn.

Åtgärderna är ptanerade att byggas inom Vistens strandskyddsområde som råder upp titt 100
meter från strandtinjen.

Skät titt bestut
Remisstiden för ärendet har sin sista svarsdag efter sammanträdet och det är viktigt att
invänta sista svarsdatum.

Beslutsunderlag
Gättande ärende redogörs kort för på sammanträdet
Tj änsteskrivetse 201 8-04- 30

Bestutet sklckas för verkstättighet titt: l,taria Noretl, ordförande

Bestutet skickas för kännedom till: lrtarie Jadermark, byggingenjör

Justeramas sign Utdragsbertyrtande



:
Forshaga kommun

MILJö. OCH BYGGNIIMND GEMENSA,I,T

FORSHAGA . MUNKFORS
Protokoll 2018-05-08

16(20)

s41

Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus samt
bygglov för nybyggnad enbostadshus, Västsjö 1:2, Forshaga
kommun. Dnr: BYGG 2018-93 och BYGG2018-94
MENG 2018/22

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar
- Dispens medges från gättande strandskyddsbestämmetser för nybyggnad av enbostadshus
inom befinttig ianspråktagen tomt med stiirJ av 7 kap. 18I c punkt 1 mitjöbatken, M8.
- Som tomtptats får räknas det område som är innanför det som markerats med riid tinje på
karta titthörande beslutet.
- Byggtov bevitjas med stiid av 9 kap. 31 5 ptan- och byggtagen, PBL. Ätgärden bedöms vara
entigt de bestämmetser som anges i områdesbestämmetserna.
- För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrotlansvarig godtas:

Den kontrottansvarige är certifierad kontrottansvarig med behörighet K entigt 10 kap. 9 S

PBL.

Upplysnlngar gällande strandskyddsdlspens
- Bestutet om strandskyddsdispens upphör att gätta den dag byggtovet upphör att gätta.
- Länsstyretsen kan överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Den som är sökande bör
awakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas. Tiden för överprövning
- tre veckor - räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer titt Länsstyretsen.

Upplysnlngar gällande bygglovsbeslut
- Ätgärden får inte påbörjas förrän mitjö- och byggnämnden har lämnat ett startbesked
(entigt 10 kap. 3 $ PBL).
- Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kattetse titt tekniskt samråd kommer skickas
separat.
- lnnan byggnaden får tas i bruk måste stutbesked ha meddetats enligt 10 kap. 4 g PBL.
- Om åtgärden har påtltirjats inom två år gätter byggtovet i fem år från den dag som bestutet
vinner laga kraft (entigt 9 kap. 43 S PBL).
- Mitjöavdetningens yttrande ska fötjas,

Avgift
Avgiften för byggtov gättande nybyggnad av ett enbostadshus och strandskyddsdispens är 30
492 kronor (i enlighet med taxa faststättd av kommunfuttmäktige). Faktura skickas separat.

Handtingar som ingår i bestutet
Ansökan om byggtov, ansökan om strandskyddsdispens, daterade 2018-03-16, situationsplan,
daterad 2018-04-03, planritning, fasadritningar, sektionsritningar, daterade 2018-03-23 och
anmätan om kontrotlansvarig, daterade 2018-03-26.

Bakgrund
Arendet
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och byggtov för

Justerarnas slgn Utdragsbestyrkande
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nybyggnad av enbostadshus inom områdesbestämmetser.

Förutsättningar
Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser: "Områdesbestämmetser för området runt
Övre Utteruds kyrka, Forshaga kommun".

Bebyggetseområdets särskitda historiska, kutturhistoriska, mitjömässiga och konstnärtiga
värden ska skyddas. Ändringar och tittägg i bebyggetsen ska göras varsamt så att befinttiga
karaktärsdrag respekteras och titlvaratas (2 kap 6 g PBL).

Underhått ska anpassas titl omgivningens karaktär och byggnadens värde. Utformningen av
byggnaden och dess historiska, kutturhistoriska, mitjömässiga och konstnärtiga värden ska
bevaras (8 kap 14 S PBL).

Fötjande hänsynsbestämmelser gätter vid uppförande av ny bebyggetse inom heta
bestämmelseområdet:
- nya byggnader skalt ptaceras på traditionettt naturtiga ptatser och med särskitd hänsyn titt
områdets karaktär,
- byggnader skalt ges form och proportioner som anknyter tilt byggnadstradition på ptatsen,
- fasadmateriat skatl vara trä, puts etter annat traditionetlt materiat, och
- taktäckningsmaterial skall vara rött lertegel, fatsad ptan ptåt elter annat traditionetlt
materiat, och
- byggnader skall utvändigt måtas med faturöd slamfärg, vit täckande färg etter annan tjus
kulör som anknyter titt byggnadstraditionen på ptatsen.

Det befinttiga bostadshuset på fastigheten är upptagen i Forshaga kommuns
kulturmi t jövårdsprogram.

Fastigheten omfattas av Emsens strandskyddsområde som sträcker sig 150 meter från
strand[injen.

I Länsstyretsens WebbGlS finns markeringar för fornlämningar på fastigheten.

Yttrande
Åtgärden är av sådan art att berörda grannar har underrättats om ansökan och getts tittfätte
att yttra sig (entigt 9 kap. 25 $ ptan- och byggtagen). Fastighetsägare och boende av
fastighetema: Gersviken 1:6, Nordsjö 1:4, Västsjö 1:3, 1:4, 1:10och 1:15 harbedömtsvara
berörda. lnga erinringar har inkommit.

Då fastigheten omfattas av områdesbestämmelser och hwudbyggnaden är upptagen i
Forshaga kommuns kutturmitjövårdsprogram har ärendet kommunicerats med Forshaga
kommuns stadsarkitekt och bedömningen är att hänsyn har tagits titt befinttiga byggnader
och områdets karaktär.

Remiss har skickats titl tänsstyretsen gällande fomtämning i området. Länsstyretsen hade
inget att erinra.

Skät titt beslut
Etableringen bedöms inte strida mot strandskyddets syften, d.v.s. det påverkar inte den
atlemansrättstiga tittgången titt strandområdet och inte hetler tivsviltkoren för djur- och

Justeramas slSn UtdragsbestyrlGrl@
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växtliv. Frl passage mettan strandtinjen och etableringen kan säkentätlas.
Som särskitt skåit för dispensen från strandslqyddsbestämmelserna anges skiit nummer 1

entigt 7 ?ap,18 S c MB, d.v.s. området har redan tagits I anspråk på ett sätt som gör att det
saknar betydetse för strandskyddets syften.

Atgärden becliims uppfytta de krav som anges i 9 kap. 31 S PBL. Bedömningen görs att
erfordertig hänsyn har taglts till områdesbestämmelsema med hänsyn titt den
kutturhistoriska mi[ön.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 201 8-fi - 27
Tomtkarta med markerad tomtptats
Ritningar

Beslutet sklckas för verkstättighet titt: Andreas Johansson, byggingenJör

Beslutet skickas för kännedom titt: rt (Besvänhänvisnlng, detgivningslMtto)

Länsstyretsen i Värmland (Detgivningslvitto)

Underrättetse om beslutet per brerr till fastighetsägare och boende tllt fastigheterna:
Gersvlken 1:6, Nordsjö 1:4, Västsjö 1:3, l:4, 1:10och 1:15 + annons i "Post. och lnrikes
Tidningar"

Justeamas slgr
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Detaljplan för västra Bengtsbol, Forshaga kommun. Dnr: BYGG
2018-15
MBNG 2018/23

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- godkänna planförstaget för utskick på samråd

Bakgrund
Ptanens huvudsaktiga syfte är att göra det möJtigt att uppföra fem titt tio fristående
enbostadshus på den före detta fotbottsptanen Kultarna i Bengtsbot. Detta uppnås genom att
detar av marken inom planområdet ändras från park/ptantering och bottptan titt
användningen bostäder.

Vidare kommer tidigare ptanlagd men ej bebyggd bostadsmark att justeras efter nuvarande
förhåttanden, bl.a. Högbrogatans befinttiga sträckning, vitket innebär viss omdisponering av
den ptanlagda men ej bebyggda bostadsmarkens utbredning i sydvästra delen av
ptanområdet.

Titt sist syftar ptanläggningen även titt att upphäva delar av den gättande ptanen norr om
väg 72Ollånggatan. Det handtar om ett område som i stutet av 1950-tatet plantades för
industriändamål i samband med en planerad utvidgning av brukets område ner mot
dåvarande Skiveds järnvägsstation. En utvidgning som inte tängre är aktuett.

Planen upprättas med standardförfarande entigt PBL 2010:900.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 8-O4-30
Samrådshandting 2018-O4.18 (ptanhandting det 1 och 2, grundkarta och ptankarta)

Bestutet skickas för verkstältighet titt: Lindha Rothån, samordnare/ptanhandtäggare

Bestutet skickas för kännedom titt: Johan Stenson, ptanarkitekt
Jan Erik Engström, stadsarkitekt
Nicote Netson Nyr6n, samhättsptanerare

Justeramas sign
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Anmälan av delegeringsbeslut

Beslut
Mltjö- och byggnämnden beslutar
- notera redovisade delegeringsbestut

Bakgrund
Mitjö' och b16gnämnden har överlåtit vlss beslutanderätt titt utskott, ordförande och
tJänstemän enligt en av nämnden antagen detegeringsordning. Bestuten ska redovisas titl
mitJö. och byggnämnden. Redovisnlngen innebär inte att mltJö- och byggnämnden får
ompröva eller faststätta detegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalta
lämnad detegering.

Beslutsunderlag
Detegerlngsbestut redovisas på mötet:
I'titjö- och hälsoskyddsärenden 201 8.03-07 .. 2018-04,.27
Lovärenden 201 8-03-07 - - 2018.04,-27
Bostadsanpassnlngsärenden 201 8-03. 07 . - Z0/.8.A-27
Parkerlngstittstånd för rörelsehi ndrade 201 8.03.07 -. 201 8.04 -27

Beslutet skickas för verkstättlghet tltt:
Eeslutet skickas för kännedom till:

Justefarnas slgn Utdrag$ctyrtande


