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PROTOKOLL
Plats och

tid

2018'10-16, Visten 1, klockan 11:00 - 12:15

Avser paragrafer

28-35

Beslutande

Maria Norelt (S) Ordförande
Witty Eriksson (C) 2:e vice ordförande

Tjänstgörande ersättare

Karin Jensen (S) ersätter vakant ptats

övriga

Lindha Rothen (Sekreterare/ptan- och
bygghandtäggare)
Urban Ledin (Mitjö- och byggchef)
Jan Erik Engström (Stadsarkitekt)
Martin Nyt6n (Byggingenjör)

Utses att justera

Witty Eriksson (C)

Justeringens plats och tid

Forshaga kommunhus 201 8-1 0-1 6

Underskrifter
Sekreterare

#.*A
Lindha

Ordförande
a

tt

Justerande
Witty Eriksson (C)

(S)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har titlkännagivits genom anstag.

Nämnd/Styretse

Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott Forshaga - Munkfors

Sammanträdesdatum

2018-10- 16

Datum för anslags

uppsättande 2018-10-17

Datum för anstags

nedtagande

Förvaringsptats för

protokollet

2018-1 1-08

Mitjö- och byggförvattningen

Underskrift
Lindha Roth6n
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Upprop och val av justerare
Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar
- vätja Witty Eriksson (C) titt justerare
- protokotlet justeras 2018-10-16

Bestutet skickas för verkstältighet titt:

Beslutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

UE
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Dagordning
Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- godkänna dagordningen

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

Justerarnas sign

W

Utdragsbestyrkande
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Rapporter
Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar
- notera rapporterna
Bakgrund
Rapportering sker på sammanträdet entigt fötjande:
Mitjö- och byggchef Urban Ledin:

' information om senaste byggchefsmötet

- information om nyanstätlningar och pågående rekrytering
- ny taxa för mitjöbatken och livsmedet är tagen i KF i Munkfors och Forshaga och börjar
gätta från 1 januari 2019

Stadsarkitekt Jan Erik Engström:
- rapporterar kring pågående detaljptanearbeten
- uppdraget med att se över områden med områdesbestämmetser som begränsar byggrätten
har inte hunnit att ses över. Beräknas tas upp på nästa sammanträde som ett ärende.
Ptan- och bygghandtäggare/samordnare Lindha Roth6n samt byggingenjör Martin Nytån
- informerar kring pågående byggtovsärenden

Beslutet skickas för verkstättighet titt: Jan Erik Engström, stadsarkitekt
Bestutet skickas för kännedom ti[t:

sign

Utdragsbestyrkande

w
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Budgetuppföljnin g 2018. Dnr: 2017 -626.042
MBNG 2018/1

1

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar
- godkänna budgetuppfötjningen tom september 2018
Bakgrund

Budgetuppföljning sker varje månad för att nämndens budget ska vara i batans.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 201 8-1 0-09
Budgetuppfötjning tom sep-1

8

Beslutet skickas för verkstättighet titt:
Bestutet skickas för kännedom

Justerarnas sign

titt: Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande
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Ansökan om utdömande av löpande vite på fastigheten Deje
21:5 (Rinmansgatan 4 A-Cl, Forshaga kommun. Dnr: BYGG

2013-199
MBNG 2018/56

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- Med stöd av 6 5 lagen om vite att ansöka om utdömande av töpande vite om 6000 kr för en
(1) månad, september månad, för Forshaga Deje 21:5 KB (916911-0906), för att inte följt
företäggande entigt mitjö- och byggnämndens beslut 558 den 2018-06-12, om att genomföra
funktionskontrot[ avseende ventilationssystemet senast 2018-09-06 på fastigheten Deje 21:5
med adress Rinmansgatan 4 A-C.
Kommunicering
Kommunicering av tjänsteskrivetsen har skett innan sammanträdet.
Bakgrund

Mitjö- och byggnämnden har i bestut MBN 558-2018, företagt byggnadens ägare att, senast
två (2) månader från den dag denne fått det av bestutet, tåta uiicira funktionskontrott
avseende ventilationssystemet på rubricerad fastighet. Det finns inga tidigare besiktningar

anmätda ti[[ kommunen.
Underlåtes detta krävs Deje 21:5 att betata ett vite om 6000 kronor.
Deje 21:5 har fått ta de[ av beslutet 2018-07-06. Entigt uppgift har bestutet vunnit laga

kraft.

Skät för bestutet
Entigt 6 5 lagen om

vite prövas frågor om utdömande av viten av länsrätt på ansökan av den
myndighet som har utfärdat vitesföretäggandet etter, om detta har skett efter överklagande
i frågan om vitesföreläggande, av den myndighet som har prövat denna fråga i första
instans. Ansökan om utdömande görs hos den länsrätt inom vars domkrets myndigheten är
belägen.

Mitjö- och byggförvattningen kan konstatera att företäggandet inte efterkommits.
Tidsfristen gick ut 2018-09-06. Det ankommer därmed på mitjö- och byggnämnden att hos
mark- och miljödomstoten ansöka om utdömandet av det försuttna vitet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse

201 8- 1 0-01

Beslutet skickas för verkstältighet titt: Martin Nyt6n, byggingenjör
Bestutet skickas för kännedom
potisdetgivning)

titt:

Forshaga Deje 21:5 KB (Besvärshänvisning,

lnskrivningsmyndigheten, Mark- och mitjödomstolen (detgivningskvitto)
Ju

sign

Utdragsbestyrkande
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Ansökan om utdömande av löpande vite på fastigheten
Klippåsen 1:20 (Björnvägen 15 A-D), Forshaga kommun. Dnr:
BYGG 2017-438
MBNG 2018/57

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- Med stöd av 6 5 lagen om vite att ansöka om utdömande av löpande vite om 6000 kr för en
(1) månad, september månad, för Fax Bostäder KB (969716-96971, för att inte fötjt
föreläggande entigt mitjö- och byggnämndens bestut 560 den 2018-06-12, om att genomföra
funktionskontro[[ avseende ventilationssystemet senast 2018-09-10 på fastigheten Ktippåsen
1:20 med adress Björnvägen 15 A-D.
Kommunicering
Kommunicering av tjänsteskrivetsen har skett innan sammanträdet.

Bakgrund
Mitjö- och byggnämnden har i beslut MBN 560-2018, förelagt byggnadens ägare att, senast
två (2) månader från den dag denne fått det av bestutet, tåta utföra funktionskontrotl
avseende ventitationssystemet på rubricerad fastighet. Det finns inga tidigare besiktningar
anmätda tit[ kommunen.
Undertåtes detta krävs Fax Bostäder KB att betata ett vite om 6000 kronor.
Fax Bostäder KB har fått ta del av beslutet 2018-07-10. Entigt uppgift har bestutet vunnit
laga kraft.
Skät

för bestutet

Entigt 6 5 lagen om vite prövas frågor om utdömande av viten av länsrätt på ansökan av den
myndighet som har utfärdat vitesföretäggandet etter, om detta har skett efter överklagande
i frågan om vitesföre[äggande, av den myndighet som har prövat denna fråga i första
instans. Ansökan om utdömande görs hos den länsrätt inom vars domkrets myndigheten är
betägen.

Mitjö- och byggförvattningen kan konstatera att företäggandet inte efterkommits.
Tidsfristen gick ut 2018-09-10. Det ankommer därmed på mitjö- och byggnämnden att hos
mark- och miljödomstoten ansöka om utdömandet av det försuttna vitet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

201 8- 1 0-01

.

Beslutet skickas för verkstältighet titt: Martin Nyl6n, byggingenjör
Bestutet skickas för kännedom

till:

Fax Bostäder KB (Besvärshänvisning, potisdetgivning)

lnskrivningsmyndigheten, Mark- och mitjödomstoten (detgivningskvitto)
Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Ansökan om utdömande av löpande vite på fastigheten Olsätter
1:51 (Färjevägen 8 A-D), Forshaga kommun. Dnr: BYGG 2016435
MBNG 2018/58

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- Med stöd av 6 5 [agen om vite att ansöka om utdömande av löpande vite om 6000 kr för en
(1) månad, september månad, för Fax Bostäder KB (969716-96971, för att inte fötjt
företäggande enligt mitjö- och byggnämndens bestut 563 den 2018-06-12, om att genomföra
funktionskontro[[ avseende ventitationssystemet senast 2018-09-10 på fastigheten Olsätter
1:51 med adress Färjevägen 8 A-D.
Kommunicering
Kommunicering av tjänsteskrivelsen har skett innan sammanträdet
Bakgrund

Mitjö- och byggnämnden har i bestut MBN 563-2018, företagt byggnadens ägare att, senast
två (2) månader från den dag denne fått det av bestutet, tåta utföra funktionskontroll
avseende ventitationssystemet på rubricerad fastighet. Senaste besiktning som anmätts titl
kommunen skedde 2010-01-11 och nästa ordinarie besiktning skutte ha skett 2016-01-11.
Underlåtes detta krävs Fax Bostäder KB att betata ett vite om 6000 kronor.
Fax Bostäder KB har fått ta del av beslutet 2018-07-10. Entigt uppgift har bestutet vunnit
laga kraft.
Skät

för beslutet

S lagen om vite prövas frågor om utdömande av viten av länsrätt på ansökan av den
myndighet som har utfärdat vitesföretäggandet e[[er, om detta har skett efter överktagande
i frågan om vitesföretäggande, av den myndighet som har prövat denna fråga i första
instans. Ansökan om utdömande görs hos den länsrätt inom vars domkrets myndigheten är

Entigt 6

belägen.

Mitjö- och byggförvattningen kan konstatera att företäggandet inte efterkommits.
Tidsfristen gick ut 20'18-09-10. Det ankommer därmed på mitjö- och byggnämnden att hos
mark- och miljödomstolen ansöka om utdömandet av det försuttna vitet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse

201 8-1 0-01

Beslutet skickas för verkstättighet titt: Martin Nyt6n, byggingenjör
Beslutet skickas för kännedom

ti[t:

Fax Bostäder KB (Besvärshänvisning, potisdetgivning)

lnskrivningsmyndigheten, Mark- och mitjödomstoten (detgivningskvitto)
Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Detaljptan för del av Forshaga 1:117, Forshaga kommun. Dnr:
BYGG 2018-47
MBNG 2018/6

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar
- stätla ut planförstaget för granskning
Bakgrund

Syftet med ptanläggningen är att göra det möjtigt för kommunen att tångsiktigt kunna
använda befinttiga byggnader för kontorsändamåt.

Detta uppnås genom att upprätta en ny detatjptan för området där användningen park
ersätts med användningen kontor. Vidare ändras användningen för den del av Stottsvägen
som i gätlande ptan har användningen gång-, cyke[- och mopedväg titt gata.
Ptanen upprättas med standardplanförfarande enligt PBL 2010:900.
Samråd

Ptanförstaget har varit föremåt för samråd under tiden 16 februari tilt och med 12 mars
2018. Samråd har skett med länsstyretsen, fastighetsbitdningsmyndigheten, övriga
myndigheter, sakägare och andra som bedömts ha väsentligt intresse av förslaget.

Yttranden har inkommit under samrådsskedet och dessa tittsammans med kommunens
kommentarer finns att ta del av i samrådsredogöretsen som ingår i granskningshandtingen.
lnkomna synpunkter har resulterat i fötjande förändringar av ptanförslaget:
- infart tit[ verksamheten från lndustrileden har möjtiggjorts,
- yta för parkering har lagts titt vid Stottsvägen i nordöstra delen av ptanområdet, och
- stråk för atlmän gång- och cykettrafik metlan Stottsvägen och lndustrileden har reseryerats
väster om befinttiga modutbyggnader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse

201 8-1 0-01

Granskningshandting 2018-09-20 inktusive samrådsredogöretse, grundkarta och ptankarta

titt: Lindha Rothön, planhandläggare
titt: Kommuntedningskontoret Forshaga

Bestutet skickas för verkstättighet

Beslutet skickas för kännedom

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

