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Plats och

tid

2018-11-20, Klarätven, ktockan 08:30 - 10:45

Avser paragrafer

82-98

Beslutande

Maria Norett (S) Ordförande

Witty Eriksson (C) 2:e vice ordförande
Sture Persson (S) Ledamot
Lars-Ota Westerlund (MP) Ledamot

Tjänstgörande ersättare

Sven-Erik Persson (S) ersätter Lars-Ove
Carlsson (S)
Roger Johansson (S) ersätter Karin Jensen (S)
Göran Olsson (KB) ersätter Cart Nitsson (M)

övriga

Josefine Åstund (Mitjö- och
hätsoskyddsinspektör)
Katrin Edhotm (Miljö- och
hätsoskyddsinspektör)
Lindha Rothen (Ptan- och
bygghandtäggqre/ sekreterare)
Martin Nyten (Byggingenjör)
Urban Ledin (Mitiö- och byggchef)
Jan Erik Engström (Stadsarkitekt) SS 82-84
Neda Jafari (Samhättsptanerarpraktikant)

Utses att Justera

Sven-Erik Persson (S)

Justerlngens plats och tid

Forshaga kommunhus 7018-1'l -20

Underskrifter
Sekreterare
Lind

Ordförande

Justerande

Rothån

L-
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse

Mitjö. och byggnämnd gemensam Forshaga-Munkfors

Sammanträdesdatum

2018-11-20

Datum för anslags uppsättande 2018-11-20

Datumföranslagsnedtagande 2018-12-12
Föruaringsptas för

protokollet

Mitjö- och

Underskrift
Lindha Rothön
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Upprop och val av justerare
Beslut
Mltjö- och byggnämnden bestutar
- vätja Sven-Erik Persson (5)

titt justerare

- protokollet Justeras 2018-11-20

Beslutet skickas för verkstältighet titt:
Beslutet skickas för kännedom

tilt:

Utdragsbestyrkande

*
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Dagordning
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar
- godkänna dagordningen

Beslutet skickas för verkstältighet titt:
Bestutet skickas för kännedom

till:

Utdragbestyrkande

Forshaga kommun
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Rapporter
Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- notera rapporterna
Bakgrund
Rapportering sker på sammanträdet entigt fötjande:
Mitjö- och byggchef Urban Ledin:
- information om hur ärendet med Deje bruk tigger titt. överktagan gättande
tagtighetsprövning och inhibition av ärendet har avstagits av förvattningsrätten.
' informerar att förvattningen dettagit samt haft föredrag i en nordisk konferens gättande
håttbarhetsstrategier och utveckting i Matmö. Forshaga kommun btev i samband med denna
konferens inbjuden titt en större internationetl konferens i Hottand.
- revision har skett för livsmedetstittsyn tidigare under året och förvattningen har skickat in
uppfötjande materiaI tit[ tänsstyretsen.
- revision har även skett av arbetet kring detatjptaner i Munkfors kommun.
- byggsamverkan är på gång i tänet.
- energimyndigheten har meddetat positivt beslut för ett skotprojekt som vår energicoach
Utrika Thor6n har sökt pengar för.

Mitjö- och hätsoskyddsinspektörer Katrin Edhotm, Josefine Åstund och mitjö- och byggchef
Urban Ledin:

- Rapportering kring hur de tigger titt med den årtiga tittsynen för 2018 vad gätler
mitjötittsyn, hätsoskyddstitlsyn, livsmedetstittsyn, atkohottitlsyn, tobak, fotköt och ecigarettstillsyn samt täkemedetstitlsyn.
- information om rivningen av gamta Shetlmacken.
'information om nedskräpningsärende ute på öjenäs. Katrin Edhotm och Urban Ledin ska ut
på ptats och träffa nybtiven fastighetsägare och diskutera ärendet.
- rapportering kring pågående hälsoskyddsärende på Storgatan i Forshaga.
- LONA-ansökan är på gång för projekt kring Doktorudden.
- certifiering av skog är pågående.
Byggingenjör Martin Nyt6n :
- underrättelse om avslutad förrättning, avstyckning från

- underrättetse om avslutad förrättning, fastighetsregtering berörande
, Forshaga kommun.

Forshaga kommun
i och

Stadsarkitekt Jan Erik Engström:
- rapportering kring pågående planarbete (Norra Grossbot, det av Forshaga 1:117, västra
Bengtsbol, norra Boktiden, översiktsplanarbetet, befinttiga områdesbestämmelser som
begränsar byggrätten ).

- förfrågan från privatperson om möjtighet att avstycka fter bostadstomter vid område
nordöst om Abborrtjärn. Han vitl veta hur nämnden ser på detta. Stadsarkitekten har skissat
på ett förstag som skutte vara möjtigt och återkopptar titt fastighetsägaren. Nämnden
meddetar att detta kan hanteras via ansökan om förhandsbesked så får det prövas där.
Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

<
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- förfrågan från en privatperson om möjtighet att bygga lagerbyggnader med titthörande
kontor på ett område som idag tiltåter industri. Bostäder tigger också i närheten.
Lagerbyggnader kan tittåtas inom plan som säger industriändamåt. Nämnden ser inte att
området ska användas titt något annat inom snar framtid och har helter inga ptaner på att
göra ny detatjptan. Stadsarkitekten återkopptar titt den som frågar och meddetar att han
kan söka så prövar vi det.

- Ledamot Witty Eriksson (C) tar upp funderingar kring awerkningar av skog samt
vattenverksamhetsärende i Hedås. Förvaltningen kottar upp detta och återkopptar titt Witty
med svar.

Bestutet skickas för verkstättighet

titt: Stadsarkitekt Jan Erik

Beslutet skickas för kännedom titt:

Utdragsbestyrkande

Engström

Forshaga kommun
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Arbetsutskottets protokol

I

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- noterir arbetsutskottets protokott

201 8- 1 0- 1 6

Bakgrund
Mlljö- och byggnämndens arbetsutskott hade möte 2018-10-16 och protokotlet skickades ut
till samtliga tedamöter i miljö- och byggnämnden att ta del av.

Bestutet skickas för verkställighet
Bestutet skickas för kännedom

Justeramas

tilt:

till:

Utdragsb$q/rkande
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BudgetuppföUnin g 2018. Dnr: 2017 -626.042
I4BNG 2018/11

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- godkänna budgetuppfötJningen tom okt -18

Bakgrund
Budgetuppfötjning sker varje månad för att nämndens budget ska vara i balans.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2018-1 1 -l 3

Budgetuppfötjning tom okt-l 8

titl:
till: Ekonomikontoret

Beslutet skickas för verkstättighet
Bestutet skickas för kännedom

Utdragsbesb/rkande

Forshaga kommun
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Verksamhet och budget 2019. Dnr: 2018-538.041
MBNG 2018/68

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- faststälta verksamhetsptan och detatjbudget 2019 och lämna ärendet vidare titt
budgetberedningen för vidare handtäggning.
Bakgrund
Kommunfuttmäktige bestutade om budget 2019 och fterårsplan för 2020 och 2021 den 19
juni 2018. Nämnderna ska senast den 30 november ha faststättt sin verksamhetsptan och
detatjbudget för 2019. Ökade tönekostnader 2018 kompenseras upp titt 2,7 % och täggs in i
nämndernas ramar utifrån stuttigt utfatt av [önerevision.
Mitjö- och byggförvattningen har vid verksamhetsplaneringsdagarna 2018 gått igenom
verksamheten och upprättat ett förstag titt verksamhetsplan utifrån de givna
budgetramarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 8-1 1 -1 3
Verksamhetsptan och detatjbudget 2019, för Mitjö- och byggnämnden Forshaga och Munkfors
Verksamhetsptan (stratsys) med måt, åtaganden och mått.

Beslutet skickas för verkstältighet titt: Budgetberedningen och ekonomikontoret
Beslutet skickas för kännedom tilt:

Utdragsbestyrkande

:
Forshaga kommun
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Klagomål inomhusmiljö, fukt, Köpmannen 12, Forshaga
kommun. Dnr: 2018-65 .445
MBNG 2018/37

Beslut
Mitjö och byggnämnden beslutar
- ansöka om utdömande av vite om 10 000 kr med stöd av 6 5 tagen om vite, för Katars
Aktiebotag (556439-1570), för att inte ha fötjt företäggande enligt mitjö- och byggnämndens
beslut 5 53 den 2018-06{l
Mitjö- och byggnämnden beslutade MBN S 53-2018, företägga fastighetsägaren med vite om
10 000 kr, att senast fyra veckor efter denne fått det av bestutet fötjande:
- tåta utföra och redovisa resuttaten från fuktutredningen
-skrifttig redovisning av resuttaten och lämna ett förstag på åtgärder titt mitjö och
byggnämnden.
Katars AB har

fått ta del av bestutet 2018-09-03 genom detgivning.

Bakgrund

Mitjö- och byggnämnden bestutade 5 53 den 2018-06 12 att företägga Katars Aktiebotag
(556439-1570) som ägare titt Köpmannen 12, Storgatan 324 vid vite på 10 000kr fötjande:
- i badrummet och sovrummet i lägenhet 1201 ska en fuktutredning utföras. Utredningen
ska göras av särskitd sakkunnig och omfatta förstag på åtgärder för att avhjätpa probtem.
- En skrifttig redovisning av resultaten från undersökningen ska tämnas titt mitjö- och
byggförvattningen där det även framgår vitka åtgärder som kommer att vidtas och när dessa
kommer att vara utförda.
- Redovisning av resuttaten och åtgärdsptan ska vara mitjö- och byggförvattningen titthanda
senast fyra veckor efter att fastighetsägaren mottagit bestutet
Undertåtes detta krävs Kalars Aktiebotag (556439-1570),
kronor.

att betala ett vite om 10 000

Skät för bestutet

lnga papper har inkommit titt mitjö- och byggförvattningen. Entigt hyresgästen så har inga
mätningar utförts i lägenheten. Mitjö- och byggförvattningen kan konstatera att
företäggandet inte fötjts. Tidsfristen gick ut 2018-10-02. Det ankommer därmed på mitjöoch byggnämnden att hos mark- och mitjödomstoten ansöka om utdömandet av vitet då

tiden töpt ut.
Entigt 6 S lagen om vite prövas frågor om utdömande av viten av länsrätt på ansökan av den
myndighet som har utfärdat vitesföretäggandet etler, om detta har skett efter överklagande
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
betägen.

Ärendet har kommunicerats med Katars AB.

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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Beslutsunderlag
MitJö- och hätsoskyddsinspektör Maria Johansson, tjänsteskrivelse 2018-11-12

Beslutet skickas för verktätlighet

tilt: Lindha

Roth6n

Beslutet skickas för kännedom till: Katars aktiebolag, Larsson Museiegatan 8,65224
Karlstad, (besvärshänvisning, rek + mottagningsbevis)
lrlark- och miliiidomstolen fdploivningskvitto)
, 667 30 Forshaga, (detgivningskvitto)

Justeramas

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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Lokal trafikföreskrift med 40 km/h-zon gällande Kapellvägen
och i områdena Munkåsen och Hagalund, Munkfors kommun.
Dnr: 2018-505.51 1
MBNG 2018/59

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- med stöd av Trafikförordningen ('1998:127613 kap. 17 5 andra stycket, får fordon inte
framföras med högre hastighet än 40 km/h på Kapettvägen och områdena Munkåsen och
Hagatund.

- Hastighetsbegränsningen ska börja gätta från och med 1 januari 2019.
Bakgrund
Munkfors kommun ansöker, genom tekniska chefen, om tokal trafikföreskrift med 40 km/hzon på Kapeltvägen och i områdena Munkåsen och Hagatund, se bifogad karta.
Hastighetsbegränsningen föreslås börja gätta från 1 januari 2019. Ärendet har väckts genom
ett medborgarförslag med önskemåt om sänkt hastighet, farthinder med mera på
Kapeltvägen.

Beslutsunderlag
Samordnare Lindha Roth6ns tjänsteskrivetse 201 8-10-17
Skrivetse teknisk chef Munkfors kommun, 2018-10-17
Karta med markerade vägsträckningar där den nya hastigheten ska gät[a, 2018-10-17

Bestutet skickas för verkstältighet titt: Kjett Bengtsson, Munkfors kommun
Bestutet skickas för kännedom titt:

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
13(221
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Forshaga kommuns lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt
mot Grossbolstorpsvägen i Forshaga. Dnr: 2018-508.51 1
MBNG 2018/61

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- anta tokala trafikföreskrifter gällande väjningsptikt mot Grossbolstorpsvägen i Forshaga
entigt bilagor
Bakgrund
Forshaga kommun har byggt om Grossbolstorpsvägen från Annebergsgatan och norrut. I
projektet, som finansieras till 50 % av Trafikverkets trafiksäkerhetspott, ingår en gång- och
cyketväg parallettt med Grossbolstorpsvägen. På sträckan förekommer vägkorsningar mot
anstutande smågator där cyketvägen passerar. För att uppmärksamma bilister som kommer
från anstutande gator förestås väjningsptikt ut mot Grossbotstorpsvägen på sträckan.

Högerregetn upphävs atttså.

Beslutsunderlag
Teknisk chefs tjänsteskrivetse 2018-1 1 -12
Lokata trafikföreskrifter entigt bitagor

Bestutet skickas för verkstätlighet
Morgan Häggbom, teknisk chef

titt: Ota Btomgren, gatuingenjör

Beslutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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Forshaga kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot
genomfartstrafik med motorfordon på Trollstigen samt
Nyckelstigen i Forshaga. Dnr: 2018-507.511
MBNG 2018/60

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- anta tokat trafikföreskrift på Trottstigen samt Nyckelstigen i Forshaga entigt bitaga
Bakgrund
Boende på Trottstigen och Nycketstigen i Forshaga har märkt en betydtig ökning av
genomfartstrafik på gatan de senare åren. Ökningen är störst vid skolstart och skotstut.
Många förätdrar skjutsar i dag sina barn titl Skivedskotan och då trafikeras Trottstigen och
Nycketstigen extra mycket i stältet för att åka ut på de större gatorna vitket innebär max
100 meters omväg. Trotlstigen och Nycketstigen är däremot mycket tämptig som skotväg för
gående och cyktande barn tilt skotan.

Det har tidigare varit genomfartsförbud på Trottstigen som togs bort för c:a 10-l 5 år sedan.

Beslutsunderlag
Teknisk chefs tjänsteskrivetse
Lokal trafikföreskrift entigt bitaga

Bestutet skickas för verkstältighet
Teknisk chef

titt: Ota Blomgren

Beslutet skickas för kännedom titt:

Justeramas

Utdragsbestyrkande

*
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Upphäva vitesföreläggande på fastigheten Risätter 5:19
(Karlstadsvägen 36 A-D), Forshaga kommun. Dnr: BYGG 2016438
MBNG 2018/62

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- upphäva bestut gättande företäggande med vite MBN S 78 2018, att byggnadens ägare ska
låta utföra funktionskontroll avseende ventitationssystemet på fastigheten Risätter 5:19
(Kartstadsvägen 36 A-D).

Bakgrund
Mitjö- och byggnämnden har den 2018-09-25 5 78, beslutat om företäggande med töpande
vite om 6000 kr, att byggnadens ägare ska låta utföra funktionskontrotl avseende
venti lationssystemet.
Efter att bestutet fattats har byggnadens ägare den 2018-10-10 kommit in med ett protokoll
över utförd funktionskontrotl den 2018-10-10.
Motivering
Byggnadens ägare har den 2018-10-10 kommit in med ett besiktningsprotokott. Mitjö- och
byggnämnden gör bedömningen att företäggandet den 2018-09-25, 5 78 har förtorat
betydetsen och upphäver bestutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse

201 8-1

1

-08

Beslutet skickas för verkstättighet
bygghandtäggare

titt: Lindha Roth6n, samordnare/ptan-

och

Beslutet skickas för kännedom titl: Oxens Fastighetsbotag AB (besvärshänvisning,
detgivningskvitto)
lnskrivningsmyndigheten (detgivningskvitto)

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

<

Forshaga kommun
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Bygglov för nybyggnad av garage med förråd, '
Forshaga kommun. Dnr: BYGG 2018-415
MBNG 2018/63

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- byggtov bevitjas med stöd av 9 kap. 31 b S ptan- och byggtagen, PBL.
- startbesked för att påOclrla åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 S ptan- och
byggtagen. Tekniskt samråd och kontrottansvarig krävs inte i detta ärende.
Med detta startbesked bestämmer mitjö- och byggnämnden

att:

1. Kontrottptanen faststätts
2. Åtgärden får påbörjas
3. Utstakning krävs inte i detta ärende
4. Fötjande handlingar ska lämnas in titt byggtovsenheten som undertag för slutbesked:
- lfyttd kontrotlptan som intygar att byggherren har fötjt kontrotlplanen och att
byggnadsåtgärden överensstämmer med bevitjat byggtov.
Observera att byggnaden inte får tas
stutbesked.

i bruk förrän mitjö- och byggnämnden har tämnat ett

Avgift
Avgiften för byggtov gältande nybyggnad av en komplementbyggnad (garage med förråd),
med liten awiketse från detatjptan, utan tekniskt samråd, är 9 317 kronor (i entighet med
taxa faststättd av kommunfuttmäktige). Faktura skickas separat.
Bakgrund
Ansökan avser byggtov

för nybyggnad av ett garage med förråd på Z5 kvm med awikelse

från detatjptan.
Förutsättningar
Fastigheten omfattas av detatjptan: "Förstag titl byggnadsptan för område väster om
Dejefors station i Deje municipatsamhätte i Värmtands tän". Detatjptanen säger att en
komplementbyggnad såsom ett garage, får uppta en yta av max 20 kvm. Sökt åtgärd upptar
en yta av 25 kvm. Åtgärden awiker därmed från detatjptanen.
Förestagen åtgärO är ptacerad närmre tomtgräns än 4,5 meter. lnget grannemedgivande
finns i ärendet, varför attefattsåtgärden inte kan utnyttjas och byggtov söks istättet.
Yttranden
Åtgärden är av sådan art att berörda grannar har underrättats om ansökan och getts tittfätte
att yttra sig (entigt 9 kap. 25 5 ptan- och byqqtaeen). Fastighetsägaren och boende på
. och
har bedömts vara
berörda. lnga ennringar har inkommit.

'

fastigheterna'

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

*
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titt bestut

Awiketsen från detatjptanen bedöms som liten och förentig med ptanens syfte. Grannen som
berörs av ptaceringen närmre tomtgräns än 4,5 meter har hörts via remissutskicket och har
meddelat att denne inte har någon erinran mot att byggtov bevitjas entigt förestagen
åtgarO. Remissen skickades inte ut på grund av ptaceringen närmre tomtgräns utan för att
åtgärden awiker från detatjplanen med antedningen av att byggrätten för
komptementbyggnader överskrids. Det angavs dock i remissutskicket att åtgärden är
ptacerad närmre tomtgräns än 4,5 meter och berörda grannar fick även ta det av en karta
där ptaceringen syns tydtigt. Att berörd granne har kryssat i att denne inte har någon
erinran mot att byggtov bevitjas för förestagen åtgärd, kan därför totkas som att det inte
finns några motsättningar titl förestagen åtgärd. Byggtov anses därför kunna bevitjas med
titen awiketse.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse daterad 2018-1 1 -12
Ritning och situationsptaner daterade 2018-10-03

Bestutet skickas för verkstättighet
bygghand täggare/ samordnare
Bestutet skickas för kännedom

\

titt: Lindha Rothån, ptan-

tit[:

och

Den sökande (besvärshänvisning, delgivningskvitto)
(besvärshänvisning, rek + mottagningsbevis)
titt fastiehetsägare och boende på fastigheterna: '

Fastighetsägaren titt
Underrättetse om beslutet Der brev

+ annons i "Post- och lnrikes Tidningar'

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

<

Forshaga kommun
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s94

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av
Forshaga kommun. Dnr:
BYGG 2018-448 och BYGG 2018-449

enbostadshus,
MBNG 2018/67

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
Detegera beslutanderätten i fötjande ärenden till miliö- och bvsqnämndens arbetsutskott:
- Strandskyddsdispens gättande fastighet
- Byggtov nybyggnad enbostadshus gättande fastighet '
Bakgrund
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad enbostadshus och byggtov för nybyggnad

enbostadshus utanför ptantagt område och omfattas inte hetter av områdesbestämmetser.
Entigt detegeringsordningen är det endast futl nämnd som får ta bestut på ärenden gättande
strandskyddsdispens.
Nästa mitjö- och byggnämnd är inte förrän i januari 2019. Detegation behöver därför ges titt
mitjö- och byggnämndens arbetsutskott i december 2018 för att ge beslut gättande
strandskyddsdispens och byggtov för enbostadshus inom 10 veckor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 8-1 1 -1 2.
Ärendet redogörs för kort på sammanträdet.

Bestutet skickas för verkstältighet titt: Martin Nyt6n, byggingenjör
Bestutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas

Utdragsbestyrkande

*
Forshaga kommun

MILJö- OCH BYGGN,iMND
FORSHAGA . MUNKFORS

19(22)

GEMENSAIA

Protokoll 2018-11-20

995

Ansökan utvidgat serveringstiltstånd, Dömle Herrgård, Dömle
3:1, Forshaga kommun. Dnr: 2018-53 6.466
MBNG 2018/65

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
-bevitja stadigvarande serveringstittstånd titt attmänheten för servering av starköl, vin,
andra jästa atkohotdrycker och spritdrycker, för Dömte Herrgård AB gättande nya
spabyggnaden, Spagården.

-bevitja serveringstider entigt fötjande:
11:00-23:00

-bestutet träder i kraft när stutbesked för byggtov bevitjats
Bakgrund

Atkohottagstiftningen har tittkommit för att begränsa atkoholens skadeverkningar och är i
första hand en skyddslagstiftning. I de fatt atkoholpotitiska hänsyn stä[s mot
företagsekonomiska e[[er näringspotitiska bör den alkoholpotitiska hänsynen ha företräde.
Ansökan inkom titl mitjö- och byggförvattningen den 29 oktober 2018.
Ansökan om utvidgat serveringstittstånd för servering av starköt, vin, andra jästa
atkohotdrycker och spritdrycker 11:00-23:00 i spagårdens serueringsyta entigt ritning.
serveringstiltståndet söks i samband med byggtov för spagården. observera ått
serveringstittstånd inte kan ges innan stutbesked för byggtovet bevitjats. Förstag tilt bestut
gälter därmed under förutsättning att slutbesked bevitjas.
Mitjö' och byggförvattningen anser att den sökande uppfytter de krav som krävs för att få
utöka sina serveringsytor för stadigvarande serveringstiltstånd titt atlmänheten.
Beslutsunderlag
Dömte Herrgårds ansökan 29 oktober 2018 samt yttrande från byggtovshandtäggare och
Räddningstjänsten.

Tjänsteskrivetse

201 8-1

1

-1 3

Beslutet skickas för verkstättighet titt: Josefine Åstund, mitjö- och hätsoskyddsinspektör.
Bestutet skickas för kännedom titt: Den sökande
Diarium

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

*
Forshaga kommun

ffiLJö. ocH BYGGNIITAND
FORSHAGA . MUNKFORS
Protokoll 2018-11-2O
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Ansökan utökade serveringstider, Dömle Herrgård, Dömle 3:1,
Forshaga kommun. Dnr: 201 8-537.466
MBNG 2018/66

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
-bevitja utökade serveringstider titt stutna sättskap för servering av starköt, vin, andra jästa
alkoholdrycker och spritdrycker, för Dömte Herrgård AB. Gätter serveringsytorna i
Frugården, herrgården (huvudbyggnaden) samt kyrkan.
-bevitja serveringstider entigt fötjande:
11:00-03:00
Bakgrund

Atkohotlagstiftningen har tittkommit för att begränsa atkohotens skadeverkningar och är i
första hand en skyddstagstiftning. I de fatt atkohotpotitiska hänsyn stätts mot
företagsekonomiska etler näringspotitiska bör den alkohotpotitiska hänsynen ha företräde.
Ansökan inkom titt mitjö- och byggförualtningen den 29 oktober 2018.
Ansökan om utökade serveringstider för servering av starköt, vin, andra jästa atkohotdrycker
och spritdrycker 1 1:00-03:00 i Frugårdens, Herrgårdens (huvudbyggnaden) samt kyrkans
serveringsytor.
Serueringstider gätter enbart för slutna sätlskap som förbokat den extra öppettiden.
Mitjö- och byggförvattningen anser att den sökande uppfytter de krav som krävs för att få
utöka sina serveringsytor för stadigvarande serveringstittstånd titt attmänheten.

Beslutsunderlag
Dömte Herrgårds ansökan 29 oktober 2018.

Tjänsteskrivetse

201 8-1

1 -1

3

Bestutet skickas för verkstättighet
Bestutet skickas för kännedom
Diarium

J

titt:

titt: Josefine Åstund, mitjö- och hätsoskyddsinspektör
Den sökande

Utdragsbestyrkande

*
Forshaga kommun
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Ansökan stadigvarande serveringstillstånd, Två kockar, Målaren
10, Forshaga kommun. Dnr: 2018-491.466
MBNG 2018/64

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar

'bevitja stadigvarande serueringstittstånd till attmänheten för servering av starköt, vin,
andra jästa atkohotdrycker och spritdrycker, för Två kockar i Forshaga AB (559003-66781.
-bevitja serveringstider entigt fötjande:
Perioden 1 september titl 31 mars:
11:00-21:00 söndag - torsdag, 11:00-22:00 fredag - tördag samt dag före röd dag.

Perioden 1 aprit till 31 augusti:
11:00-22:00 atla dagar

Uteservering, året runt:
11:00-21:00

-beslutet träder i kraft när företrädaren ertagt godkänt kunskapsprov
Bakgrund

Atkohottagstiftningen har tittkommit för att begränsa alkoholens skadeverkningar och är i
första hand en skyddstagstiftning. I de fatt atkohotpotitiska hänsyn stätts mot
företagsekonomiska etler näringspolitiska bör den alkohotpotitiska hänsynen ha företräde.
Ansökan inkom titt mitjö- och byggförvattningen den 8 oktober 2018.
Ansökan om stadigvarande serveringstittstånd tilt attmänheten för servering av starköt, vin,
andra jästa atkohotdrycker och spritdrycker 11:00-22:00 i matsaten samt uteserveringen.
Mitjö' och byggförvattningen anser att den sökande uppfytter de krav som krävs för att få
ett stadigvarande serveringstitlstånd titl attmänheten, förutsatt att godkänt kunskapsprov
erhåtles.

Beslutsunderlag
Restaurang två kockars ansökan 8 oktober 2018 samt yttrande från Skatteverket och
Potismyndigheten.

Tjänsteskrivetse

201 8-1

1 -1

3

Beslutet skickas för verkstätlighet titt: Josefine Åstund, mitjö- och hätsoskyddsinspektör
Beslutet skickas för kännedom
Potismyndigheten Värmtand
Länsstyretsen Värmtand

Justerarnas

titt:

Den sökande

Utdragsbestyrkande

<
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Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- notera redovisade detegeringsbeslut
Bakgrund

Miljö- och byggnämnden har övertåtit viss bestutanderätt titt utskott, ordförande och
tjänstemän entigt en av nämnden antagen delegeringsordning. Besluten ska redovisas titl
mitjö- och byggnämnden. Redovisningen innebär inte att mitjö- och byggnämnden får
ompröva etter faststätla delegeringsbestuten. Däremot står det nämnden fritt att återkatta
[ämnad detegering.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut redovisas på sammanträdet:
Mitjö- och hälsoskyddsärenden 2018-09-19 -- 2018-11-13
Lovärenden 201 8-09-19 -- 2018-1 1 -1 3
Bostadsanpassningsärenden 201 8-09-19 -- 201 8-1 1.1 3
Parkeringstittstånd för rörelsehindrade 2018-09-1 9 -- 201 8-1

Bestutet skickas för verkstättighet titt:

Beslutet skickas för kännedom titt:

Justeramas

Utdragsbestyrkande

1

-1 3

