
*
Forshaga kommun

MILJö- OCH BYGGN;IMNDENS ARBETSUTSKOTT
FORSHAGA . MUNKFORS
PROTOKOLL

Plats och tid

Avser paragrafer

Beslutande

2019-10-21, Forshaga Ktarätven, ktockan 14:20 - 15:00

27-31

Maria Norett (S) Ordförande
Eva-Karin Nilsson (S) 1:e vice ordförande
Witty Eriksson (C) 2:e vice ordförande

övriga JanErik Engström (Stadsarkitekt)
Martin Nyt6n (Byggingenjör)
Terese Alexandersson (Nämndsekreterare och
bygghandtäggare)
Urban Ledin (Mitjö- och byggchef)

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Witty Eriksson (C)

Komm unhuset Forshaga 2019 - 1 0-21

aw{-
Terese Atexan dersson

Maria N (s)

Witty Eriksson (C)
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Nämnd/Styretse

Sammanträdesdatum

Datum för anslags uppsättande

Datum för anstags nedtagande

Förvaringsptats för protokotlet

Underskrift

ANSLAG/BEVIS
Protokoltet är justerat. Justeringen har titlkännagivits genom anstag.

Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott Forshaga - Munkfors

2019-10-21

2019-10-22

2019-11-13

Mitjö- och byggförvattningen

"l(lm
Terese
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Upprop och val av justerare

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- vätja Witty Eriksson (C) tittjusterare
- protokottet justeras 2019-10-21

3(8)

Bestutet skickas för verkstättighet titt

Bestutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign

4W
Utdragsbestyrkande
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Dagordning

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- godkänna dagordningen

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

Justerarnas sign

t%
Utdragsbestyrkande
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Rapporter

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar
- notera rapporterna

Bakgrund
Rapportering sker på sammanträdet entigt fötjande:
Urban Ledin, mitjö- och byggchef
- lnformation om att detatjptan för det av Forshaga 1:117 har vunnit laga kraft. Laga kraft-
handtingar ska författas och skickas titt tänsstyrelse och lantmäteri vilket stadsarkitekt Jan
Erik ombesörjer att det sker med hjätp av konsutt.
- lnformation om att ett av torgen i Forshaga behöver namnsättas och förstag har inkommit
på namn. Ett förstag titt bestut kommer tas upp på novembernämnden.
- lnformation om att Munkfors önskar mer strategiskt arbete i kommunen inom miljö och
bygg. Reglementet behöver ses över utifrån det.
- lnformation om samrådsmöte i Uppsata ang. myggbekämpning.
Jan Erik Engström, stadsarkitekt
- lnformation om att öP-arbetet trotigtvis försenat då samhättsptanerare Nicote är
sj ukskriven.
- lnformation om att förstag grön infrastrukturplan är ute på internremiss.
- lnformation om Åsmyrenptanen - gestaltningsprogram finns. Är fortfarande i
planeringsstadiet.
- lnformation om ptan för centrumutveckling är ute på internremiss.
- lnformation om Visterudsplanen är under arbete.
- lnformation om detatjptan Norra Grossbol - väntar fortfarande på mer pengar för att
kunna göra ktart den.
- lnformation om detatjptan Acksjön/Lyckan - väntar på att få uppdrag och pengar för att
starta upp den. Trafikplanen är överktagad och måste vinna laga kraft innan åarbetet kan
sättas igång.
- lnformation om ett ovårdad tomt-ärende i centrala Forshaga.
Terese Atexandersson, ptan- och bygghandläggare
- lnformation om att bygg har utarbetat en enkät för att kunna genomföra en löpande NKI
(Nöjd kund index) över året. Ptanen är att använda resuttaten från enkäten som undertag
för den fortsatta verksamhetsutvecktingen inom bygg och bostadsanpassning. Planerar att
börja använda enkäterna vid årsskiftet. Anatysen av resultatet kommer att ske i Webropot
som kommunen redan har avtal med och det kommer därför inte innebära någon extra
kostnad för nämnden.
- lnformation om att handtäggarna har funderingar kring hur titlsynsptanen inom bygg ska se
ut. Hur ska ärenden prioriteras med mera. Bygghandtäggarna bör skriva fram ett förstag titl
bestut. En prioritering av ärenden bör göras snarare än att de tas i datumordning efter
vitket datum de kom in.

Bestutet skickas för verkstättighet titt:

Beslutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign Utd ragsbestyrkande
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Budgetuppföljnin g 2O1 9. Dnr. 2017 -626.O42
MBNG 2019/21

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- godkänna budgetuppfötjningen tom september 2019.

Bakgrund
Budgetuppfötjning sker varje månad för att kontrottera att nämndens budget är i balans.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 9 -10- 1 4
Budgetuppfötjning tom september 201 9

Bestutet skickas för verkstältighet titt:

Bestutet skickas för kännedom titt: Ekonomikontoret

tw
Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
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Strandskyddsdispens för nybyggnad av friggebod, Forshaga'' Dnr. BYGG 2019-322
MBNG 2019/54

Beslut
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- Dispens medges från gättande strandskyddsbestämmelser för nybyggnad av friggebod som
ska verka som gäststuga inom befinttig ianspråktagen tomt med stöd av andra avdetningen 7
kap. 18 c S punkt 1 mitjöbatken, MB.
- Som tomtptats räknas det område som är inom det som markerats med röd tinje på
tomtkarta titthörande bestutet.

Avgift
Avgiften för strandskyddsdispens är 8 670 kronor (i enlighet med taxa faststättd av
kommunfuttmäktige). Faktura skickas separat.

Handlingar som ingår i bestutet
Ansökan om strandskyddsdispens, situationsptan, karta daterade 2019-09-05 och tomtkarta
daterad 2019-10-05.

Upptysningar gätlande strandskyddsdispens
- Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gätta om den åtgarO som avses med
dispensen inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då bestutet
vann laga kraft.
' Länsstyretsen kan överpröva bestutet om strandskyddsdispens. Den som är sökande bör
awakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden pånörias. Tiden för överprövning
är tre veckor och räknas från den dag då kommunens dispensbestut inkommit titt
länsstyrelsen.

Bakgrund
Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdisoens för nybyggnad av en byggtovsbefriad åtgärA i form av en
friggebod på fastigheten Friggeboden ska verka som gäststuga utan
inkopptat VA. Friggeboden ptaceras inom redan ianspråktagen tomt.

Förutsättningar
Fastigheten omfattas av "områdesbestämmetser för fritidshus vid sjön Visten Forshaga
kommun, Värmtands län".

Fastigheten omfattas av Vistens strandskyddsområde som sträcker sig 100 meter från
strandtinjen.

I länsstyretsens webbGls finns inga markeringar som ställer några särskilda krav.

Yttrande
Åtgärden är av sådan art att grannar inte ansetts vara berörda och därmed inte har
underrättats om ansökan och getts tiltfätte att yttra sig entigt 9 kap. 25 S PBL.

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
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Skät titt bestut
Etabteringen bedöms inte strida mot strandskyddets syften, d.v.s. det påverkar inte den
atlemansrättstiga tittgången titI strandområdet och inte hetler livsvittkoren för djur- och
växtliv.

Som särskilda skät för dispensen från strandskyddsbestämmetserna anges skä[ nummer 1

enligt andra avdetningen 7 kap. 18 5 c punkt 1 MB. D.v.s. att området redan har tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydetse för strandskyddets syften.

Åtgärden bedöms uppfyt(a de krav som anges i 9 kap. 4 S PBL.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse daterad 2019 -10-1 1

Situationsptan daterad 201 9-09-05
Karta daterad 201 9-09-05
Tomtkarta daterad 2019 - 10-04

Bestutet skickas för verkstättighet titl: Martin Ny[ön, byggingenjör

Bestutet skickas för kännedom titt: Sökande (besvärshänvisning +

detgivningskvitto)

Länsstyretsen i Värmland (detgivningskvitto)

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande


