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Forshaga kommun

MILJö. OCH BYGGNIIMND GEMENSAM FORSHAGA .
MUNKFORS
PROTOKOLL

2019-11-19, Munkfors, Ätven, ktockan 08:00 - 11:35Plats och tid

Avser paragrafer

Beslutande

Tjänstgörande ersättare

Ej tjänstgörande ersättare

övriga

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

91-109

Maria Norett (S) Ordförande
Eva-Karin Nitsson (S) 1:e vice ordförande
Witly Eriksson (C) 2:e vice ordförande
Karin Jensen (S) Ledamot
Henrik Larsson (M) Ledamot
Hans Backström (S) Ledamot
Lars-Ove Carlsson (S) Ledamot
Tore Lennartsson (C) Ledamot S94 - 5109
Göran Olsson (KB) Ledamot

Hanna Law6n (5) S91 - S93

Lars-Ota Westertund (MP)
Hanna Law6n (S) S94 - 5109

JanErik Engström (Stadsarkitekt)
Katrin Edhotm (Mitjö- och
hä tsoskyddsi nspektör)
Maria Johansson (Mitjö- och
hä[soskyddsi nspektör)
Marie Jadermark (Byggingenjör)
Terese Alexandersson (Nämndsekreterare och
bygghandtäggare)
Urban Ledin (Mitjö- och byggchef)
Nina Lundiun (Praktikant)

Göran Otsson (KB)

Forshaga kommunhus 2019-1 1 -20

:,W
Terese

ria Norett (5)

G Otsson (KB)
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Nämnd/Styretse

Sammanträdesdatum

Datum för anslags uppsättande

Datum för anstags nedtagande

Förvaringsptats för protokotlet

Underskrift

ANSLAG/BEVIS
Protokotlet är justerat. Justeringen har tiltkännagivits genom anstag

Mitjö- och byggnämnd gemensam Forshaga - Munkfors

2019-11-19

2019-11-21

2019-12-13

Mitjö- och byggförvaltningen

-ftutitr
Terese Atexandersson
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Upprop och val av justerare

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- vätja Göran Otsson (KB) titt justerare
Protokottet j usteras 2019 - 1 1 -20

Bestutet skickas för verkstättighet titt:

Beslutet skickas för kännedom tit[:

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
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Dagordning

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- godkänna dagordningen

4(27),

Bestutet skickas för verkstältighet titt:

Bestutet skickas för kännedom titt:

sign Utdragsbestyrkande
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Rapporter

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- notera rapporterna

Bakgrund
Rapportering sker på sammanträdet entigt fötjande:
Urban Ledin, mitjö- och byggchef
- Presentation av att byggingenjör Marie Jadermark är tittbaka från sin föräldratedighet.
- Presentation av Nina Lundin som är praktikant från samhätsptanerarprogrammet, Kartstad
universitet.
- Presentation av Thea Ros6n Sjökvist, ny mitjö- och hälsoskyddsinspektör.
- lnformation om att förvattningen sökt medel för energirådgivning, det är bevitjat för heta
nästa år.
- lnformation om att representanter från mitjö- och byggförvattningen har haft möte med
Region Värmtand. De har en ny avdelning som jobbar med samhättsptanering och de tipsade
om möjtigheter att söka om medel från stadsmitjöavtatet för centrumutveckting med mera.
Ansökan ska skickas in senast 6:e januari och Urban ansvarar för detta.
- lnformation om möte avseende mitjööverenskommetsen med landshövdingen. Detta är en
överenskommetse mettan potitiker och landshövdingen. Forshaga har varit med i detta sedan
tidigare men nu ska även Munkfors gå med i det. Det innebär åtaganden i den strategiska
ptanen.
- lnformation om världskonferens i Amsterdam där Forshaga har btivit inbjudna att prata på

konferensen om vad vi gör i en liten kommun i fråga om miljöarbete.
- lnformation om att klimatkommunerna har tagit kontakt angående vårt intresse att bti
antagna. Forshaga har fått ett förhandsbesked att vi trotigtvis kommer att bti antagna om vi
vitt det. Kostnaden är inte hett ktar men atta detaljer kommer att redovisas när vi vet om vi
blir erbjudna att komma med i samarbetet.
- Vi väntar fortfarande på bestut gättande mitjö- och ktimatpoticyn då det har fastnat på

kommuntedni ngskontoret.
- lnformation om ett personärende som har överktagats.
- lnformation om ett domslut där de dömt titt Forshaga kommuns fördet i Mark- och
mitjööverdomstolen.

Maria Norett, ordförande:
- Kommunikationen utåt titt våra kommuninvånare är viktig, avseende hur vi arbetar inom
mitjöområdet och andra områden där vi tigger i framkant. Viktigt att fundera över hur vi gör
detta på bästa sätt, btand annat genom hjätp av kommunikatörerna.
- En skrivetse har inkommit avseende ett byggtov som beviljades år 2016. Atta rågrannar har
hörts och inga erinringar inkom som remissvar när ärendet handtades. Byggingenjör har varit
på ptats och byggnaden överensstämmer med bevitjat byggtov. Maria Noretl svarar på

skrivetsen utifrån diskussion på sammanträdet.
- Kort information från KSAU avseende diskussioner om handtäggningstider inom byggtov.
Svensk Näringstiv kommer att göra en intervju med berörda tjänstepersoner på
förvaltningen. Viktigt att kommunicera ut våra korta handtäggningstider.

Justerarnas sign

)F
Utdragsbestyrkande
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Jan Erik Engström, stadsarkitekt
- Arbetet med den nya översiktsptanen pågår.
- Den gröna infrastrukturptanen är ute på internremiss.
- Ptan för centrumutveckting pågår men har tittfättigt avstannat eftersom
samhättsptaneraren har varit sjukskriven.
- Arbetet med ptanering för bebyggetse i Åsmyren pågår men är fortfarande på
ptaneringsstadiet.
- Visterudsptanen pågår och det kommer att bti en ändring av ptanen istättet för en hett ny
ptan.
- Uppdrag har gått från KF titt mitjö- och bygg avseende att påbörja utredningen av
Acksjön/Lyckan-området inför upprättande av ny detatjptan. Utredningarna kommer att
påbörjas tidigare men ptanen kan inte färdigstättas förrän vägptanen är hett ktar. Vägptanen
är i nutäget överklagad. Ptanerar att boka in ett LOK-möte med länsstyretsen för att
karttägga vitka utredningar som krävs.
- Sista utredningarna för ptanen för Norra Grossbol ska nu initieras.
- Avseende den ptanerade detatjptanen för Bengtsbol så är det ännu vitande på grund av att
det upptäcktes omfattande markföroreningar. En offert säger att utredningarbetet kommer
att kosta omkring 250 000 kronor.
- lnformerar om pågående tittsynsärende i centrata Forshaga.

Katrin Edhotm, mitjö- och hätsoskyddsinspektör
- lnformation om att hon har svarat på en remiss avseende naturvårdsreservat i Edeby. Vi
stätter oss positiva titt förstaget.
- lnformation om att hon ska svarat på en remiss avseende myggbekämpning. Vi ska lämna
synpunkter titI kommunstyretsen som sen kommer att sammanstälta ett remissvar.
- lnformation om ett pågående tittsynsärende.

Marie Jadermark
- lnformation om inriktningsbestutet som togs 2018 avseende områdesbestämmetserna kring
Arnäs, Skivtjärn och Visten. Bygghandtäggarna kommer att fatta tagtiga bestut och kan
därmed inte ta något annat än små awikelser men ärendena kommer att gå upp titt
nämnden för möjtighet att fatta awikande bestut. lnriktningsbestutet omfattar politikerna
och inte tjänstepersonerna. Kring Visten finns svårigheter med avlopp och vatten samt
infrastruktur som behöver utredas.

Bestutet skickas för verkstä[ighet titt:

Bestutet skickas för kännedom tit[:

Justerarnas sign fe Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottets protokoll

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- notera arbetsutskottets protokott 2019-10-21

Bakgrund
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott hade möte 2019-10-21 och protokottet har skickats
ut ti[[ samtliga ledamöter i mitjö- och byggnämnden att ta del av.

Bestutet skickas för verkstättighet titt:

Beslutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign

C'd
Utdragsbestyrkande
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Utbildning inom miljöområdet

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- notera informationen

Bakgrund
På grund av att flera förtroendevalda är nya i mitjö- och byggnämnden finns ett behov av
utbitdning inom de områden som nämnden ansvarar för.

Bestutet skickas för verkställighet titt:

Bestutet skickas för kännedom titl:

Justerarnas sign

)d
Utdragsbestyrkande
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Uppfötjning av ti llsynsplaner

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- notera informationen

Bakgrund
lnom mitjö finns det upprättade tiltsynsptaner inför varje år och dessa behöver löpande
fötjas upp för att se att de efterfötjs och hinns med.

Bestutet skickas för verkstättighet titt:

Bestutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign

Ed(-/

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdestider för miljö- och byggnämnden och dess
arbetsutskott 2O2O. Dnr: M-201 9-57 6
MBNG 2019/56

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- faststä[a mitjö- och byggnämndens sammanträdestider 2020 entigt fötjande:
27 januari kt. 14.00, Forshaga
23 mars kt. 14.00, Munkfors
18 maj kt. 14.00, Forshaga
18 juni kl. 8.00, Munkfors
21 september kl. 14.00, Munkfors
23 november kt. 14.00, Forshaga

- faststätla mitjö- och byggnämndens arbetsutskotts sammanträdestider 2020 entigt
fötjande:
24 februari kt. 14.00, Forshaga
20 aprit kt. 14.00, Forshaga
24 augusti kt. 14.00, Forshaga
19 oktober kt. 14.00, Forshaga
14 december kt. 14.00, Forshaga

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 9-1 1 -01

Sammanträdes- och beredningstider 2020

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Terese Alexandersson, nämndsekreterare

Bestutet skickas för kännedom tit[: Mitjö- och byggnämndens ledamöter och ersättare
Mitjö- och byggförvattningens tjänstepersoner
Komm un ledni ngskontoret

Justerarnas sign

c
Utdragsbestyrkande
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Budgetuppföljnin g 2O19. Dnr. 2017 -626.042
MBNG 2019/21

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- godkänna budgetuppfötjningen tom oktober 2019.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 9-1 1 -1 0
Budgetuppfötjning tom oktober 2019

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

Justerarnas sign

fo
Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsplan och detaljbudget 2020, för Miljö- och
byggnämnden i Forshaga och Munkfors. Dnr: M-2019-595
MBNG 2019/63

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar
- anta verksamhetsptan och detatjbudget för 2020 med ändringen att "byggtov över disk" tas
bort eftersom ett nytt arbetssätt har imptementerats på mitjö- och byggförvaltningen.

Bakgrund
Mitjö- och byggförvattningen har bearbetat verksamhetens åtaganden, måt och aktiviteter
Utifrån detta samt de direktiv som kommit från strategisk ptan samt andra potitiska inspel
så har ett förstag tit[ verksamhetsptan tagits fram.

Beslutsunderlag
Verksamhetsptan och detatjbudget 2020
Uppfötjning av åtaganden 2020
Tjänsteskrivetse 201 9-1 1 -1 0

Bestutet skickas för verkstältighet titt: Kommunfuttmäktige

Bestutet skickas för kännedom tit[:

Justerarnas sign

Jo
Utdragsbestyrkande
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Reviderad arkivbeskrivning för miljö- och byggnämnden. Dnr:
M-2019-153
MBNG 2019/57

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- godkänna förstaget titl reviderad arkivbeskrivning med tittägget att tägga titt
stråtskyddstagen i rutan för specifik tagstiftning och ändra från ECOS titt ECOS 2 i rutan för
sökingångar.

Bakgrund
En arkivbeskrivning ska redovisa uppbyggnaden av arkivbitdaren. Varje nämnd/styretse i en
kommun utgör en egen arkivmyndighet/bitdare.
Arbetet pågår med att revidera befinttiga arkivbeskrivningar inom atla nämnder i
kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivel,se 2019-1 1 -06
Arkivbeskrivning
Bitaga 1, reglemente för mitjö- och byggnämnden

Bestutet skickas för verkställighet titt: Annakatrien Jansson, arkivarie

Bestutet skickas för kännedom titt: Mitjö- och byggförvattningen

Justerarnas sign

5o
Utdragsbestyrkande
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Nya kvartersnamn inför avstyckning i område Enåsen, Forshaga
kommun. Dnr: BYGG 2019-358
MBNG 2019/55

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- tittdeta kvarteret märkt med nr 1-4 på bitagd karta fötjande kvartersnamn: Stationen
- tittdeta kvarteret märkt med nr 5 på bitagd karta följande kvartersnamn: Tegetbruket
- tittdeta kvarteret märkt med nr 6 på bitagd karta fötjande kvartersnamn: Magasinet

Bakgrund
Kommunteknik har fått i uppdrag att ansöka om att stycka av sex stycken nya kommunata
tomter för bostadsbyggande i Enåsen. Avstyckning sker från fastigheterna Skived 42:1,
Skived 43:1 och Ktarätvsbanan 1:2, Forshaga kommun. lsamband med ansökan titl
[antmäteriet behöver de veta namn på de otika kvarteren för att kunna sätta numreringen
på de nya fastigheterna. Det tigger på mitjö- och byggnämndens ansvar att bestuta om nya
kvartersnamn.

De kvartersnamn som idag finns i området är bland annat:
- Littberget, Storberget, Lågberget, Högberget, Bråtberget, Östberget, Mettanberget,
Skogsberget, Åsberget
- Liltåsen, Storåsen, Lågåsen, Bergåsen, Nordåsen, Enåsen
- Sydängen, Nordängen

Namn som inte finns idag, på samma tema, är btand annat:
- Nordberget, Enberget, Björnberget, Mossberget, Lövberget
- Öståsen, Bråtåsen, Mettanåsen, Skogsåsen
- Åshöjden, Storhöjden, Litthöjden, Mosshöjden, Lövhöjden, Skogshöjden

En viss förankring titt befinttiga kvartersnamn är önskvärd och också möjtigheten att
fortsätta på samma tema i framtiden om behov uppstår.

Skät titt beslut
De vatda namnen anknyter titt historiska verksamheter inom området.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 9-1 1 -06

Karta med markerade tomter daterad 2019-10-09
översiktskarta Enåsen

Beslutet skickas för verkstä[ighet titt: Kommunteknik och service

Beslutet skickas för kännedom titt: Lantmäteriet Värmtand

Justerarnas sign

f/
Utdragsbestyrkande
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Ansöka n "r :t'lr"rå?:J:
MBNG 2019/61

Beslut
Mitjö_- och byggnämnden beslutar- avs(a ansökan från.
tobak för deta(jhandet,

Bakgrund

Yttrande
Yttrande

r detaljhandel av tobaksvaror
kommun. Dnr: n_zolg'-i;;-',

I om tiltstånd för försäljning av, Forshaga kommun.

Sammanfattnins

i{+iJtl,1"'L?ål:"mn'll;[:l[i1"d 
rör detarjhander1y tgbaksvaror t*r m*jö. ochpå att ansökan?ottagits. -- ' - -"'-xade mitjö- och byggförvattningen utän tälrart"rr"

ltttnun,rttt0 
den 31 iuti 2o19 eenomfördes ett kontroltköp av tobak i butiken

rll"'.*+'e*) kepå::rdiii:rti::"ti$HH."#iql;:1,*t"*"*lii,!8,"t rick (utannade märkning på gu",$ fs"iiä r'å.f,o,ro 2). Entigt kontroli en råda unde-riåssaoisren. oen-s a;,susti gjordes 
",.,''*"j*;l;f:i,il:$:,1:r1*l*::;:om tobak och tikande produkter (i" oiågu, uusruiom ilffi|;i: o.tt roiäg iibra'iösö

Den 28 oktober 20r!_infom ett ktagomåt gättande

illllf :v:lliTLf Li:å?Hiäi:Ttf#,f [?:*n::iii[i:::äTif :{?*lifi ,
ä.å:; ;'l!ålr[låitgl]:rl*ff"ff:f"'sökande inte uppry*er de krav som krävs rör att

tr-'"*"##[1,":ilidt=ffi 
f,*.$ 

jirj.;=r,åfr 
:,,,,il*11$j',Iå'luppsi*u,,.,

Verksamhet/täse 
.e_., vLvv,rcir arr soKät-tcle inte är tämptig.

Butiken tigger iForshaga centrum.

Bestutsundertae

ansökan 1 juli 2019 samt yttrande från potisen.
Ärende
Ansökan om tiltstånd för försätjning av tobak i detatjhandet.Kommunicering med o"n t,i[unää' ii,äräi, en tigt förvattningslagen 

2 5s.
Remissyttrande

Justerarnas sign

vid två ti

Å
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potisen)

Persontig tämptighet
Miljö- och byggförvattningen anser att sökande med hänsyn av persontiga förhåttanden inte
bör anses som tämptig att bedriva verksamheten (TL 5:2). Personer som misstänkts för, etter
är dömda för, brott av denna karaktär anses inte tämptiga att bedriva tobaksförsätjning.
Särskitt graverande bör vara t.ex. brott som har anknytning titl röretsen, ekonomisk
brottstighet och tobaksretaterad brottstighet.

Aktuett tagstiftning
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Kap 5, 15 Endast den som har tittstånd får bedriva detatjhandeleller partihandel med
tobaksvaror.

Kap 5, 25 Ett tittstånd får bevitjas endast den som visar att han etter hon med hänsyn tilt
sina persontiga och ekonomiska förhåtlanden och omständigheterna i övrigt är tämptig att
utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som
stätts upp i denna lag.

Kap 5, 45 Vid prövningen av en ansökan om tittstånd för detatjhandet får kommunen
inhämta ett yttrande från Potismyndigheten. En ansökan om tiltstånd för partihandet får
inte bifatlas utan att Potismyndighetens och Tutlverkets yttranden har inhämtats.

Myndigheterna ska yttra sig om sökandens attmänna tämptighet för verksamheten och ska i
sina yttranden redovisa de omständigheter som [igger titt grund för deras bedömning i det
enskitda fattet.

3 kap. 15 tredje stycket Lag (2018:2088) om tobak och tiknande produkter Om en
förpackning tit[ en tobaksvara elter en örtprodukt för rökning saknar hätsovarningar, får
varan etter produkten inte titthandahåttas konsumenter etter, när det gätter tobaksvaror,
detatjhandlare på marknaden. Detsamma gätter om hätsovarningarna inte uppfytter
föreskrifter om utformningen av varningarna som har meddelats med stöd av 11 kap. 7 S.

3 kap. 1 5 Förordning (201 9:223) om tobak och liknande produkter Förpackningar ti[[
tobaksvaror och örtprodukter för rökning som är avsedda att titthandahåttas konsumenter på
den svenska marknaden ska vara försedda med sådana hätsovarningar som avses i 3 kap. 1 5

tagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Hälsovarningarna ska vara på svenska
och täcka heta den yta som reserverats för dessa på förpackningarna. De får inte
kommenteras, omformuteras etler hänvisas titt i någon form.

Skät titt bestut
Titlämptiga bestämmetser

Entigt 5 kap. 15 lagen om tobak och [iknande produkter får endast den som har titlstånd
bedriva detatjhandel- etler partihandel med tobaksvaror. För att bevitjas ett titlstånd krävs
entigt 5 kap. 25 att sökanden visar att denna med hänsyn titl sina persontiga och ekonomiska
förhåttanden och omständigheterna i övrigt är tämptig att utöva verksamheten samt att
verksamheten kommer att drivas i entighet med de krav som ställs upp i lagen.

Justerarnas sign

,7 d'
Utdragsbestyrkande
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Bedömning
Förvattningens uppfattning är att sökanden inte uppfytter lagen om tobak och liknande
produkters krav på persontig och ekonomisk tämptighet entigt 5 kap. 25.

De uppgifter som inhämtats från Potismyndigheten ger skät att ifrågasätta sökandes
tämptighet. Mitjö- och byggförvattningen sammanfattade bedömning, utifrån de
förhåttanden som företigger vid ansökningstittfättet, är att botagets företrädare och ägare
inte uppfytter tobakstagens krav entigt kap 5, 25 tobakslagen, varför botagets ansökan ska
avstås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 8 november 2019
Polisens yttrande 1 oktober 2019
Bestut om åtatsanmätan 8 augusti 2019
Bitder

Beslutet skickas för verkstättighet titt: Thea Ros6n Sjökvist, mitjö- och hätsoskyddsinspektör

Bestutet skickas för kännedom titt:
Forshaga (besvärshänvisning, rek + mottagningsbevis)

Fotkhätsomyndigheten
Potismyndigheten
Länsstyrelsen Vä rmtand

Justerarnas sign
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Upprättande av åtgärdsplan i tillsynsärende avseende
fastigheterna och Forshaga kommun. Dnr:
BYGG 2018-132
MBNG 2019/58

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- uppdra ti[[ stadsarkitekten att i samråd med fastighetsägaren ta fram en tidsptan för de
återstående arbetena på de aktuetta fastigheterna. Tidsptanen ska sedan presenteras i och
godkännas av nämnden och tigga tit[ grund för det fortsatta tiltsynsarbetet i ärendet.

Bakgrund
Mitjö- och byggnämnden ska, entigt ptan- och byggtagen, se tit[ att byggnad med tilthörande
tomt håtls i vårdat skick.

Det finns ett antal fastigheter
av dessa har haft samma ägare och är

i Forshaga med bristande underhått. Några

Mitjö- och byggnämnden har under ett antal år, med begränsad framgång, försökt få
fastigheterna åtgärdade. Efter att ägarbyte har skett har tiItsynsarbetet intensifierats och
ett antal positiva kontakter har tagits med den nya ägaren. Som ett resuttat av detta har
flera av byggnaderna åtgärdats men detar återstår. På grund av vissa tiltstötande
omständigheter har arbetet inte gått i den takt som tänkt var. Det arbete som återstår
avser framför attt fastigheterna (gröna huset) och fasaden som vetter mot gatan
på

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 9- 1 1 -06

Beslutet skickas för verkstättighet titt: Stadsarkitekt Jan Erik Engström

Bestutet skickas för kännedom tit[:

Justerarnas sign
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Bygglov för garage,
2019-351
MBNG 2019/59

, Forshaga kommun, Dnr: BYGG

1e(27)

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- avstå ansökan om byggtov med stöd av 9 kap. 30 och 31b SS plan- och byggtagen (2010:900)
PBL.

Upptysning
Bestutet går att överktaga.

Kommunicering
Kommunicering av förstaget titl beslut har skett innan sammanträdet. Den sökande har
[ämnat fötjande synpunkter på förstaget:

Den sökande vill framföra att husets ptacering nära skotan medför mycket otjud som stör
när de vistas i sin trädgård. Han vitl därför bygga ett stort garage som dessutom har titt
syfte att agera bulterptank gentemot skolan.

Avgift
Avgiften för bestutet är 4 335 kronor.
Avgiften för avstag beräknas på nedtagd tid (i entighet med taxa faststättd av
kommunf uttmäktige). Handtäggningskostnaden per ti mme är 867 kronor.

Handlingar som ingår i bestutet
2019-10-02 Ansökan
201 9 - 1 0-02 Situationsplan
2019 - 10-02 Fasadritningar
2019 - 10- 15 Kontrotlptan
201 9 - 1 0 - 0Z Konstruktionsritni n g

Bakgrund
Ärendet avser nybyggnad av ett garage med en byggnadsarea på 53,3 m2

Förutsättningar
Fastigheten omfattas av detatjptan "Förstag titl stadsptan och ändring av stadsptan för
Västra Skived iForshaga köping, Värmtands län" som vann laga kraft 1959-12-04. Entigt
detatjptan får komplementbyggnad endast uppföras med en byggnadsarea på maximait 30
m2.

Förutsättningar för att ge bygglov inom områden som omfattas av detatjptan
anges i 9 !^"p. 30 5 första stycket PBL. Entigt denna bestämmetse ska byggtov ges
bl.a. om åtgärden inte strider mot detatjptanen samt uppfytter kraven i vissa 

-

bestämmetser i 2 och 8 kap. PBL. Byggtov får dock ges för en åtgärd som awiker
från detatjptanen, om awiketsen är titen och förentig med detatjplanens syfte, se

Justerarnas sign
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9 kap. 31 b S första punkten PBL.

Den ansökta åtgärden nybyggnad av ett garage har en byggnadsarea på 53,3 m2 och ptanen
medger att en komptementbyggnad på en tomt som understiger 1 000 m2 får ha en
byggnadsarea på maximatt 30 m2.

Yttrande
Åtgärden är av sådan art att berörda har underrättats om ansökan och getts tittfätte att
yttra sig entigt 9 kap. 25 S ptan- och byggtagen. Erinran har inkommit.

Forshaga kommun har framfört att de kräver två meters avstånd titt tomtgräns så att
byggandet och framtida renoveringar kan ske på den egna tomten.

Sökande har svarat på kommunens erinran enligt fötjande:
"Min undran är hur kommunen tänker med sin erinran? Jag har inte för avsikt att använda
något annat än min egna tomt i byggandet av garaget. Jag kan inte hetter göra det eftersom
skotstaketet står i tomtgräns. Jag ser inga hinder att bygga garaget på önskat avstånd &
hetler inga hinder för framtida renoveringar. Området närmast staketet är för mig
oanvändbart då skotetever ofta springer mot staketet. Min soptunna fick jag därför ftytta på
då den vättes så fort jag stättt upp den. Det är praxis att bygga tit[ exempel garage så nära
tomtgräns som möjtigt för att utnyttja tomten på bästa sätt. Vätdigt många komptement &
tittbyggnader i Forshaga är utförda på detta vis & jag förstår inte vad som skutte vara
hindret i mitt fatt. Jag kan däremot tänka mig att kommunen etler dess entreprenörer
behöver använda sig av mer än sin egen tomt när skolans staket ska repareras elter
underhåtlas, men då kanske andra regter ska gälta."

Forshaga kommun har svarat på den sökandes yttrande och meddelar att de inte håtter fast
vid sin erinran utan godkänner avstånd på 1 meter titl tomtgräns enligt ansökan.

Skät titt beslut
Åtgärden strider mot gättande detatjptan då byggnadsarean överstiger de 30 m2 som planen
medger.

En liten awiketse bedöms i detta fatt vara omkring 10 m2 vilken skutle innebära en
byggnadsarea på 40 m2. Undertecknad handtäggare har kommunicerat detta tit[ den
sökande som inte avser ändra sin ansökan.

Awiketsen bedöms inte vara liten entigt 9 kap. 31b 5 PBL. Byggtov kan därför inte ges

Beslutsunderlag
2019 - 1 1 -04 Tjänsteskrivetse
2019 - 1 0-02 Situationsptan
2019 - 10-02 Fasadritningar
2019 -10-1 5 Kontrottptan

Beslutet skickas för verkstätlighet titt: Terese Alexandersson, plan- och bygghandtäggare

Beslutet skickas för kännedom titt: Sökande (besvärshänvisning + rek + mottagningsbevis)

Justerarnas sign
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Slutbesked för nybyggnad av
Forshaga kommun. Dnr: Bygg 2012-34
MBNG 2019/60

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- ge slutbesked med stöd av 10 kap. 34 S ptan- och byggtagen (2010:900), PBL

Upptysning
Byggnadsverket får tas i bruk.

Handlingar som ingår i bestutet
201 9-01 -10 Besiktningsprotokott, braskamin
2019 -05 -07 Protokott, Stutsamråd
2019-10-29 Rapport
2019-10-29 Bestyrkt kontrottptan & uttåtande från KA

Bakgrund
Nämnden beviljade byggtov 2012 är nu färdigstättt.

Skät titt beslut
Byggherren har uppfyttt sina åtaganden enligt bygglovet, kontrottptanen och startbeskedet
Mitjö- och byggnämnden har inte funnit skäl att ingripa entigt 11 kap. plan- och byggtagen
(PBL).

Beslutsunderlag
201 9 - 1 1 -05 Tjänsteskrivetse
2019-01-1 0 Besiktningsprotokott, braskamin
201 9-05-07 Protokott, Stutsamråd
2019-10-29 Rapport
2019-10-29 Bestyrkt kontrotlptan & uttåtande från KA

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Per Jung, Byggingenjör

Bestutet skickas för kännedom titt: Sökande

Justerarnas sign
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Strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga,' . Dnr: Bygg 2O19-4O1
MBNG 2019/62

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- medge dispens från gättande strandskyddsbestämmetser för nybyggnad av en gäststuga
inom befintlig tomt med stöd av 7 kap. 18 S c punkt 1 mitjöbatken.
- Som tomtptats räknas det område som är innanför det som markerats med röd tinje på
karta titthörande beslutet.

Upptysningar gätlande strandskyddsdispens
- Bestutet om strandskyddsdispens upphör att gätta, om den åtgarA som avses med
dispensen inte har påbörjats inom två år etter avstutats 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 påbörjas. Tiden för överprövning
- tre veckor - räknas från den dag då kommunens dispensbestut inkommer titt Länsstyretsen.
- lnnan arbetet med komptementbyggnaden får pånörias krävs ett startbesked.

Avgift
Avgiften för strandskyddsdispens är 8 670 kr (i entighet med taxa faststältd av
kommunfutlmäktige). Faktura skickas separat.

Handtingar som ingår i bestutet
2019-11 -06 Ansökan om strandskyddsdispens
2019 - 10-29 Situationsplan
2019 - 1 0-29 Ritni ng Attefatt
2019-11-06 Tomtptats

Bakgrund
Ansökan avser dispens från strandskyddet avseende en byggtovsfri gäststuga på fastigheten

. Gäststugan får en byggnadsarea på cirka 25 kvadratmeter och ptaceras väster
om huvudbyggnaden. Byggnaden ptaceras inom ianspråktagen tomtptats.

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

Skät titt bestut
Bedömningen görs att de skät som anges i 7 kap. 18 5 c, punkt 1 mitjöbatken företigger.
D.v.s. att ptatsen redan är ianspråktagen. Den nya bebyggetsen bedöms inte påverka det
rörtiga frituftstivet och inte hetler väsentligen förändra livsvitlkoren för djur och växttiv.

Beslutsunderlag
2019 -11 - 1 1 Tjänsteskrivetse

Justerarnas sign
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Bestutet skickas för verkstättighet titt: per Jung, Byggingenjör

Beslutet skickas för kännedom tit[: Sökande (Besvärshänvisning, detgivningskvitto)
Länsstyrelsen ( Detegationskvitto)

Justerarnas sign Utd ragsbestyrkande
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Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus,
{, Forshaga kommun. Dnr: BYGG 2019-75

MBNG 2019/64

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- bevitja förhandsbesked entigt 9 kap. 17 5 ptan- och byggtagen (2010:900), på den avsedda
ptatsen med nedan givna viltkor.

Vittkor
- Förhandsbeskedet gätter redovisad omfattning, ptacering och i huvudsak utformning i
enlighet med bitagda handlingar.
- Mitjöavdetningens yttrande gättande vatten, avlopp och övriga upplysningar ska fötjas
- Utfarter titt gata etler väg kan ordnas.

Upptysni ngar gä[tande förhandsbeskedet
- Entigt 9 kap. 39 5 PBL innebär förhandsbesked inte att åtgärden får påbörjas.
- Förhandsbeskedet gätter entigt 9 kap. 39 S PBL, endast om byggtov för åtgärden söks inom
två år efter det att bestutet om förhandsbesked vunnit laga kraft.

Avgift
Avgiften för förhandsbesked, utanför ptantagt område är 9 537 kr (i entighet med taxa
faststättd av kommunfuttmäktige).

Handtingar som ingår i bestutet
Ansökan om förhandsbesked och situationsplan 2019-09-02, ritning 2019-04-03

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

Förutsättningar
Fastigheten är betägen utanför plantagt område och utanför områdesbestämmetser.

Yttranden
Åtgärden är av sådan art att berörda har underrättats om ansökan och getts tittfätte att
yttra sie (entist 9 kap. 25 S otan- och bygglagen). Ägare av och boende på fastigheterna

samt har ansetts som
berörda. Erinran har inkommit från fastighet

Yttrandet frår. säger att man inte vitt ha något bostadsområde där de bor, utan
ftyttade dit för att bo på tandet och stippa att trafik. Den verksamhet som redan finns i
området har mycket tung trafik.

Kommunteknik och service har gett ett yttrande som säger att väg in titt fastigheten btir
privat och underhåtts av ägaren. Soptunna placeras ute vid grusvägen.

Justerarnas sign
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Länsstyrelsen vitl att sökande ska ansöka om vattenverksamhet för att tägga ner en trumma
i ett vattendrag vid vägbygge, vitket har gjorts.
I området finns det nycketbiotoper. Länsstyrelsen har gjort bedömningen att en fastighet
kan byggas intit[ nyckelbiotopen. Försiktighetsmått vid byggnation ska ske mot
nycketbiotopen samt det vattendrag som finns öster om den nya fastigheten.

Mitjöavdetningen skriver att de vitl att man redogör för var massorna som används tit[
vägbygget kommer ifrån. Sökande har inkommit med en provtagning på massorna och inga
förhöjda halter av miljöskadtiga ämnen hittades.

Skät titt bestut
Mitjö- och byggnämnden bestutar att ge positivt förhandsbesked för uppförande av
enbostadshus med stöd av 9 kap. 17 och 31a 55 ptan- och byggtagen (2010:900).

Åtgärden förutsätter inte ptantäggning entigt 4 kap. 2 etter 3 g, PBL. Åtgärden bedöms
uppfy(ta de krav som följer av 2 kap., PBL. Möjtighet finns att anordna väg. Ptatsen bedöms
som [ämptig för ändamåtet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 9-1 1 -1 1

Situationsptan 201 9-09-02
Ritning 2019'04-03

Beslutet skickas för verkstätlighet titt: Marie Jadermark, byggingenjör

Bestutet skickas för kännedom titt:
(Besvärshänvisning, rek + mottagningsbevis)

Underrättetse om beslutet per brev titl fastighetsägare och boende av fastigheterna: '

' . annons i "Post- och
lnrikes Tidningar"

Bestutet skickas tit[: Niktas Nortån (Besvärshänvisning + detgivningskvitto)

Justerarnas sign
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Förhandsbesked om byggtov för nybyggnad av fem
enbostadshus. Forshaga kommun. Dnr: Bygg
2019-370
MBNG 2019/55

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- detegera beslutanderätten i fötjande ärende titt mitjö- och byggnämndens arbetsutskott:
Förhandsbesked om byggtov för fem enbostadshus på fastigheten Forshaga
kommun. Dnr: Bygg 2019-370

Bakgrund
Ärendet gätter nybyggnad av fem enbostadshus på fastigheten Fastigheten
är betägen i anstutning titt befinttig bebyggelse i Skived. För fastigheten finns idag ingen
detatjptan. Föratt mitjö- och byggnämnden ska kunna hinna bestuta iärendetinom 10
veckor krävs det ett bestut innan 2019-12-26.

Beslutsunderlag
2019-11 -1 1 Tjänsteskrivelse
2019 - 1 0- 17 Situationsptan
karta

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Per Jung, Byggingenjör

Bestutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign
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Anmälan av delegationsbeslut

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- notera redovisade delegeringsbestut

Bakgrund
Mitjö- och byggnämnden har övertåtit viss bestutanderätt titt utskott, ordförande och
tjänstepersoner enligt en av nämnden antagen detegeringsordning. Besluten ska redovisas
titt mitjö- och byggnämnden. Redovisningen innebär inte att mitjö- och byggnämnden får
ompröva etter faststä[[a delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkatta
[ämnad detegering.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut redovisas på sammanträdet:
Mitjö- och hätsoskyddsärenden 2019-09-16 - 2019-11-18
Lovärenden 2019-09-16 - 2019-1 1 -18

Bostadsanpassningsärenden 201 9-09 - 1 6 - 2019 - 1 1 - 1 8
Parkeringstittstånd för röretsehindrade 2019-09-16 - 2019-1 1-18
Skrotbitar 201 9-01 -01 - 201 9- 1 1 - 1 I

Bestutet skickas för verkstättighet titt:

Bestutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign
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