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PROTOKOLL

Plats och

tid

2020-03-23, Munkfors, Ätven, ktockan 14:30

Avser paragrafer

36-61

Beslutande

Maria Norell (S) Ordförande
Eva-Karin Nilsson (S) 1:e vice ordförande

-

Willy Eriksson (C) 2:e vice ordförande
Karin Jensen (S) Ledamot
Henrik Larsson (M) Ledamot
Hans Backström (S) Ledamot
Lars-Ove Cartsson (S) Ledamot
Göran Olsson (KB) Ledamot

övriga

Lindha Rothen (Samordnare/ptan- och
bygghandtäggare)
Terese Atexandersson (Nämndsekreterare och
bygghandtäggare)
Urban Ledin (Miljö- och byggchef)
Marie Jadermark (Byggingenjör)
Jan Erik Engström (Stadsarkitekt)
Marian Gustavsson (Potitiker S)

Utses att justera

Witty Eriksson (C)

Justeringens plats och tid

Forshaga kommunhus 2020-03-25

Underskrifter
Sekreterare

ll(,mn
Terese

Ordförande

Justerande
Wilty Eriksson (C)

17:30
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MILJö. OCH BYGGNIIMND GEMENSAM FORSHAGA MUNKFORS
PROTOKOLL

ANSLAG/BEVIS
Protokoltet är justerat. Justeringen har ti[lkännagivits genom anstag
Nämnd/Styretse

Mitjö- och byggnämnd gemensam Forshaga - Munkfors

Sammanträdesdatum

2020-03-23

Datum för anstags uppsättande

2020-03-26

Datum för anstags nedtagande

2020-04-17

Förvari ngsptats för protokottet

Mitjö- och byggförvattningen

Underskrift

1Iq.Ki{Terese

<
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Upprop och val av justerare
Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- Marian Gustavsson (S) får närvara på sammanträdet
- vätja Witty Eriksson (C) titt justerare.
Protokotlet j usteras 2020-03-25

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

Justerarnas sign

W?

Utdragsbestyrkande
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Dagordning
Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- godkänna dagordningen

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

Justerarnas sign

tlb

Utdragsbestyrkande
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Rapporter
Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- notera rapporterna
Bakgrund
Rapportering sker på sammanträdet entigt fötjande:
Urban Ledin, mitjö- och byggchef
' revidering av behovsutredning ska ske varje år. Uppfötjning har nyss skett och
tiItsynsptaner, uppdrag, pågående projekt och åtaganden har gåtts igenom och det ser

fortsatt bra ut.
' information om värtdskonferens i Amsterdam där Forshaga kommun btivit inbjudna men
har den blivit avbokad titt fötjd av Coronaviruset.

nu

- uppfötjning av mitjööverenskommelse 2017-2020 med landshövdingen har skett.
Jan Erik Engström, stadsarkitekt
- översiksptanearbetet pågår i Forshaga och samråd kommer ske aprit titt juni om tidsptanen

fötjs.
- arbetet med grön infrastrukturptan och trafikptan pågår i Forshaga.
- centrumplaner är under framtagande för Forshaga och Deje.
- Munkfors håtter på och tar fram en detatjptan som omfattar kyrkan och den nya förskotan.
- arbetet med detatjptan för Norra Grossbol är i slutskedet.
- detatjptanen för Visterud ska ut på granskning snart.
- detatjptanearbetet för Acksjön/Lyckan har påbörjats. Ett LoK-möte har håttits med
[änsstyretsen.

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

Justerarnas sign

wb

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottets protokoll
Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- notera arbetsutskottets protokoll 2020-02-24
Bakgrund

Mitjö'och byggnämndens arbetsutskott hade sammanträde2020-02-24 och protokotlet har
skickats ut titt samttiga tedamöter i mitjö- och byggnämnden att ta del av.

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

Justerarnas sign

Vfr

Utdragsbestyrkande
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Ny sammanträdesdag MBN juni i Munkfors
Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- ändra sammanträdesdag

i juni från 2020-06-18 titt 2020-06-10 ktockan 8.00-16.00 i

Munkfors, sammanträdesrum Ätven.
Bakgrund
Det sedan tidigare beslutade datumet för nämndens hetdag i juni tigger dagen innan
midsommarafton. Eftersom sammanträdet ptaneras vara en hetdag med titthörande
studiebesök försvårar det för både justerare, sekreterare och tjänstepersoner att hinna få
protokottet och utskicken klara innan midsommarhetgen.

Bestutet skickas för verkstättighet
Bestutet skickas för kännedom

Justerarnas sign

\w-

titt

titt:

Utdragsbestyrkande
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Uppfötjning av tillsynsplan för bygg
Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- notera informationen
Bakgrund
lnom bygg finns en upprättad tittsynsptan för åren 2020-2OZZ och denna behöver töpande
fötjas upp för att se titl att den efterfötjs och hinns med.

Beslutet skickas för verkstättighet titt:
Bestutet skickas för kännedom

Justerarnas sign

\IW

titl:

Utdragsbestyrkande

*
Forshaga kommun

MILJö. OCH BYGGMIMND

GEMENSAM FORSHAGA.

MUNKFORS

Protokoll 2O2O-O3-23

s42

Uppföljning av tillsynsplaner inom miljö
Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- notera informationen
Bakgrund
lnom mitjö finns det upprättade tittsynsptaner 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

Justerarnas sign

U%

ti[:

Utdragsbestyrkande
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-2020-84

Bokslut 2019. Dnr:
^
Beslut

Mitjö- och byggnämnden bestutar
- notera informationen
Bakgrund
Rapport om bokslut 2019

titt futl nämnd.

Beslutet skickas för verkstä[ighet titt:
Bestutet skickas för kännedom

Justerarnas sign

Ub

titt:

Utdragsbestyrkande
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Budgetuppföljnin g 2OZO. Dnr: M-ZOZO-17 1
MBNG 2020/55

Beslut
Miljö- och byggnämnden bestutar
- godkänna budgetuppfötjningen tom februari

ZOZO.

Bakgrund

Budgetuppfötjning sker varje månad för att kontrotlera om nämndens budget är i batans
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-03 - 1 3
Budgetuppfötjning tom feb-20

Bestutet skickas för verkstättighet titt:
Bestutet skickas för kännedom

Justerarnas sign

w* Qr-

titt: Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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Revidering av Forshaga kommuns klimatkompensationsmodell.
Dnr: M-2020-153
MBNG 2020/47

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- återremittera ärendet titt mitjö- och byggförvattningen för vidare utredning avseende att
undersöka möjtigheten tilt indexuppräkning.
Bakgrund
Ktimatkompensation för kommunens tjänsteresor har pågått sedan 2017. De två största
förvaltningarna är Vård- och omsorgsförvattningen och Kommunteknik och Service, som står
för de atlra flesta resorna och därmed de största utstäppen. Det är också dessa förvaltningar
som har sökt tittbaka sina pengar. Vård- och omsorgsförvattningen har ansökt om
läkemedelsautomater och nattkameror för att minska antalet resor men också
laddningsstationer för verksamhetens etcyktar. Kommunteknik och Service har båda åren
ansökt om pengar för energieffektivisering. Ktimatkontot var tänk att användas titt
ktimatförbättrade åtgärder som inte enbart ingår i den ordinarie verksamheten, vilket inte
har skett i den utsträckning som var tänkt.
För att bättre anpassa klimatkompensationen och hur pengarna ska användas är förstaget
att ha tematiska områden respektive år. Förstaget är att mitjö- och byggförvattningen i god
tid tar fram fokusområden inför varje år, som går hand i hand med de potitiska beslut som
finns inom mitjö- och ktimatområdet.

I Forshaga kommun står transporterna för nästan 50% av utstäppen av växthusgaser. Hittitts
har endast personbitar räknats med i kotdioxidutstäpp men för att acceterera arbetet med
att få ned utsläppen är förstaget att stegvis även räkna med arbetsfordon (lastbitar,
traktorer m.f[.) som kommunen använder. Entigt Kommuntekniks siffror för arbetsfordon
uppgår utstäppen titlcirka 100 ton koldioxid/år. För 2020 års resor inktuderas mindre
arbetsfordon, för att kommande år fram titt 2025 successivt inktudera samttiga tyngre
fordon och arbetsmaskiner.
Det totata utstäppet av koldioxid för 2019 års resor är 239 ton/kotdioxid, vitket är en
minskning med cirka 46 ton/kotdioxid (16 %)sedan starten 2017.Yärd- och omsorg står för
den största minskningen, cirka 27 %mindre utstäpp. Det beror titl största deten på att
antalet et-bilar har ökat men också att antatet bitar har btivit färre samt en bättre

ruttoptimering.
För 2019 års resor avsätts 1 krlkg utstäppt kotdioxid, vitket har varit en uppräkning med
0,25.öre per år sedan 2017. Förstaget är att fortsätta med en indexuppräkning på 0,25 öre
per ar.
Pengar som inte har används av förvattningarna uppgår titt'120 000 SEK (2017-2018). För
2019-års resor ligger summan på zlg 000 SEK, det vitt säga en total summa på 359 000 SEK.
Förslaget är att använda en del av klimatkompensationspengarna för 2017-2018 titt
laddinfrastruktur för el-bitar, då kommunen enligt miljööverenskommetserna ska arbeta mot
Justerarnas sign

\ffi

Utdragsbestyrkande
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en fossitfri fordonsflotta. Utbyggnaden av taddpunkter måste titt för att inköp av et-bitar ska
vara möjtigt framöver.

Beslutsunderlag
K[imatstrateg Jonas Högtunds tjänsteskrivelse, 2020-03-1

3

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

Justerarnas sign

V]"

titt:

Urban Ledin

Utdragsbestyrkande
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Handlingsplan för en fossilfri fordonsflotta för Forshaga
kommun som organisation. Dnr: M-ZOZO-154
MBNG 2020/48

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- återremittera ärendet titt mitjö-- och byggförvaltningen för vidare utredning
avseende
specifika kostnader för aktuelta åtgärder ZOZO-ZOZ1.
Bakgrund
Sverige har som måt att ktimatpåverkan från Sveriges transportsektor ska ha minskat med 70
procent år 2030, jämfört med år 2010. Forshaga kömmun har en vision om att vara
ktimatneutrata 2030, och i omstätlningen titt en fossitfri uppvärmning och etanvändning har
kommunen kommit tångt. Det återstår dock en het det arbete när det gälter fordon,
arbetsmaskiner och transporter. Handlingsptanen syftar titt att sammanfatta nutäget och de
åtgärder som pågår respektive förestås för att skynda på utvecklingen mot en
fossitoberoende fordonsftotta och transporter.
Entigt kommunens mitjö- och ktimatstrategi som kommunfuttmäktige antog i juni 2017 ska vi
arbeta för att minska vår ktimatpåverkan med ett måt om frisk tufioch rent vatten.
Dessutom har Forshaga kommun skrivit en mitjööverenskommetse med länsstyretsen att
kommunen ska arbeta mot en fossitfri fordonsftotta. Kommunfuttmäktige har gett i uppdrag
(2018-06-19 5 88) att en handlingsptan för en övergång titt fossitfri fordonsftotta ska
ias

fram.

Beslutsunderlag
Ktimatstrateg Jonas Högtunds tjänsteskrivetse, 2020-03-10
Handtingsptan för en fossitfri fordonsflotta, 2020-03-1 0

Beslutet skickas för verkstältighet titt: Jonas Högtund
Bestutet skickas för kännedom

Justerarnas sign

LÅh

titt: Urban Ledin

Utdragsbestyrkande

:
Forshaga kommun
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Föreläggande med vite, borttagande av avfall och
rivningsmassor på fastigheten Deje 3:18. Dnr 2015-578.002.
MBNG 2020/53

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- vid ett vite om 250 000 kronor företägga Deje Bruk AB (org.nr. 559167-5466), co
Plaståtervinning i Wermtand AB (org.nr. 556539-5695), att senast 2020-06-15 åtgärda
nedskräpningen på fastigheten Deje 3:18. Åtgärderna som ska genomföras är att attt
avfatt/återvinningsbart materia[ i form av papper, ptast, gtas, metatt och rivningsmassor
som befinner sig utomhus på fastigheten ska samlas ihop och borttransporteras från
fastigheten.
Bakgrund

Mitjö- och byggförvattningen har vid upprepade tittfätten kontaktat fastighetsägaren
gättande avstädning av det gamta bruksområdet i Deje, senast erhött fastighetsägaren ett
företäggande om detta 2019-03-12. I samband med en omstrukturering av koncernen vari
botaget Deje Bruk AB ingår har Ptaståtervinning i Wermtand AB övertåtit fastigheten Deje
3:18 titt Deje Bruk AB. Vid uppfötjande tittsynsbesök har det konstaterats att det fortsatt
finns stora mängder avfa[t/återvinningsbart materiaI utspritt på fastighetsområdet.
Beslutsunderlag
Mitjö- och byggchef Urban Ledins tjänsteskrivetse 2020-03-13

Bestutet skickas för verkstältighet

titt: Mitjö- och byggchef Urban Ledin.

Bestutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign

UE

Utdragsbestyrkande

<
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Lokal trafikföreskrift med 40 km/h -zon, Rudstorpsvägen,
Skomakarevägen, Skräddarevägen, Julinsväg€D, Munkfors
kommun. Dnr: M-2020-1 61
MBNG 2020/49

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- återremittera ärendet titt mitjö- och byggförvaltningen för vidare utredning om 30 km i
skolområdet och återvändsgatorna kring vitlabebyggetsen.
Bakgrund
Munkfors kommun ansöker om [oka[ trafikföreskrift med 40 km/h-zon i Rudstorps
stationssamhätte gättande Rudstorpsvägen, Skomakarevägen, Skräddarevägen, Jutinsvägen
(se bifogad karta). Hastighetsbegränsningen förestås börja gätta från och med 1 mars 2020
Ärendet har väckts genom ett önskemål inkommet via Munkfors e-tjänster.

Beslutsunderlag
Samordnare Lindha Roth6ns tjänsteskrivetse 2020-03-10
Karta "40-zon Rudstorp" daterad 2020-02-19

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Kjett Bengtsson, teknisk chef Munkfors kommun
Bestutet skickas för kännedom

Justerarnas sign

Vw*

tilt:

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun

MILJö. OCH BYGGNiiMND

GEMENSAM FORSHAGA .

17(40)

MUNKFORS
Protokoll 2020-03-23

s49

Uttag av sanktionsavgift för att ha tagit en byggnad i bruk utan
slutbesked, Skolan 4, Forshaga kommun. Dnr: BYGG 2015-154
MBNG 2020/51

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- ta ut byggsanktionsavgift av Forshaga kommun (212000-1819), ägare titt fastigheten Skotan
4, med stöd av 11 kap. 51,52 och 53 5S ptan- och byggtagen (2010:900), PBL, föratt ha
tagit en byggnadsdet i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked utan att mitjö- och
byggnämnden gett ett stutbesked entigt 10 kap. 4 5 PBL.
- Faststätta byggsanktionsavgiften titt 27 741 kronor med stöd av 9 kap, 20 5 3p. plan och
byggförordningen, PBF och 1 kap. 7 S 1p. PBF.
- Avgiften ska betatas även om bestutet överktagas.
- Avgiften ska betatas titt mitjö- och byggnämnden i Forshaga kommun inom två (2) månader
efter det att beslutet har detgetts den avgiftsskytdige. En faktura kommer att skickas
separat.
Kommunicering
Kommunicering av tjänsteskrivetsen har skett innan sammanträdet
Bakgrund

Ärendet gätter ett byggtov för ändrad användning från tom tokat titt kontor på våning 2 i
fastigheten Skotan 4 i Forshaga kommun. Berört våningsptan är pä229,6 kvm och
tidsbegränsat byggtov med startbesked beviljades 201 5-05-1 9.
När fastighetsägaren inkom med en ansökan om förtängning av det tidsbegränsade byggtovet
den 2020-02-26 upptäcktes att det tidigare ärendet inte var avslutat och att inget
stutbesked hade utfärdats. Byggnaden hade tagits i bruk utan stutbesked.

Lagrum

Byggsanktionsavgiften för att ta en byggnadsdet i bruk i de delar som omfattas av ett
startbesked trots förbudet i 10 kap.4 5 plan- och byggtagen (2010:900) innan mitjö- och
byggnämnden gett slutbesked är för aktuett ärendetyp 0,05 prisbasbelopp med ett tittägg av
0,0025 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser entigt 9
kap. 20 5 3p. ptan- och byggförordningen.

Enligt 11 kap. 5 5 ptan- och byggtagen ska mitjö- och byggnämnden pröva förutsättningarna
för och behovet av att ingripa etler bestuta om en påfötjd så snart det finns antedning att
anta att någon inte har fötjt en bestämmetse i plan- och bygglagen m.m.
1 1 kap. 51 och 53 55 ptan- och byggtagen ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon
bryter mot en bestämmetse i 8-10 kap. PBL. Avgiftens stortek framgår av 9 kap. plan- och
byggförordningen (201 1:338) PBF. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen
inte har skett uppsåtligen elter av oaktsamhet. En åtgärC får inte tas i bruk i de detar som
omfattas av ett startbesked förrän mitjö- och byggnämnden har gett ett stutbesked, om
åtgärden kräver byggtov entigt 10 kap. 4 5 ptan- och byggtagen.

Entigt

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Skät

titt bestut

Mitjö- och byggförvattningen konstaterar att de åtgärder som har vidtagits har utförts innan
mitjö' och byggnämnden har gett ett stutbesked entigt 10 kap. 4 5 ptan- och byggtagen.
Byggsanktionsavgiften fö1 att ha tagit en byggnadsdet i bruk uppgår titt 27 Zat-[ieritigt Oen
tagstiftning som gättde när förseetsen skedde (efter 201 3-07-01 ). 5kä1 titt nedsättning av
byggsanktionsavgiften företigger inte i detta fatt.
Mil'jö- och byggnämnden gör därför bedömningen att det är skätigt att med stöd av 11 kap.
51 5 ptan- och byggtagen samt 9 kap. 20 s 3p. ptan- och byggförordningen ta ut
byggsanktionsavgift av Forshaga kommun (Z12OOO-1819), ägare tittfasiigheten Skotan 4, på
27 741 kronor, för att ha tagit en byggnadsdet i bruk utan att mitjö- och byggnämnden har
bevitjat stutbesked. Avgiften ska betatas inom två (2) månader efter detgivning av detta
bestut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-03-

11

titt: Lindha Roth6n, plan- och bygghandtäggare
titt: Joakim Bååth, driftchef fastighet Forshaga kommun

Bestutet skickas för verkstättighet

Beslutet skickas för kännedom
(besvärshänvisni ng, detgivningskvitto)

Justerarnas sign

lWc**-

Utdragsbestyrkande
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Uttag av sanktionsavgift för att ha tagit en byggnadsdel i bruk
utan
, Forshaga kommun. Dnr:
BYGG 2013-242

slutbesked,

MBNG 2020/36

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar

- ta ut byggsanktionsavgift av
), ägare till
med stöd av 11 kap. 51,52 och 53 55 ptan- och byggtagen (2010:900), PBL för att ha
tagit en byggnadsdel i bruk i de detar som omfattas av ett startbesked utan att mitjö- och
byggnämnden gett ett stutbesked entigt 10 kap. 4 5 PBL.
- Faststätta byggsanktionsavgiften titt 5 534 kronor med stöd av 9 kap, 19 5 1p. ptan och

byggförordningen, PBF och 1 kap. 7 5 1p. PBF.
- Avgiften ska betalas även om bestutet överktagas.
- Avgiften ska betatas titl Forshaga kommun inom två (2) månader efter det att beslutet har
detgetts den avgiftsskytdige. En faktura kommer att skickas separat.
Kommunicering
Kommunicering av tjänsteskrivetsen har skett innan sammanträdet.
Bakgrund

Mitjö- och byggnämnden har 2013-05-16 fått in en ansökan om byggtov gättande tittbyggnad
av enbostadshus. Byggnationen består av två tittbyggnader. Den ena har en bruttoarea på ee
kvm och den andra en bruttoarea på 32 kvm. Anmälan om certifierad kontrottansvarig inkom
samtidigt som ansökan om byggtov.
Byggtov har bevitjats 2013-08-06 och startbesked har bevitjats 2013-11-18, båda med
upplysningen "innan byggnaden/byggnadsdelen får tas i bruk måste slutbesked ha
meddetats entigt 10 kap. 4 5 PBL".

Stutsamråd för etapp

t

hötts den 2014-04-29 och gättde då tittbyggnaden med en bruttoarea

på 96 kvm. Ett interimistiskt stutbesked för etapp 1 medgavs 2014-07-04.

Vid stutsamråd för etapp 2 den 2020-02-05 så upptäcktes det att tittbyggnaden med en
bruttoarea på 32 kvm redan hade tagits i bruk.
Lagrum

Byggsanktionsavgiften för att ta en byggnadsde[ i bruk i de detar som omfattas av ett
startbesked trots förbudet i 10 kap.45 ptan- och byggtagen (2010:900)innan mitjö- och
byggnämnden gett stutbesked är, 0,1 prisbasbetopp med ett tittägg av 0,001 prisbasbetopp
per kvadratmeter av tiltbyggnadens sanktionsarea enligt 9 kap. 19 5 1p. plan- och
byggförordningen.
Entigt 11 kap. 5 5 ptan- och byggtagen ska mitjö- och byggnämnden pröva förutsättningarna
för och behovet av att ingripa etter bestuta om en påfötjd så snart det finns antedning att
anta att någon inte har fötjt en bestämmetse i ptan- och byggtagen m.m.
Justerarnas sign

uj&

Utdragsbestyrkande

1.-

Forshaga kommun
20(40)

MILJö- OCH BYGGN;{MND GEMENSAM FORSHAGA .
MUNKFORS

Protokoll 2O2O-O3-23

1 1 kap. 51 och 53 SS ptan- och byggtagen ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon
bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. PBL. Avgiftens stortek framgår av 9 kap. plan- och
byggförordningen (201 1 :338) PBF. De nya reglerna (201 3:308) som trädde i kraft 1 juti 201 3
ska dock tittämpas på överträdetse som har ägt rum före den 1 juti 2013 om de teder titt
lindrigare påfötjd. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdetsen inte har skett
uppsåtligen etler av oaktsamhet. En åtgärd får inte tas i bruk i de detar som omfattas av ett
startbesked förrän mitjö- och byggnämnden har gett ett stutbesked, om åtgärden kräver
byggtov entigt 10 kap. 4 5 ptan- och byggtagen.

Entigt

Skät titt beslut
Mitjö- och byggförvattningen konstaterar att de åtgärder som har vidtagits har utförts innan
mitjö- och byggnämnden har gett ett slutbesked entigt 10 kap. 4 5 ptan- och byggtagen.
Byggsanktionsavgiften för att ha tagit en byggnadsdel i bruk uppgår titt 5 534 kr enligt den
tagstiftning som gältde när förseetsen skedde (efter 2013-07-01). Skät tilt nedsättning av
byggsanktionsavgiften föreligger inte i detta fatt.

Mitjö- och byggförvattningen gör därför bedömningen att det är skätigt att med stöd av 11
kap. 51 5 ptan- och byggtagen samt 9 kap. 19 5 1p. olan- och byggförordningen ta ut
byggsanktionsavgift av
ågare titl fastigheten
på
5
534
kronor,
för
ha
att
tagit
en
byggnadsdet
i bruk utan att mitjö- och
,
oyggnämnden har bevitjat slutbesked. Avgiften ska betatas inom två (2) månader efter
detgivning av detta bestut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-02- 1 0

Bestutet skickas för verkstättighet
Bestutet skickas för kännedom
mottagningsbevis)

Justerarnas sign
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titt: Marie Jadermark, byggingenjör

titt:

Besvärshänvisning, rek
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Uttag av sanktionsavgift för att ha tagit en byggnadsdel i bruk
utan
, Forshaga kommun. Dnr:
BYGG 2015-135

slutbesked,

MBNG 2020/29

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar

- ta ut byggsanktionsavgift av.
)), ägare titl
med stöd av 11 kap. 51,57 och 53 SS p[an- och byggtagen (2010:900), PBLför
att ha tagit en byggnadsdet i bruk i de detar som omfattas av ett startbesked utan att mitjöoch byggnämnden gett ett stutbesked enligt 10 kap.4 S PBL.
- Fastställa byggsanktionsavgiften titt 8 358 kronor med stöd av 9 kap, 19 5 1p. plan och
byggförordningen, PBF och 1 kap. 7 5 1p. PBF.
- Avgiften ska betatas även om bestutet överklagas.
- Avgiften ska betatas titl Forshaga kommun inom två (2) månader efter det att bestutet har
detgetts den avgiftsskytdige. En faktura kommer att skickas separat.
Kommunicering
Kommunicering av tjänsteskrivetsen har skett innan sammanträdet.
Bakgrund

Mitjö- och byggnämnden har 2015-04-16 fått in en ansökan om byggtov gättande tittbyggnad
av enbostadshus samt tittbyggnad med terrass. Tittbyggnaden som består av boyta har en
bruttoarea på 35,9 kvm och terrassen en byggnadsarea på 111,7 kvm. Anmätan om
certifierad kontroltansvarig inkom samtidigt som ansökan om bygglov.
Byggtov har bevitjats 2015-05-11 och startbesked har bevitjats 2015-05-22, båda med

upplysningen "innan byggnaden/byggnadsdeten får tas i bruk måste stutbesked ha
meddelats entigt 10 kap. 4 S PBL".
Vid stutsamråd den 2020'01-24 så upptäcktes det
hade tagits i bruk.

att tittbyggnaden och terrassen redan

Lagrum

Byggsanktionsavgiften för att ta en byggnadsdel i bruk i de delar som omfattas av ett
startbesked trots förbudet i 10 kap. 4 5 ptan- och byggtagen (2010:900) innan mitjö- och
byggnämnden gett slutbesked är,0,1 prisbasbetopp med ett tittägg av 0,001 prisbasbetopp
per kvadratmeter av tittbyggnadens sanktionsarea entigt 9 kap. 19 5 1p. ptan- och
byggförordningen.

Entigt 11 kap. 5 S ptan- och byggtagen ska mitjö- och byggnämnden pröva förutsättningarna
för och behovet av att ingripa elter besluta om en påfötjd så snart det finns anledning att
anta att någon inte har fötjt en bestämmelse i ptan- och byggtagen m.m.
Entigt 1 1 kap. 51 och 53 55 ptan- och byggtagen ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon
bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. PBL. Avgiftens stortek framgår av 9 kap. plan- och
Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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ffiLJö.

byggförordningen (2011:338) PBF. De nya regterna (2013:308) som trädde i kraft 1 juti 2013
ska dock tittämpas på överträdetse som har ägt rum före den 1 juti 2013 om de teder titt
lindrigare påfötjd. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett
uppsåttigen etter av oaktsamhet. tn åtgärd får inte tas i bruk i de detar som omfattas av ett
startbesked förrän mitjö- och byggnämnden har gett ett stutbesked, om åtgärden kräver
byggtov entigt 10 kap. 4 S ptan- och byggtagen.
Entigt 10 kap. 53a S ptan - och byggtagen får en byggsanktionsavgift i ett enskitt fall sättas
ned om avgiften inte står i rimlig proportion titt den överträdetse som har begåtts. Avgiften
får sättas ned titt hätften eller en fjärdedet. Vid prövningen entigt första stycket ska det
särskitt beaktas om överträdetsen inte har skett uppsåttigen etter av oaktsamhet elter om
överträdetsen av andra skäl kan anses vara av mindre attvartig art.
Skäl

titt bestut

Mitjö- och byggförvattningen konstaterar att de åtgärder som har vidtagits har utförts innan
mitjö- och byggnämnden har gett ett stutbesked entigt 10 kap. 4 S ptan- och bygglagen.
Byggsanktionsavgiften för att ha tagit en byggnadsdel i bruk uppgår titt 1 1 002 kr entigt den
tagstiftning som gättde när förseetsen skedde (efter 201 3-07-01 ). Då avgiften inte står i
rimlig proportion tit[ överträdetsen sätts avgiften ned titt hätften avseende den del som
omfattar skärmtak över ny uteptats entigt 11 kap. 53a 5 PBL. Byggsanktionsavgiften btir då 8
358 kr.

Mitjö- och byggförvattningen gör därför bedömningen att det är skätigt att med stöd av 11
kap. 51 5 ptan- och bygetagen samt 9 kap. 19 5 1p. plan- och byggförordningen ta ut
byggsanktionsavqift av
ägare titt fastigheten
på 8 358 kronor, för att ha tagit en byggnadsdet i bruk utan att mitjöoch byggnämnden har bevitjat stutbesked. Avgiften ska betatas inom två (2) månader efter
delgivning av detta bestut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-01

-31

Beslutet skickas för verkstättighet titt: Marie Jadermark, byggingenjör
Bestutet skickas för kännedom
mottagningsbevis)

Justerarnas sign
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p

titt:

,Besvärshänvisning, rek
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Uttag av sanktionsavgift för att ha tagit en byggnadsdel i bruk
utan slutbesked,
, Forshaga kommun. Dnr: BYGG
2018-139

_

MBNG 2020/44

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar

av

titl

r, med
), ägare
plan1
kap.
(2010:900),
stöd av
51, 52 och 53 5S
och byggtagen
PBL för att ha tagit en
byggnadsdel i bruk i de detar som omfattas av ett startbesked utan att mitjö- och
byggnämnden gett ett stutbesked entigt 10 kap. 4 S PBL.
- Faststälta byggsanktionsavgiften titt 4 730 kronor med stöd av 9 kap, 19 5 1p. plan och
byggförordningen, PBF och 1 kap. 7 S 1p. PBF.
- Avgiften ska betatas även om bestutet överklagas.
- Avgiften ska betatas ti([ Forshaga kommun inom två (2) månader efter det att beslutet har
- ta ut byggsanktionsavgift
1

detgetts den avgiftsskytdige. En faktura kommer att skickas separat.
Kommunicering
Kommunicering av tjänsteskrivetsen har skett innan sammanträdet.

Bakgrund
Mitjö- och byggnämnden har 2018-04-10 fått in en anmätan om byggtovsbefriad åtgärd
gättande byggtovsbefriad tittbyggnad av fritidshus. Tittbyggnaden har en bruttoarea på

15

kvm.

Startbesked har beviljats 2018-05-15, med upptysningen "innan byggnaden/byggnadsdelen
får tas i bruk måste stutbesked ha meddetats entigt 10 kap. 4 S PBL".
2019-12-20 skickade mitjö- och byggförvaltningen ut en påminnetse om

att anmälan snart

går ut.
Då mitjö- och byggförvattningen inte hörde något av fastighetsägaren gjordes ett
tittsynsbesök på platsen 2020-02-18. På tittsynsbesöket konstaterades att tittbyggnaden var
färdigstättd och hade tagits i bruk.
Lagrum

Byggsanktionsavgiften för att ta en byggnadsdel i bruk i de detar som omfattas av ett
i 10 kap.4 5 ptan- och byggtagen (20'10:900)innan mitjö- och
byggnämnden gett slutbesked är, 0,1 prisbasbelopp med ett tittägg av 0,001 prisbasbetopp
per kvadratmeter av tittbyggnadens sanktionsarea enligt 9 kap. 19 5 1p. ptan- och
byggförordningen.

startbesked trots förbudet

Entigt 11 kap. 5 5 plan- och byggtagen ska mitjö- och byggnämnden pröva förutsättningarna
för och behovet av att ingripa eller bestuta om en påfötjd så snart det finns anledning att
anta att någon inte har fötjt en bestämmetse i ptan- och byggtagen m.m.
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Entigt 1 1 kap. 51 och 53 55 ptan- och byggtagen ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon
bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. PBL. Avgiftens stortek framgår av 9 kap. ptan- och
byggförordningen (2011:338) PBF. De nya regterna (2013:30S) som träddei kraft 1 juti 2013
ska dock tittämpas på överträdetse som har ägt rum före den 1 juti 2013 om de tedår titt
lindrigare påfötjd. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett
uppsåttigen etter av oaktsamhet. ln åtgärd får inte tas i bruk i de detar som omfattas av ett
startbesked förrän mitjö- och byggnämnden har gett ett slutbesked, om åtgärden kräver
byggtov entigt 10 kap. 4 S ptan- och bygglagen.
Skät

titt bestut

Mitjö- och byggförvattningen konstaterar att de åtgärder som har vidtagits har utförts innan

mitjö- och byggnämnden har gett ett stutbesked enligt 10 kap. 4 s ptan- och byggtagen.
Byggsanktionsavgiften för att ha tagit en byggnadsdet i bruk uppgår titl 4 730 kr entigt den
lagstiftning som gätlde när förseetsen skedde (efter 2013-07-01). Skät titt nedsättning av
byggsanktionsavgiften företigger inte i detta fatt.

Mitjö- och byggförvattningen gör därför bedömningen att det är skätigt att med stöd av 11
kap. 51 5 ptan- och byggtagen samt 9 kap. 19 5 1p. plan- och byggförordningen ta ut
byggsanktionsavgift
r, ägare titt fastigheten
päa730 kronor, för att ha tagit en byggnadsdet i bruk utan att mitjö- oih byggnamnden har
bevitjat slutbesked. Avgiften ska betatas inom två (2) månader efter detgivning av detta

av'

bestut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-02-28

tilt: Marie Jadermark, byggingenjör
titt: Fastighetsägaren (Besvärshänvisning, rek +

Bestutet skickas för verkstättighet
Bestutet skickas för kännedom
mottagningsbevis)
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Uttag av sanktionsavgift för att ha tagit en annan anläggning än
en byggnad i bruk utan slutbesked, östra Dejefors 1:3,
Forshaga kommun. Dnr: BYGG 2017-359
MBNG 2020/30

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- ta ut byggsanktionsavgift av Forshaga kommun (212000-1819), ägare titt Östra Dejefors
1:3, med stöd av 11 kap. 51, 52 och 53 5$ ptan- och byggtagen (2010:900), PBL för att ha
tagit en annan antäggning än en byggnad i bruk i de detar som omfattas av ett startbesked
utan att mitjö- och byggnämnden gett ett stutbesked enligt 10 kap. 4 5 PBL.
- Faststätta byggsanktionsavgiften titl 42 570 kronor med stöd av 9 kap, 23 S 3p. plan och

byggförordningen, PBF och 1 kap. 7 5 1p. PBF.
- Avgiften ska betatas även om bestutet överktagas.
- Avgiften ska betalas inom två (2) månader efter det att beslutet har detgetts den
avgiftsskytdige. En faktura kommer att skickas separat.
Kommunicering
Kommunicering av tjänsteskrivetsen har skett innan sammanträdet
Bakgrund

Mitjö- och byggnämnden har 2017-08-21 fått in en ansökan om byggtov gättande nybyggnad
av muttisportantäggning. Muttisportantäggningen är 800 kvm.
Byggtov och startbesked har beviljats 2017-09-15, med upptysningen "innan
byggnaden/byggnadsdeten får tas i bruk måste stutbesked ha meddetats entigt 10 kap. 4

5

PBL".

Vid tittsyn på fastigheten den 2020-01-23 så upptäcktes det
tagits i bruk.

att antäggningen redan

hade

Lagrum

Byggsanktionsavgiften för att ta en byggnadsdel i bruk i de delar som omfattas av ett
startbesked trots förbudet i 10 kap.4 5 ptan- och byggtagen (2010:900) innan mitjö- och
byggnämnden gett stutbesked är,0,1 prisbasbelopp med ett tittägg av 0,001 prisbasbetopp
per kvadratmeter av berörd area när det gätter en nöjespark, en djurpark, en idrottsptats,
en skidbacke med [ift, en campingptats, en skjutbana, en småbåtshamn, ett frituftsbad, en
motorbana etter en golfbana entigt 9 kap. 23 5 3p. ptan- och byggförordningen.
Entigt 11 kap. 5 5 ptan- och byggtagen ska mitjö- och byggnämnden pröva förutsättningarna
för och behovet av att ingripa etler bestuta om en påfötjd så snart det finns antedning att
anta att någon inte har fötjt en bestämmelse i ptan' och byggtagen m.m.
Entigt 1 1 kap. 51 och 53 SS ptan- och byggtagen ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon
bryter mot en bestämmetse i 8-10 kap. PBL. Avgiftens stortek framgår av 9 kap. ptan- och
byggförordningen (2011:338) PBF. De nya regterna (2013:308) som trädde i kraft 1 juti 2013
Justerarnas sign
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ska dock tiltämpas på överträdetse som har ägt rum före den 1 juti 2013 om de teder titt
lindrigare påfötjd. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdetsen inte har skett
uppsåttigen etter av oaktsamhet. En åtgärd får inte tas i bruk i de detar som omfattas av ett

startbesked förrän mitjö- och byggnämnden har gett ett stutbesked, om åtgärden kräver
byggtov entigt 10 kap. 4 5 ptan- och byggtagen.
Skät

titt bestut

Mitjö- och byggförvattningen konstaterar att de åtgärder som har vidtagits har utförts innan
mitjö- och byggnämnden har gett ett stutbesked entigt 10 kap. 4 5 plan- och byggtagen.
Byggsanktionsavgiften för att ha tagit en annan antäggning än en byggnad i bruk uppgår titl
42 570 kr entigt den lagstiftning som gättde när förseelsen skedde (efter 201 3-07-01 ). Skät
titt nedsättning av byggsanktionsavgiften företigger inte i detta fatt.
Mitjö- och byggförvattningen gör därför bedömningen att det är skätigt att med stöd av 11
kap. 51 S ptan- och byggtagen samt 9 kap. 23 5 3p. ptan- och byggförordningen ta ut
byggsanktionsavgift av Forshaga kommun (212000-1819), ägare titt fastigheten Östra
Dejefors 1 :3, på 42 570 kronor, för att ha tagit en annan antäggning än en byggnad i bruk
utan att mitjö- och byggnämnden har bevitjat slutbesked. Avgiften ska betatas inom två (2)
månader efter detgivning av detta bestut.

Beslutsunderlag
Tj änsteskrivetse 2020-01 -3

1

Beslutet skickas för verkstättighet titt: Marie Jadermark, byggingenjör
Beslutet skickas för kännedom
detgivningskvitto)

Justerarnas sign
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titl: Forshaga

kommun, Joakim Bååth lAesvärshänvisning,
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Företäggande med vite gällande att utföra ombesiktning av
ventilationssystem på fastigheten Köpmannen 12 (Storgatan 32
A-E), Forshaga kommun. Dnr: BYGG 201 3-31 9
MBNG 2020/32

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- Företägga Katars AB (556439-1 570), att utföra funktionskontrotl avseende
ventitationssystemet på sin fastighet Köpmannen 12 (Storgatan 32 A-E)senast två (2)
månader efter att Katars AB mottagit bestutet.
- Bestutet förenas med ett löpande vite om 10 000 kronor för varje månad föreläggandet
inte fötjs. Bestutet börjar gätta två (2) månader från att Katars AB mottagit beslutet.
- Att entigt 11 kap. 40 5 ptan- och bygglagen översända bestutet titl inskrivningsmyndigheten
för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
Kommunicering
Kommunicering av tjänsteskrivelsen har skett innan sammanträdet.
5ärskitd detgivning med juridisk person kommer användas. Detta innebär att handtingen
skickas titt den juridiska personen och att den närmast fötjande arbetsdagen skickas ett
kontrottmeddelande om att handtingen har skickats.
Nämnden har tidigare använt rekommenderat brev med mottagningsbevis för bestut i detta
ärende och fått tittbaka brevet då ingen har hämtat ut det på uttämningsstältet.
Bakgrund
Bestut togs i mitjö- och byggnämnden 2017-01-17 gättande föreläggande med vite
2017-04-11 inkom ett besiktningsprotokotl med brister. Två system var inte godkända, FF1
och LA1, en ombesiktning på systemet skulle ske senast 2017-10-03. Fördessa system (FTX
och F) gätler att funktionskontroll skall ske med ett tidsintervall om 3 respektive 6 år.
Besiktningen var utförd 2017 -04-03.
2017-05'09 togs bestut av nämnden

att upphäva vitesföre[äggandet.

Ett brev skickades 2017-10-11 att mitjö- och byggförvattningen saknar OVK- protokolt från
ombesiktningen som skulte varit utförd senast 2017-10-03.
2018'01 -19 skickades yttertigare

ett brev att mitjö- och byggförvaltningen saknar OVKprotokott från ombesiktningen. Fastighetsägaren ombads inkomma med ett OVK-protokott
senast 2018-03-30. Fastighetsägaren upptystes även om att om protokotlet inte inkommer
inom föreskriven tid, kan mitjö- och byggnämnden med stöd av 11 kap. 37 5 plan- och
byggtagen komma att företägga ägaren med vite.

lnget protokotl inkom.
Bestut om företäggande med vite gättande
Justerarnas sign

\IW

att utföra ombesiktning av ventitationssystemet
Utdragsbestyrkande
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togs av mitjö- och byggnämnden 2018-06-12. Beslutet skickades med rek + mottagningsbevis
och returnerades då ingen hämtat ut det på uttämningsstältet. Bestutet skickades då med
potisdetgivning.
Då inget

protokotl inkom så bestutade mitjö- och byggnämnden att ansöka om utdömande av

löpande vite 2018-12-1 3.
2019-09-73 avstår mark- och mitjödomstoten ansökan om utdömande av vite.
Lagrum

Entigt 8 kap. 25 5 plan- och byggtagen (SFS 2010:900) och 5 kap. 1 5 plan- och
byggförordningen (201 1:338) ska byggnads ägare ansvara för att det görs funktionskontrotl
av fastighetens ventitationssystem. De fel som upptäcks ska åtgärdas entigt 8 kap 4 5 ptanoch byggtagen.
Entigt

1

1 kap. 19 5 ptan- och byggtagen kan byggnadens ägare företäggas om inte

ventitationskontrotler utförs elter fel och brister åtgärdas. Företäggande kan vara förenat
med vite entigt 11 kap. 37 5 ptan- och bygglagen.
Utdömande av vite
Om bestutet ej fötjs kan mitjö- och byggnämnden
utdömt entigt 6 5 tag (1985:206) om viten.

i Forshaga

kommun begära att få

vitet

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-02-04

Bestutet skickas för verkstättighet
Bestutet skickas för kännedom

titt: Marie Jadermark, byggingenjör

titt:

Katars AB (Besvärshänvisning, särskitd detgivning)

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning (Detgivningskvitto)

Justerarnas sign

WE

Utdragsbestyrkande

<
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Företäggande med vite gätlande att utföra ombesiktning av
ventilationssystem på fastigheten Olsätter 1:51 (Färjevägen 8
A-D), Forshaga kommun. Dnr: BYGG 2016-435
MBNG 2020/33

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- företägga Fax bostäder KB (16969716-9697), att utföra funktionskontrot[ avseende
ventitationssystemet på sin fastighet Otsätter 1:51 (Färjevägen 8 A-D) senast två (2)
månader efter att Fax bostäder KB mottagit bestutet.
- Beslutet förenas med ett löpande vite om 10 000 kronor förvarje månad företäggandet
inte fötjs. Bestutet börjar gätta två (2) månader från att Fax bostäder KB mottagit bestutet.
- Att entigt 11 kap. 40 5 ptan- och byggtagen översända bestutet titl inskrivningsmyndigheten
för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdet.
Kommunicering
Kommunicering av tjänsteskrivelsen har skett innan sammanträdet.
Särskitd detgivning med juridisk person kommer användas. Detta innebär att handlingen
skickas ti[t den juridiska personen och att den närmast fötjande arbetsdagen skickas ett
kontrollmeddelande om att handtingen har skickats.
Nämnden har tidigare använt rekommenderat brev med mottagningsbevis för bestut i detta
ärende och fått tittbaka brevet då ingen har hämtat ut det på uttämningsstättet.

Bakgrund
Ett brev skickades 2016-12-22 atl mitjö- och byggförvattningen saknar OVK- protokotl från
besiktningen som skulte varit utförd senast 2016-01-11.
2017-03-30 skickades yttertigare ett brev att miljö- och byggförvaltningen saknar OVKprotokott från besiktningen. Fastighetsägaren ombads inkomma med ett OVK-protokotl
senast 2017-05-31. Fastighetsägaren upptystes även om att om protokottet inte inkommer
inom föreskriven tid, kan mitjö- och byggnämnden med stöd av 11 kap. 37 5 ptan- och
byggtagen komma att företägga ägaren med vite.

lnget protokotl inkom
Bestut om företäggande med vite gättande att utföra besiktning av ventitationssystemet togs
av mitjö- och byggnämnden 2017-08-22. Bestutet skickades med rek + mottagningsbevis och
returnerades då ingen hämtat ut det på uttämningsstättet.

Ett nytt bestut om företäggande med vite gättande att utföra besiktning av
ventitationssystemet togs av mitjö- och byggnämnden 2017-11-21. Även detta bestut
skickades med rek + mottagningsbevis och returnerades då ingen hämtat ut det på
uttämningsstättet.
Ytterligare ett beslut om företäggande med vite gättande att utföra besiktning av
Justerarnas sign

\LE

Utdragsbestyrkande
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ventilationssystemet togs av mitjö- och byggnämnden2018-06-12. Bestutet skickades med
potisdelgivning.

Då inget protokott inkom så bestutade

löpande vite 201 8-1 0-1 6.

miljö- och byggnämnden att ansöka om utdömande av

2018-12-18 avstår mark- och mitjödomstoten ansökan om utdömande av vite.
Lagrum

Entigt 8 kap. 25 s ptan- och byggtagen (sFS 2010:900) och 5 kap. 1 s ptan- och
byegförordningen (201 1:338) ska byggnads ägare ansvara för att det görs funktionskontrotl
av fastighetens ventilationssystem. De fel som upptäcks ska åtgärdaientigt 8 kap 4 S ptanoch byggtagen.
Entigt 1 1 kap. 19 5 ptan- och byggtagen kan byggnadens ägare föreläggas om inte
ventitationskontrotter utförs etler fet och brister åtgardas. Företäggande kan vara förenat
med vite entigt 11 kap. 37 S ptan- och bygglagen.
Utdömande av vite

ej fötjs kan miljö- och byggnämnden i Forshaga kommun begära att få vitet
utdömt enligt 6 5 tag (1985:206) om viten.
Om beslutet

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-02-04

Bestutet skickas för verkstättighet
Bestutet skickas för kännedom

titt:

tilt: Marie Jadermark, byggingenjör
Fax bostäder KB (Besvärshänvisning, särskitd detgivning)

Lantmäteriet Fastighetsi nskrivning (Detgivni ngskvitto)

Justerarnas sign

WO

ol-

Utdragsbestyrkande
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Föreläggande med vite gältande att utföra ombesiktning av
ventilationssystem på fastigheten Ktippåsen 1 :20 (Björnvägen
15 A-D), Forshaga kommun. Dnr: BYGG 2017-438
MBNG 2020/34

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- företägga Fax Bostäder KB (969716-96971, att utföra funktionskontrotl avseende
ventilationssystemet på sin fastighet Kl,ippåsen 1:20 (Björnvägen 15 A-D)senast två (2)
månader efter att Fax bostäder KB mottagit bestutet.
- förena bestutet med ett töpande vite om 10 000 kronor för varje månad företäggandet inte
fötjs. Bestutet börjar gätta två (2) månader från att Fax bostäder KB mottagit beslutet.
- entigt 11 kap. 40 5 ptan- och byggtagen översända beslutet tit[ inskrivningsmyndigheten för
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdet.
Kommunicering
Kommunicering av tjänsteskrivelsen har skett innan sammanträdet.
Särskitd detgivning med juridisk person kommer användas. Detta innebär

att handtingen
titt den juridiska personen och att den närmast fötjande arbetsdagen skickas ett
kontrottmeddetande om att handtingen har skickats.
Nämnden har tidigare använt rekommenderat brev med mottagningsbevis för bestut i detta
ärende och fått tittbaka brevet då ingen har hämtat ut det på uttämningsstätlet.

skickas

Bakgrund
Ett brev skickades 2017-10-11 att mitjö- och byggförvaltningen saknar OVK- protokott. Det
finns inga tidigare besiktningar anmätda ti[[ kommunen.
2018-01-19 skickades ytterligare ett brev att mitjö- och byggförvattningen saknar OVKprotokoll från besiktningen. Fastighetsägaren ombads inkomma med ett OVK-protokoll
senast 2018-03-30. Fastighetsägaren upptystes även om att om protokollet inte inkommer
inom föreskriven tid, kan mitjö- och byggnämnden med stöd av 11 kap. 37 S ptan- och
byggtagen komma att företägga ägaren med vite.

lnget protokoll inkom
Bestut om företäggande med vite gättande
av mitjö- och byggnämnden 2018-06-12.
Då inget protokotl inkom så bestutade

att utföra besiktning

av ventitationssystemet togs

mitjö- och byggnämnden att ansöka om utdömande av

töpande vite 201 8-1 0-1 6.
2018-12-18 avstår mark- och mitjödomstolen ansökan om utdömande av vite.
Lagrum

Entigt 8 kap.25
Justerarnas sign

Vlh d,*-

S

ptan- och byggtagen

(SFS 2010:900)

och 5 kap. 1 5 plan- och

Utdragsbestyrkande

<

Forshaga kommun

MILJö- OCH BYGGN;IMND GEMENSAM FORSHAGA

-

32(40)

MUNKFORS
Protokoll 2020-03-23
byggförordningen (201 1:338) ska en byggnads ägare ansvara för att det görs
funktionskontro[[ av fastighetens ventitationssystem. De fel som upptäcks ska åtgärdas
entigt 8 kap 4 5 plan- och byggtagen.
Entigt 1 1 kap. 19 S ptan- och byggtagen kan byggnadens ägare företäggas om inte
ventilationskontrotter utförs elter fel och brister åtgärdas. Företäggande kan vara förenat
med vite entigt 11 kap. 37 5 ptan- och byggtagen.
Utdömande av vite

ej fötjs kan mitjö- och byggnämnden i Forshaga kommun begära att få vitet
utdömt entigt 6 5 Lag (1985:206) om viten.

Om beslutet

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-02-04

titt: Marie Jadermark, byggingenjör
Bestutet skickas för kännedom titt: Fax Bostäder KB (Besvärshänvisning, särskitd detgivning)
Bestutet skickas för verkstältighet

Lantmäteriet Fasti ghetsi nskrivni ng (Detgivningskvitto)

Justerarnas sign

fu?-u*

Utdragsbestyrkande
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Föreläggande med vite gätlande att utföra ombesiktning av
ventilationssystem på fastigheten Deje 21:5 (Rinmansgatan 4
A-C), Forshaga kommun. Dnr: BYGG 2013-199
MBNG 2020/35

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- företägga Forshaga Deje 21:5 KB (916911-0906), att utföra funktionskontrotl avseende
ventitationssystemet på sin fastighet Deje 21:5 (Rinmansgatan 4 A-C) senast två (2) månader
efter att Forshaga Deje 21:5 KB mottagit bestutet.
- förena bestutet med ett löpande vite om 10 000 kronor för varje månad företäggandet inte
fötjs. Bestutet börjar gätta två (2) månader från att Forshaga Deje 21:5 KB mottagit
bestutet.
- entigt 11 kap. 40 5 ptan- och byggtagen översända bestutet ti[[ inskrivningsmyndigheten för
anteckning i fastighetsregistrets i nskrivningsdet.
Kommunicering
Kommunicering av tjänsteskrivelsen har skett innan sammanträdet.
5ärskitd detgivning med juridisk person kommer användas. Detta innebär att handtingen
skickas titt den juridiska personen och att den närmast fötjande arbetsdagen skickas ett
kontroltmeddetande om att handtingen har skickats.
Nämnden har tidigare använt rekommenderat brev med mottagningsbevis för beslut i detta
ärende och fått tittbaka brevet då ingen har hämtat ut det på uttämningsstättet.
Bakgrund

Ett brev skickades 201 3-01 -03 att mitjö- och byggförvattningen saknar OVK- protokoll. Det
finns inga tidigare besiktningar anmätda tit[ kommunen.
2013-04-18 skickades yttertigare ett brev att mitjö- och byggförvattningen saknar OVKprotokotl. Fastighetsägaren ombads inkomma med ett OVK-protokotl senast 2013-07-18.
Fastighetsägaren upptystes även om att om protokotlet inte inkommer inom föreskriven tid,
kan mitjö- och byggnämnden med stöd av 11 kap. 37 I ptan- och byggtagen komma att
företägga ägaren med vite.

lnget protokoll inkom
Bestut om företäggande med vite gättande att utföra besiktning av ventilationssystemet togs
av mitjö- och byggnämnden 2013-11-26. Bestutet skickades med rek + mottagningsbevis och
returnerades då ingen hämtat ut det på uttämningsstättet.

Ett brev skickades 2014-07-15 att mitjö- och byggförvattningen saknar OVK- protokott.
Fastighetsägaren ombads inkomma med ett OVK-protoko[[ senast 2014-09-24. lnget
protokottinkom.

Justerarnas sign

lilP-Y*
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Ett nytt bestut om företäggande med vite gättande att utföra besiktning av
ventitationssystemet togs av mitjö- och byggnämnden 2014-10-21. Bestutet skickades med
rek + mottagningsbevis och returnerades återigen då ingen hämtat ut det på
ut[ämningsstättet.
Bestut togs återigen i mitjö- och byggnämnden 2017-01-17 gättande företäggande med vite.
Bestutet skickades med rek + mottagningsbevis och returnerades då ingen hämtat ut det på
uttämningsstättet. En begäran om potisdetgivning skickades 2017-03-1 5.

2017'04'20 inkom ett intyg från potisen om hinder med en notering från potisen att de inte
fått tag på fastighetsägaren. Entigt noteringen från potisen meddelar ex-maken ti[[
fastighetsägaren att kontakts ska tas med kommunen gättande OVK-protokott. Om ärendet
inte löser sig ska kommunen återkomma titl polisen. Ett mejt inkom 2017-04-13 om ptanerad
OVK-besiktning. 2017-05-08 och 2018-01-18 skrev mitjö- och byggförvattningen tittbaka och
undrade hur det går med besiktningen. 2018-01-18 kom ett svar att detta skutte fixas
omgående.
Bestut togs i mitjö- och byggnämnden 2018-06-12 gättande företäggande med vite. Bestutet
skickades ut med potisdetgivning. Bestutet blev detgivet 2018-07-11.
lnget protokotl inkom ti[[ kommunen.

inget protokolt inkom så bestutade mitjö- och byggnämnden att ansöka om utdömande av
töpande vite 2018-10-16. Beslutet skickades ut med potisdetgivning 2018-10-22.
Då

2018-11-07 inkom ett intyg från potisen om hinder. Polisen kunde inte detge
fastighetsägaren då denne var bosatt i Norge.
2018-12-18 avstår mark- och miljödomstolen ansökan om utdömande av vite.
Lagrum

Entigt 8 kap. 25 5 ptan- och byggtagen (SFS 2010:900) och 5 kap. 1 5 ptan- och
byggförordningen (201 1:338) ska byggnads ägare ansvara för att det görs funktionskontroll
av fastighetens ventitationssystem. De fel som upptäcks ska åtgärdas entigt 8 kap 4 S planoch byggtagen.
Entigt

1

1 kap. 19 5 ptan- och byggtagen kan byggnadens ägare företäggas om inte

ventitationskontrotter utförs etter fel och brister åtgärdas. Företäggande kan vara förenat
med vite entigt 11 kap. 37 5 ptan- och byggtagen.
Utdömande av vite

ej fötjs kan mitjö- och byggnämnden i Forshaga kommun begära att få vitet
utdömt entigt 6 5 tag (1985:206) om viten.

Om beslutet

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-02-04

Beslutet skickas för verkstättighet titt: Marie Jadermark, byggingenjör
Bestutet skickas för kännedom titl: Forshaga Deje 21:5 KB (Besvärshänvisning, särskitd
detgivning)
Lantmäteriet Fastighetsinskrivni ng (Delgivni ngskvitto)
Justerarnas sign
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Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av
transformatorstation, Ransäter 1 :8, Munkfors kommun. Dnr:
BYGG 2020-44 och BYGG 2020-68
MBNG 2020/42

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- medge dispens från gätlande strandskyddsbestämmetser för nybyggnad av
transformatorstation med stöd av 7 kap. 18 S c p. 5 mitjöbatken.
- som tomtplats räkna den yta som byggnaden tar upp på marken på bifogad karta.
- bevitja byggtov med stöd av 9 kap. 31 5 ptan- och byggtagen, PBL.
- Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 S ptan- och
byggtagen.
Upptysningar gättande strandskyddsdispens
- Bestutet om strandskyddsdispens upphör att gätla, om den åtgärO som avses med
dispensen inte har påbörjats inom två år etler avstutats inom fem år från den dag då
beslutet 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.
Upptysningar gättande byggtovsbestut
- Fötjande handlingar ska lämnas in titt byggtovsenheten som undertag för stutbesked: lfyttd
kontrottptan som intygar att byggherren har fötjt kontrottplanen och att byggnadsåtgärden
överensstämmer med bevitjat byggtov
- Tekniskt samråd och kontroltansvarig krävs inte i detta ärende.
- lnnan byggnaden får tas ibruk måste stutbesked ha meddetats enligt 10 kap.4 S PBL.
- Om åtgärden har påbörjats inom två år gätter byggtovet i fem år från den dag som bestutet
vinner laga kraft (entigt 9 kap. 43 S PBL).
- Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta bestut har kungjorts i Post- och
lnrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter dessa fyra veckor har gått men innan
lovbestutet har vunnit laga kraft sker det på egen risk eftersom bestutet kan komma att
upphävas om det överktagas.
- Mitjö- och byggnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift om en åtgarO påbörjas utan
startbesked etter tas i bruk utan stutbesked. En byggsanktionsavgift kan uppgå titt
betydande betopp.

Avgift
Avgiften för byggtov gättande anordnande/uppförande av transformatorstation och
strandskyddsdispens är 16 056 kronor (i entighet med taxa faststältd av
kommunfutlmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.
Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan om bygglov 2020-02-05, bitd 2020-02-05, översiktskarta 2020-02-11, situationsplan
Justerarnas sign
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2020-02-05, fasadritning 2020-02-05, förstag

tit[ kontrottptan 2020-02-05, ansökan om

stra ndskyddsdi spens 2020 - 02- 1 3 och situationsplan 2020-02- 1 3

Bakgrund
Ansökan avser strandskyddsdispens och byggtov

för nybyggnad av transformatorstation

utanför plantagt område och utanför områdesbestämmetser.
Nybyggnationen är ptanerad att byggas inom Rannåns strandskyddsområde som råder upp

titt

100 meter från strandtinjen.

Förutsättningar
Fastigheten är betägen utanför ptantagt område och utanför områdesbestämmetser.
Fastigheten ligger inom Rannåns strandskyddsområde som på platsen uppgår titt 100 meter
från strandtinjen.

Yttranden

att berörda har underrättats om ansökan och getts tittfätte att yttra
sig (entigt 9 kap. 25 5 ptan- och byggtagen). Ägare av och boende på fastigheterna Ransäter
1:7, 1:8 och 1:31 har ansetts som berörda. lngen erinran har inkommit.

Åtgärden är av sådan

Skät titt bestut
Som särskitt skät titt beslutet att [ämna dispens från gättande strandskyddsbestämmelser
anges att nybyggnaden av en transformatorstation avser en infrastrukturantäggning som är
nödvändig för de boende i området. Bedömningen görs att de skäl som anges i 7 kap. 18 S c,
punkt 5 mitjöbatken företigger. D.v.s. att transformatorstationen behövs för att tittgodose

ett angetäget aItmänt intresse som inte kan tittgodoses utanför området.
Åtgärden anses uppfytta förutsättningarna entigt 9 kap. 31
en åtgärd utanför plantagt område.

S (2010:900) PBL

för byggtov för

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-02-28
Tomtptatsavgränsning
översi ktska

r

ta 2070 -02- 1 1

Situationsplan 2020-02-05
Fasad ritni

n

g 7A20 - 0Z- 05

Bestutet skickas för verkstältighet

Beslutet skickas för kännedom

titt: Marie Jadermark, byggingenjör

titl: Länsstyretsen

(Delgivningskvitto)

Underrättetse om bestutet per brev titt fastighetsägare och boende av fastigheterna:
Ransäter 1:7,1:8 och 1:31 + annons i "Post- och lnrikes Tidningar"
Beslutet skickas tiIt: sökande (Besvärshänvisning)
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Byggtov och startbesked för uppförande av solcelter på
statlbyggnad, Hedegården 1:2, Forshaga kommun. Dnr: BYGG

2020-114
MBNG 2020/50

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- ge byggtov med stöd av 9 kap. 31a 5 ptan- och byggtagen (2010:900), PBL.
- med stöd av 10 kap.23 5 PBL, godkänner mitjö- och byggnämnden genom detta
startbesked att den sökta åtgärden för påbörjas. Tekniskt samråd och en kontrottansvarig
krävs inte

i detta ärende.

Med detta startbesked bestämmer

miljö- och byggnämnden att:

1. Kontrottptanen faststätts
Z. Åtgärden får påbörjas
3. Fötjande handtingar ska lämnas in titt mitjö- och byggförvattningen som undertag för
stutbesked:

- Bestyrkt kontrotlptan
Observera

att byggnaden/byggnadsdeten inte får tas i bruk förrän mitjö- och byggnämnden

har [ämnat ett stutbesked.

Avgift
Då åtgärden omfattas av utökad tovptikt entigt gättande områdesbestämmetser tas ingen
avgift ut i ärendet.
Handtingar som ingår i bestutet
Ansökan om byggtov, produktbeskrivning och bitd på sotcelt, bitder på staltet och
situationsplan daterade 2020-03-06 samt förstag tit[ kontrottptan daterad 2020-03-09

Bakgrund
Ansökan avser byggtov för uppförande av svarta sotcetter på taket på en stattbyggnad. Taket

på byggnaden idag består av svart ptåt.

Förutsättningar
Fastigheten är belägen utanför ptantagt område men omfattas av områdesbestämmelser
"Områdesbestämmetser för Hedegården, Forshaga kommun", där tovptikten är utökad att
gätta sökt åtgärd.
Då det i detta ärende är två intressen som stätts emot varandra; bevarandet av en
kutturhistorisk mitjö samt ett mitjöi ktimatperspektiv, tas ärendet upp för bestut i mitjö- och
byggnämnden där potitikerna får ta stättning titt vitket intresse som väger tyngst i detta fatt.
Yttranden
På grund av gättande områdesbestämmetser har ärendet

remitterats kommunens

stadsarkitekt, som inte hade något emot sökt åtgärd.
Justerarnas sign

VP-cP-

Utdragsbestyrkande
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Skät

titt bestut

Åtgärden anses uppfytta kraven entigt 9 kap. 31a

S PBL

(2010:900)och anses fötja gättande

områdesbestämmelser.
I detta ärende anses sotcelterna hetter inte påverka byggnadens utseende avsevärt eftersom
befinttigt taktäckningsmaterial på byggnaden är svart ptåt, och solcetlerna är också svarta.
Återstätlande av byggnadens tidigare utseende bedöms också kunna göras utan större
åverkan på byggnaden. Mitjö- och ktimatperspektivet anses därför i detta fatt väga tyngre än

det kutturhistoriska.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-03- 1 1
Karta och bilder daterade 2020-03-06

titt: Lindha Rothån, ptan- och bygghandtäggare
titt: Den sökande Stig Emitsson (besvärshänvisning)

Bestutet skickas för verkstättighet

Beslutet skickas för kännedom

Justerarnas sign

VW

Utdragsbestyrkande
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Åtgardsplan avseende eftersatt underhåll på fastigheterna
- -' Forshaga
'
kommun. Dnr: BYGG 2o1g-r

r,

otn

MBNG 2020/52

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- fötjande åtgärder vara utförda och avstutade senast 2020-09-30:
1 ska förses med ny fasad på atta sidor, hela fönster och vara måtad i sin hethet.
Utvändig färgsättning ska ske i samråd med stadsarkitekten.
2. Den östra fasaden (mot Skivstagatan) av
ska färdigstättas, vitket innebär att det
ska måtas och förses med nya fönster. Utformningen av fönstren ska ske i samråd med
stadsarkitekten.
3. Det staket som sträcker sig
och vetter ut mot Storgatan
ska lagas och måtas atternativt rivas i sin hethet.

1.

t

[ängst

Bakgrund

kvarteren

Ett antal fastigheter inom
längst Storgatan i Forshaga har
under ett stort antal år tidit av eftersatt underhått.
Det iögonfattande täget vid samhättets entr6 från söder har under åren bidragit tit[ ett stort
engagemang från kommuninvånare.

Mitjö- och byggnämnden har under åren med stöd av gättande tagstiftning försökt få
!
fastighetsägaren att vidta rättetse, dock med begränsad
Sedan en tid tittbaka har fastigheterna bytt ägare och förhåtl,andena har avsevärt
förbättrats. Det återstår dock vissa åtgärder innan mitjö- och byggnämnden kan stäppa
ärendet.

framgång,

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-03- 1 1
Bitder på tittsynsobjekten tagna 2020-03-1

Beslutet skickas för verkstättighet
Bestutet skickas för kännedom

Justerarnas sign

U,tP

y*

1

titt: Jan Erik Engström, stadsarkitekt

til[:

Fastighetsägare

titI berörda fastigheter

Utdragsbestyrkande
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Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- notera redovisade delegeringsbeslut
Bakgrund

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

Beslutsunderlag
Detegeringsbestut redovisas på sammanträdet:

Mitjö- och hätsoskyddsärenden 2020-01 -27 - 2020-03-20
Lovärenden 2020-01 -27 - 7020-03-20
Bostadsanpassningsärenden 2020-01 -27 - 2020-03-20
Parkeringstittstånd för rörelsehindrade 2020-01 -27 - 2020-03-20

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

Justerarnas sign

W

Utdragsbestyrkande

