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övriga

Plats och tid

Avser paragrafer

Beslutande

Tjänstgörande ersättare

Ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Ordförande 574

Terese ndersson

2020-05-18, Forshaga, Folkets hus, klockan 14:2e - 17:30

62-80

Marian Gustavsson (5) Ordförande
Eva-Karin Nitsson (S) 1:e vice ordförande. Gick
in som ordförande I 74
Witty Eriksson (C) 2:e vice ordförande
Karin Jensen (S) Ledamot
Henrik Larsson (M) Ledamot
Lars-Ove Carlsson (S) Ledamot
Göran Olsson (KB) Ledamot

Marita Ögren (C)
Crister Btom (5)

Anders Ljungsten (M)
Lars-Ota Westerlund (MP)
Erika Svensson (S)

JanErik Engström (Stadsarkitekt)
Jonas Högtund (Ktimatstrateg) 562 - 874
Josefine Åstund (Mitjö- och
hätsoskyddsinspektör) 562 - S70
Lindha Rothen (Samordnare/ptan- och
bygghandtäggare) 562 - 566
Per Jung (Byggingenjör)
Terese Atexandersson (Nämndsekreterare och
bygghandtäggare)
Urban Ledin (Mitjö- och byggchef)
Utrika Thor6n (Förvattningen för mitjö- och
bygg)s62-567

Lars-Ove Cartsson (S)

Forshaga kommunhus 2020-05- 1 8
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Eva-Ka Nitsson (5)

Justerande
Lars-Ove Cartsson (S)
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Nämnd/Styretse

Sammanträdesdatum

Datum för anslags uppsättande

Datum för anstags nedtagande

Förvaringsplats för protokottet

Underskrift

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

Mitjö- och byggnämnd gemensam Forshaga - Munkfors

2020-05-1 8

2020-0s-22

2020-06-1 5

Mitjö- och byggförva

:I?Jffi
Terese Atexandersson
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Upprop och val av justerare

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- vätja Lars-Ove Cartsson (S) titt justerare.
Protokottet j usteras 2020-05 -20

3(26)

Beslutet skickas för verkstättighet titt:

Bestutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign

UE lq Utdragsbestyrkande
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Justerarnas sign

563

Dagordning

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- ärende nr 16 "Uttae av sanktionsavgift för uppförande av byggnation innan bevitjat
startbesked, , Forshaga kommun. Dnr: BYGG 2019-255 dras ur på grund av
att rättetse har skett innan sammanträdet.
- i övrigt godkänna dagordningen

Bestutet skickas för verkstätlighet titt

Beslutet skickas för kännedom tit[:

I -C'<
Utdragsbestyrkande
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Rapporter

Bestut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- notera rapporterna

Bakgrund
Rapportering sker på sammanträdet entigt fötjande:

Urban Ledin, miljö- och byggchef:
- ansökan om LOVA-bidrag bevitjad för resten av innevarande år för inventering av enskilda
avtopp.
- nytt ekonomisystem för kommunen har införts vitket har medfört att rapporter inte kunnat
tas ut. Förhoppningsvis är detta åtgärdat inför juni-nämnden.
- information om handtäggningsrutin vid livsmedetstittsyn utifrån Covid -19. Gemensam
checktista för de Värmtändska kommunerna.
- information om översiktsptanen för Forshaga kommun är ute på samråd. Förstag titt
yttrande på juni-nämnden.
- information om möte med samhältsptanerargruppen och diskussioner om prioriteringar
avseende uppdatering av gamla samt framtagande av nya detatjptaner.
- information om pågående titlsynsärende.
- information om höstens medarbetarundersökning och framtagande av handtingsptan
kopptat tit[ denna.
- information om nya lagförstaget avseende laddstotpar

Jan Erik Engström, stadsarkitekt
- översiktsptanen för Forshaga kommun är ute på samråd.
- information om att gröna infrastrukturptanen beräknas vara klar 2020
- trafikplan är under framtagande och beräknas vara ktar 2021
- mitjö- och ktimatptan beräknas vara klar 2020
- bostadsförsörjningsprogrammet ska uppdateras framöver då den är inaktuett
- information om pågående detatjptan som omfattar kyrkan i Munkfors
- ändring av detaljptan i Visterud pågår
- detatjptanearbete för Acksjön/Lyckan har startats upp
- detatjptan i Bengstbol är vitande då det krävs pengar för att fortsätta med den
- information om prioriterade planer inom den närmaste tiden med utgångspunkt i vad
samhättsptanerargruppen kommit fram titl.

Terese Atexandersson, ptan- och bygghandläggare:
- redovisning av resuttatet av löpande NKI inom bygg.

Bestutet skickas för verkstättighet titt:

Bestutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign

;^r'
L ^OC. ry

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottets p rotokol I

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- notera arbetsutskottets protokott 2020-04-20

Bakgrund
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott hade sammanträde 2020-04-20 och protokottet har
skickats ut titl samttiga ledamöter i mitjö- och byggnämnden att ta del av.

Beslutet skickas för verkstältighet titt:

Bestutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign

t'^L-{L'
Utdragsbestyrkande
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Ändrade sammanträdestider för mitjö- och byggnämnden 2020.
Dnr: M 2019-576

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- ändra sammanträdesdag i september från 2020-09-21 titt 2020-09-23 ktockan 14.00
- ta bort arbetsutskottets sammanträde Z0Z0-12-14 ktockan 14.00 och ersätta det med ett
sammanträde för fult nämnd samma dag och tid

Bakgrund
Nämnden har fått en ny ordförande efter att sammanträdestiderna bestutades i slutet av
2019. Några mindre korrigeringar behöver därför göras.

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Terese Atexandersson, nämndsekreterare

Bestutet skickas för kännedom titl: Mitjö- och byggnämndens ledamöter och ersättare
Mitjö- och byggförvattningens tjänstepersoner
Komm unledni ngskontoret

Justerarnas sign

{-r:r, /q Utdragsbestyrkande
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Utbildning energirådgivning och energicoachning

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- notera informationen

Bakgrund
På grund av att ftera förtroendevatda är nya i mitjö- och byggnämnden finns ett behov av
utbitdning inom de områden som nämnden ansvarar för. Utbitdningsmateriatet är framtaget
av handtäggare som arbetar med energirådgivning och med energicoachning mot företag.

Bestutet skickas för verkstättighet titt:

Bestutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign

/ --{- * 0L"
Utdragsbestyrkande
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Handlingsplan för en fossilfri fordonsflotta för Forshaga
kommun som organisation. Dnr: M-2020-154
MBNG 2020t48

Beslut
Mitjö- och byggnämnden förestår kommunfultmäktige besluta
- anta handlingsptanen för en fossitfri fordonsflotta för Forshaga kommun som organisation

Bakgrund
Sverige har som måt att klimatpåverkan från Sveriges transportsektor ska ha minskat med 70
procent år 2030, jämfört med år 2010. Forshaga kommun har en vision om att vara
klimatneutrala 2030, och i omstättningen tit[ en fossitfri uppvärmning och etanvändning har
kommunen kommit tångt. Det återstår dock en het det arbete när det gätter fordon,
arbetsmaskiner och transporter. Handtingsptanen syftar titt att sammanfatta nutäget och de
åtgärder som pågår respektive förestås för att skynda på utvecktingen mot en
fossitoberoende fordonsftotta och transporter.
Entigt kommunens mitjö- och ktimatstrategi som kommunfuttmäktige antog i juni 2017 ska
kommunen arbeta för att minska sin ktimatpåverkan med ett måt om frisk tuft och rent
vatten. Dessutom har Forshaga kommun skrivit en miljööverenskommelse med länsstyretsen
att kommunen ska arbeta mot en fossitfri fordonsftotta. Kommunfuttmäktige har gett i
uppdrag titt mitjö- och byggförvattningen (2018-06-19 5 88) att en handlingsptan för en
övergång titt fossilfri fordonsftotta ska tas fram.

Beslutsunderlag
Klimatstrateg Jonas Högtunds tjänsteskrivelse, 2020-05-04
Handtingsplan för en fossitfri fordonsftotta, 2020-05-04

Bestutet skickas för verkstältighet titt: Kommunfultmäktige Forshaga kommun

Bestutet skickas för kännedom tit[: Jonas Högtund

Justerarnas sign

L-t,L lq
Utdragsbestyrkande
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Revidering av Forshaga kommuns klimatkompensationsmodelt.
Dnr: M-2020-153
MBNG 2020/47

Beslut
Mitjö- och byggnämnden förestår kommunfuttmäktige bestuta
- revidering av ktimatkompensationsmodetten för Forshaga kommuns tjänsteresor

Bakgrund
Ktimatkompensation för kommunens tjänsteresor har pågått sedan 2017. De två största
förvattningarna är Vård- och omsorgsförvattningen och Kommunteknik och Service, som står
för de allra ftesta resorna och därmed de största utsläppen. Det är också dessa förvattningar
som har sökt tittbaka sina pengar. Vård- och omsorgsförvattningen har ansökt om
läkemedetsautomater och nattkameror för att minska antatet resor men också
laddningsstationer för verksamhetens etcyktar. Kommunteknik och Service har båda åren
ansökt om pengar för energieffektivisering. Ktimatkontot var tänk att användas tit[
ktimatförbättrade åtgärder som inte enbart ingår i den ordinarie verksamheten, vitket inte
har skett i den utsträckning som var tänkt.
För att bättre anpassa ktimatkompensationen och hur pengarna ska användas är förstaget
att pengar får sökas tittbaka för sådant som verksamheten inte skulte ha gjort i vantiga fatt,
det vitt säga inte ingå i den ordinarie verksamheten. Åtgärderna ska dessutom sänka
kotdioxidutstäppen.

I Forshaga kommun står transporterna för nästan 50 % av utstäppen av växthusgaser. Hittitts
har endast personbitar räknats med i kotdioxidutstäpp men för att accelerera arbetet med
att få ned utsläppen är förstaget att stegvis även räkna med arbetsfordon (tastbitar,
traktorer m.f[.) som kommunen använder. Entigt Kommuntekniks siffror för arbetsfordon
uppgår utstäppen titt cirka 100 ton kotdioxid/år. För 2020-års resor inktuderas mindre
arbetsfordon, för att kommande år fram titt 2025 successivt inktudera samtliga tyngre
fordon och arbetsmaskiner.

Det totata utstäppet av koldioxid för 2019 års-resor är 239 ton/kotdioxid, vilket är en
minskning med cirka 46 ton/kotdioxid (16 %) sedan starten 2017. Vård- och omsorg står för
den största minskningen, cirka 27 % mindre utstäpp. Det beror til[ största deten på att
antalet et-bi[ar har ökat men också att antatet bitar har btivit färre samt en bättre
ruttoptimering.

För 2019-års resor avsätts 1 krlkg utstäppt koldioxid, vilket har varit en uppräkning med 25
öre per år sedan 2017. Förstaget är att årtigen räkna upp kostnaden för utstäppen entigt
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) gånger två, vitket ger en uppräkning på cirka 5,0-
5,5 % per år, vitket ger en ökning för 2020-års resor på 5-6 öre.

Pengar som inte har används av förvaltningarna uppgår titt 120 000 SEK (2017-2018). För
2019-års resor ligger summan på 239 000 SEK, det vitt säga en total summa på 359 000 SEK.

Förstaget är att använda en del av ktimatkompensationspengarna för 2017-2018 titt
laddinfrastruktur för et-bitar, då kommunen enligt mitjööverenskommelserna ska arbeta mot
en fossitfri fordonsftotta. Utbyggnaden av laddpunkter måste titt för att inköp av et-bitar ska

Utdragsbestyrkande
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vara möjtigt framöver. Pengar som inte används/söks av förvaltningar respektive år titlfatter
"potten", och kan då användas för gemensamma satsningar för arbete mot en fossitfri
fordonsftotta.

Beslutsunderlag
Ktimatstrateg Jonas Högtunds tjänsteskrivetse, 2020-05-08

Beslutet skickas för verkstättighet titt: Kommunfultmäktige Forshaga kommun

Beslutet skickas för kännedom titl: Jonas Högtund

Justerarnas sign

/- nu fq
U tdragsbestyrkande
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Meddelande av varning gällande serveringstillstånd för Dejes
Kvarterskrog & Pizzahouse, Deje 6:9, Forshaga kommun. Dnr:
M-2020-99.
MBNG 2020/68

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- meddeta Dejes kvarterskrog &, Pizzahouse, ,, en varning entigt atkoholtagen 9
kap 17 5 för
- om ansökan av F-skattsedel avslås av Skatteverket etler om

kommer mitjö- och byggförvattningen att förestå återkattelse av serveringstittståndet
titl nästkommande nämndsammanträde

Bakgrund
Mitjö- och byggförvattningen gör löpande kontrotter av botag med serveringstittstånd via
kreditupptysningsföretaget SYNA. En löoande kontrolt {hrevaknine) i januari 2020
uppmärksammade flertatet utslag av
Vid närmare granskning har botaget r

Botaget har även förtorat pga
Bolaget, verksamhetsutövaren, har getts möjtighet att yttra sig. Svar finns att ta del av i
bifogade handlingar.

Bolaget har tidigare meddetats en erinran. Entigt påfötjdstrappan ska yttertigare brister
teda titt en varning. Dessa brister är dock såpass attvartiga att en varning är aktuetl även
utan tidigare erinran.

Detaljerad information, händetseförtopp samt bedömning finns att ta del av i utredningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse, 2020-05 -08

Utredning, 2020-05-08
Yttrande från VU, 2020-04-24

Justerarnas sign

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Mitjö- och byggförvattningen, Josefine Åstund

Beslutet skickas för kännedom titt: Verksamhetsutövaren (tittståndshavaren), 
.

,tt,/ ^ /\l
f4 L./ \-

Utdragsbestyrkande
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Revidering av detaljptan för Enåsen, Forshaga kommun. Dnr:
BYGG 2018-16
MBNG 2020/67

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- avbryta uppdraget att revidera detatjptan för Enåsen, Forshaga kommun

Bakgrund
Mitjö- och byggnämnden bestutade 2018-01-16 att ge stadsarkitekten i uppdrag att ta fram
ett ptanförstag för revidering av detatjptan för Enåsen (MBN 53 2018).

I samverkan med kommunledningskontorets samhättsptanerare, och förentigt med det
pågående arbetet med en ny översiktsptan, bedöms detta område inte vara prioriterat i
nutäget. Ett bestut behövs därför för att avbryta uppdraget. Arbetet med planen har i
dagstäget inte påbörjats.

Beslutsunderlag
Tj änsteskrivetse 2020-05-06

Justerarnas sign

Bestutet skickas för verkstätlighet titt: Lindha Roth6n, plan- och bygghandtäggare
Jan Erik Engström, stadsarkitekt

Bestutet skickas för kännedom titt: Ptanarkitekten

{-uc- l"{f
Utd ragsbestyrkande
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Detaljplan för Norra Bokliden, Forshaga kommun. Dnr: BYGG
2018-14
MBNG 2020/66

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- avbryta uppdraget att ta fram en ny detatjptan för Norra Boktiden, Forshaga kommun

Bakgrund
Mitjö- och byggnämnden beslutade 2018-01-16 att ge stadsarkitekten i uppdrag att ta fram
ett ptanförstag för Norra Boktiden (MBN 53 2018).

I samverkan med kommuntedningskontorets samhättsptanerare, och förentigt med det
pågående arbetet med en ny översiktsptan, bedöms detta område inte vari prioriterat i
nuläget. Ett beslut behövs därför för att avbryta uppdraget. Arbetet med planen hann
påbörjas i tidigt skede under 2018, men bestutades i början av 2019 att täggas vitande på
grund av då rådande ekonomi och andra prioriteringar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-05 -06

Justerarnas sign

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Lindha Roth6n, ptan- och bygghandtäggare
Jan Erik Engström, stadsarkitekt

Bestutet skickas för kännedom tilt: Ptanarkitekten

/ t';c 4q
Utd ragsbestyrkande
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Nytt kvartersnamn inför avstyckning i område Enåsen vid Norra
Lagerlöfsgatan, Forshaga kommun. Dnr: BYGG 2020-205
MBNG 2020/69

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- vätja Aspåsen som nytt kvartersnamn

Bakgrund
Kommunteknik ska ansöka hos lantmäteriet om att stycka av fem stycken kommunata
tomter för bostäder på Enåsen. Tit[ ansökan måste finnas ett kvartersnamn, vitket mitjö-
och byggnämnden bestutar om.
En viss förankring titt befinttiga kvartersnamn e[[er områdets historia är önskvärd och ger
också möjtigheten att fortsätta på samma tema i framtiden om behov uppstår.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-05 -08
Situationsptan med markerade tomter
Översiktskarta

Justerarnas sign

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Kommunteknik och service, Anne Heltström

Beslutet skickas för kännedom titt: Lantmäteriet Värmtand

L -uc, /{9
Utdragsbestyrkande
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Förlängning om 5 år gällande tidsbegränsat bygglov för ändrad
användning från tom lokal titl kontor, vån 2, Skolan 4,
Forshaga kommun. Dnr: BYGG 2O2O-104
MBNG 2020/65

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- ge tidsbegränsat byggtov med stöd av 9 kap. 33 S ptan- och byggtagen (2010:900), PBL.

- bygglovet gätter titt och med 2025-05-18.
- senast när byggtovet upphör att gätta ska verksamheten awecktas.
- avgiften för förtängning av tidsbegränsat byggtov är 6 244 kr (i entighet med taxa faststättd
av kommunfuttmäktige). Faktura för byggtovsavgiften skickas separat.

Handtingar som ingår i bestutet
Ansökan om byggtov daterad 2020-02-26, awecklingsptaner daterade 2020-04-01 samt 2020-
04-24

Jäv
Henrik Larsson (M) anmäter jäv och lämnar tokalen.
Marian Gustavsson (S) anmäter jäv och lämnar lokaten.
Eva-Karin Nilsson (S) går in som ordförande på denna paragraf

Bakgrund
Forshaga kommun ansöker om förlängning om fem år av tidsbegränsat bygglov för ändrad
användning av andra våningen i Guta Vittan titt kontor, inom detaljplanerat område.
Nuvarande byggtov upphör att gätta 2020-05-19.

Skät titt bestut
Då ärendet gätter en förtängning av tidigare bevitjat tidsbegränsat byggtov, har
förutsättningarna redan prövats i det lovet (MBN AU S 16 2015). Detta beslut gätler enbart
en förtängning av tiden för tidigare bevitjat tidsbegränsat byggtov.
Bestut om startbesked, kontrottptan och stutbesked titlämpas inte vid förlängning av
tidsbegränsat byggtov då åtgärden redan är påbörjad och avstutad samt tagen i bruk. Två
awecktingsptaner har lämnats in som visar på att verksamheterna ska avstutas innan det
förtängda lovet upphör att gätta.

Beslutsunderlag
Tj änsteskrivetse 2020-05-04

Beslutet skickas för verkstättighet titt: Lindha Roth6n, ptan- och bygghandtäggare

Beslutet skickas för kännedom titt: Forshaga kommun, Joakim Bååth

Underrättelse om beslutet per brev titt ägare och boende på fastigheterna: Prästgården 1,

Justerarnas sign

\- vv 4,/

Utdragsbestyrkande
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Tidsbegränsat byggtov för uppförande av container/bod för
försäljning av mat, Kastanjen 22, Forshaga kommun. Dnr:
BYGG 2020-74
MBNG 2020/59

Beslut
Miljö- och byggnämnden bestutar
- bevitja tidsbegränsat byggtov med stöd av 9 kap. 33 S ptan- och byggtagen (2010:900), PBL
- byggtovet gätter i tio (10) år titt och med 2030-05-18 utan ny prövning. När byggtovet
upphört att gätta ska containern/boden tas bort.
- startbesked för att påUOrla åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 5 plan- och
byggtagen.

Witty Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet.

Upptysningar gättande bygglovsbestut
- Fötjande handlingar ska lämnas in titt byggtovsenheten som undertag för slutbesked: lfyttd
kontrottptan som intygar att byggherren har fötjt kontroltplanen och att byggnadsåtgärden
överensstämmer med bevitjat byggtov
- Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
- lnnan byggnaden får tas i bruk måste stutbesked ha meddetats entigt 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
lovbeslutet 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 slutbesked. En byggsanktionsavgift kan uppgå titt
betydande belopp.

Avgift
Avgiften för tidsbegränsat byggtov gättande container/bod, utan tekniskt samråd, är 8 920
kr (i entighet med taxa faststä[td av kommunfuttmäktige). Faktura för avgiften skickas
separat.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan om tidsbegränsat bygglov 2020-02-14, bitder + fasadritningar 2020-02-24, bitder
2020-05-05, situationsptan 2020-02-24, planritning 2020-02-25, förslag tit[ kontrottptan 2020
05-04 och mitjöavdetningens yttrande.

Bakgrund
Ansökan avser tidsbegränsat byggtov om tio (10) år för uppförande av container/bod för

Justerarnas sign
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försätjning av mat inom detatjptanerat område på fastigheten Kastanjen 22.

Vatten och avlopp ska kopplas samman med befinttigt hus på fastigheten. Tekniska
avdetningen ska kontaktas innan inkoppting sker.

Förutsättningar
Fastigheten omfattas av detatjptan: "Förstag titt ändring av stadsptan för kvarteret
Kastanjen i Forshaga köping, Värmtands [än".

Entigt 9 kap. 30 5 ptan- och byggtagen (2010:900), PBL, ska byggtov ges för en åtgärd som
inom ett område med detatjptan om vissa förutsättningar är uppfyttda. En förutsättning är
att åtgärden inte strider mot detatjptanen. Vidare gätter att byggnaden även ska uppfyita
vissa krav i 2 och 8 kap. PBL.

Entigt 9 kap. 33 S ptan- och byggl.agen (PBL) får ett tidsbegränsat byggtov ges, för en åtgärd
som uppfytter någon etter några men inte atta förutsättningar entigt 30-32a 55 PBL, om
sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid.

Yttrande
Åtgärden är av sådan art 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:
Frisören 3, Ptåtstagaren 2, Lönnen 16, Kastan jen22,26 och 29 samt Storgatan 284 och 22 A-
F har ansetts som berörda. Erinran har inkommit från Lönnen 16, Storgatan 28 och Storgatan
22.

De yttranden som inkommit säger att åtgärden kommer tigga för nära bostadshusen och de
är oroliga över att det eventuettt ska bti en tjudnivå på kvättarna och mer utav trafiken,
nedskräpning och att lukt från matos kommer in i tägenheterna.
Man skriver också att det finns gott om tomma tokater i centrata Forshaga som borde
användas först.

Den sökande har lämnat sina synpunkter på de yttranden som inkommit och skriver att det
tigger i deras intresse att håtta rent och snyggt.

Ärendet har remitteras titl tekniska avdetningen på grund av trafiksituationen, och
mitjöavdetningen på grund av verksamhetens art. De har inget att erinra.

Skät titl beslut
Åtgärden bedöms som planentig.

Vad gätter de yttranden som inkommit gä[ande matos, nedskräpning och [ukt, så anser
mitjöavdelningen att detta kan lösas genom att ptacera ventiler vända åt ett annat hått än
mot fterbostadshuset. Det anses hetler inte kunna förutsättas redan i bygglovsskedet att
dessa probtem är ett faktum. Den sökande kommenterar också att det tigger i dennes
intresse att hålta rent och snyggt.

Tekniska avdetningen har remitterats angående trafiksituationen och har hetter inget att
erinra.

Beslutsunderlag

Justerarnas sign
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Bestutet skickas för verkstättighet titt: Marie Jadermark, byggingenjör
Beslutet skickas för kännedom titt: Christer Knutsson, Lea Bidgoti, Forshagabostäder AB, EvaStyffe Knutsson, Masoud Bidgoti (Besvärshänvisning, iek * pe1-llgningsbev-is)

Underrättetse om beslutet per brev titt fastighetsägare och boende titt fastigheterna:
Frisören 3, Plåtslagaren 2, Lönnen 16, Kastan jen2i,26 och 29 samt Storgatän 2gA och 22 A-
F + annons i "Post- och lnrikes Tidningar',

Bestutet skickas tilt: sökande (Besvärshänvisning, detgivningskvitto)

Justerarnas sign
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Uttag av sanktionsavgift för påbörjad byggnation innanstartbesked, , Forshaga kommun. Dnr: BYGG 2020-66
MBNG 2020/64

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- ta ut byggsanktionsavgift av ), ägare titt , med stöd
av 1 1 kap. 51, 52 och 53 55 plan- och byggtagen (2010:900), PBL för att utan startbesked hapåbörjat en åtgära som kräver startbes-käd 

"nUgi 
tO t<ap. 1'S eAl.

- faststälta byggsanktionsavgiften titt6 042 kronor med stöd av 9 kap, 7 s 1p. ptan och
byggförordningen, PBF och 1 kap. 7 S 1 p. pBF.
- avgiften ska betatas även om bestutet överktagas.
- avgiften ska betalas titl Forshaga kommun inom två (2) månader efter det att bestutet har
detgetts den avgiftsskytdige. En faktura kommer att skickas separat.

Kommunicering
Kommunicering av tjänsteskrivelsen har skett innan sammanträdet.

Upptysningar
By"ggsanktionsavgift tas inte ut om rättelse sker innan mitjö- och byggnämnden tagit upp
ilåg?n om avgift titt övertäggning vid ett sammanträde. Ärendet kori'mer att tas uif ror
övertäggning den 18 maj 2020. Med rättetse avses att det som olovtigen nar. upffciiÅ ska tas
bort. Fastighetsägaren ska meddela mitjö- och byggförvattningen näiatgarOååiuliii uort.

Om en byggsanktionsavgift har bestutats för en överträdetse och den avgiftsskytdige
därefter inte vidtar rätte(se, ska en ny avgift för överträdetsen tas ut. Värje såAai ny avgirt
tas ut med dubbta det betopp som togs ut senast i entighet med kap. 9 ka[. 2 S ptan äch
byggförordningen (2011:338). Den sammantagda avgiftän för övertiädetsen får dock uppgå
titt högst 50 prisbasbetopp.

Bakgrund
2020'02-10 upptäckte en tjänsteperson från Forshaga kommun att en attan rivits och en
inglasad altan btivit uppförd och btivit större.

2020-02-26 skickade mitjö- och byggförvattningen ut en skrivelse där fastighetsägaren fick
informationen att ett ptatsbesök kommer att göras på fastigheten. Fastiglietsägaren fick
även möjtigheten att bemöta anmälan.

2020-03-01 inkom ett yttrande från fastighetsägaren. I yttrandet stod det att altanen varit
inglasad när fastigheten köptes 1984. Efter skadegöretse tog ingtasningen bort mot latan,men gtaset vid gavetn var kvar. Altanen behövde åtgärdas p.g.a-. åtdeiocn rOtst<aOoi. oå'
vatdes det att montera gtas igen, fast i en modernaie tappning.

2070'04-21 gjorde mitjö-och byggförvattningen ptatsbesök på fastigheten. Bitder togs på den
ingtasade altanen. Mått togs och altanen var 3,16 x 5,45m, det vitfsäga 17,zkvm. 

-
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Lagrum
Byggsanktionsavgiften för att ha påbörjat en byggnation trots förbudet i 10 kap. 3 5 ptan-
och byggtagen (2010:900) innan mitjö- och byggnämnden beviljat ett startbesked är 0,5
prisbasbetopp med ett tittägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens
sanktionsarea entigt 9 kap. 7 S 1p. plan- och byggförordningen.

Entigt 11 kap. 5 S ptan- och byggtagen ska mitjö- och byggnämnden pröva förutsättningarna
för och behovet av att ingripa etter besluta om en påfötjd så snart det finns antedning att
anta att någon inte har fötjt en bestämmetse 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. plan- och
byggförordningen (201 1:338) PBF. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdetsen
inte har skett uppsåttigen elter av oaktsamhet. En åtgärd får inte påbörjas innan mitjö- och
byggnämnden har gett ett startbesked, om åtgärden kräver byggtov entigt 10 kap. 3 5 ptan-
och byggtagen.

Entigt 1 0 kap. 53a 5 ptan - och byggtagen får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas
ned om avgiften inte står i rimtig proportion titt den överträdetse som har begåtts. Avgiften
får sättas ned titt hätften elter en fjärdedet. Vid prövningen entigt första stycket ska det
särskitt beaktas om överträdetsen inte har skett uppsåttigen elter av oaktsamhet elter om
överträdetsen av andra skät kan anses vara av mindre attvartig art.

Skät titt bestut
Mitjö- och byggförvattningen konstaterar att de åtgärder som har vidtagits har utförts innan
mitjö- och byggnämnden har gett ett startbesked entigt 10 kap. 3 5 ptan- och byggtagen.
Byggsanktionsavgiften för att ha påbörjat åtgärden utan startbesked uppgår titt 24 170 kr
entigt den lagstiftning som gättde när förseetsen skedde (efter 201 3-07-01 ). Då avgiften inte
står i rimtig proportion titl överträdetsen sätts avgiften ned titt en fjärdedet entigt 11 kap.
53a 5 PBL. Byggsanktionsavgiften btir då 6 042kr.

Mitjö- och byggförvattningen gör därför bedömningen att det är skätigt att med stöd av 11

kap. 51 5 ptan- och byggtagen samt 9 kap.751p. plan- och byggförordningen ta ut
byggsanktionsavgift av r ,, ägare titl fastigheten , på 6
042 kronor, för att ha påbörjat en åtgärd utan att mitjö- och byggnämnden har beviljat
startbesked. Avgiften ska betalas inom två (2) månader efter detgivning av detta bestut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-04- 30

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Marie Jadermark, byggingenjör

Beslutet skickas för kännedom titt: (Besvärshänvisning, rek +

mottagningsbevis)

Justerarnas sign
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Upphäva vitesföreläggande på fastigheten Olsätter 1:51
(Färjevägen 8 A-D), Forshaga kommun. Dnr: BYGG 2016-435
MBNG 7020t63

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- upphäva beslut gättande företäggande med vite MBN S 55-2020, att byggnadens ägare ska
[åta utföra funktionskontrot[ avseende ventitationssystemet på fastigheten Otsätter 1:51
(Färjevägen 8 A-D).

Bakgrund
Mitjö- och byggnämnden har den 2020-03-23 555, beslutat om företäggande med löpande
vite om 10 000 kronor, att byggnadens ägare ska låta utföra funktionskontroll avseende
venti Iationssystemet.
Efter att beslutet fattats har byggnadens ägare den 2020-04-04 kommit in med ett protokol[
över utförd f u nkti onskontroll den ZOZ0 - 04- 07-.

Motivering
Detta system ska kontrotteras med 6 års intervatt. Senaste besiktning som anmätts tit[
kommunen skedde 2010-01 - 1 1 . Byggnadens ägare har den 2020-04-04 kommit in med ett
besiktningsprotokott. Mitjö- och byggnämnden gör bedömningen att företäggandet den 2020-
03-23, 555 har förlorat betydetsen och upphäver bestutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-05 -04

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Marie Jadermark, byggingenjör

Bestutet skickas för kännedom titt: Fax bostäder KB (Besvärshänvisning, detgivningskvitto)

I nskrivni ngsmyndi gheten (detgivni ngskvitto)

Justerarnas sign
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Justerarnas sign
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Upphäva vitesföreläggande på fastigheten Klippåsen 1:20
(Björnvägen 15 A-D), Forshaga kommun. Dnr: BYGG 2017-438
MBNG 2020/62

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- upphäva bestut gättande företäggande med vite MBN 5 56-2020, att byggnadens ägare ska
tåta utföra funktionskontroll avseende ventilationssystemet på fastigheten Ktippåsen 1:20
(Björnvägen 15 A-D).

Bakgrund
Mitjö- och byggnämnden har den 2020-03-23 556, beslutat om företäggande med löpande
vite om 10 000 kronor, att byggnadens ägare ska tåta utföra funktionskontrotl avseende
venti Iati onssystemet.
Efter att bestutet fattats har byggnadens ägare den 2020-04-04 kommit in med ett protokolt
över utfö rd f un kti onskontrotl den 20?.0 -04 -02.

Motivering
Detta system ska kontrotteras med 6 års intervatl. Det finns inga tidigare besiktningar
anmätda titl kommunen. Byggnadens ägare har den 2020-04-04 kommit in med ett
besiktningsprotokott. Mitjö- och byggnämnden gör bedömningen att företäggandet den 2020-
03-23, 555 har förtorat betydetsen och upphäver bestutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-05 -04

Beslutet skickas för verkstättighet titt: Marie Jadermark, byggingenjör

Bestutet skickas för kännedom titt: Fax bostäder KB (Besvärshänvisning, detgivningskvitto)

I nskrivni ngsmyndigheten (detgivningskvitto)

L-ar- *ry
Utdragsbestyrkande
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Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, del av
, Forshaga kommun. Dnr: BYGG 2020-74.

MBNG 2020/61

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- bevitja ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus med stöd av 9 kap. 17 och 31 55
ptan- och byggtagen (2010:900) PBL med fötjande vittkor:
- förhandsbeskedet gätter redovisad omfattning, ptacering och i huvudsak utformning i
enlighet med bitagda handlingar.
- mitjöavdetningens yttrande gältande vatten, avtopp och övriga upptysningar ska fötjas.
- sökande ansvarar för att utfart til[ gata etter väg ordnas.

Upplysningar gällande förhandsbeskedet
- Entigt 9 kap. 39 S PBL innebär förhandsbesked inte att åtgärden får påbörjas.
- Förhandsbeskedet gätter entigt 9 kap. 39 g PBL, endast om byggtov för åtgärden söks inom
två år efter det att bestutet om förhandsbesked vunnit taga kraft.

Avgift
Avgiften för förhandsbesked, utanför ptantagt område är 9 812 kr (i enlighet med taxa
faststättd av kommunfuttmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.

Handtingar som ingår i bestutet
Ansökan om förhandsbesked 2020-03-12, situationsptan 2020-03-1 2 samt yttranden från
miljöavdetningen.

Jäv
Willy Eriksson (C) anmäter jäv och lämnar lokalen

Bakgrund
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på det av fastigheten

som [igger utanför ptantagt område och utanför områdesbestämmetser

Det har tidigare stått ett hus på titttänkt fastighet.

Förutsättningar
Fastigheten är betägen utanför ptantagt område och utanför områdesbestämmelser.

Entigt 9 kap. 31 5 plan- och byggtagen (2010:900), PBL, ska bygglov ges för en åtgärd
utanför ett område med detatjplan, om åtgärden bt.a. inte förutsätter ptantäggning entigt 4
kap. 2 5.

Yttranden
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). Ägare av och boende på fastigheterna

Justerarnas sign
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har ansetts som
berörda. lngen erinran har inkommit.

Yttrande har lämnats in från miljöavdetningen gättande möjtigheten att anordna enskitt
avtopp på fastigheten. Mitjöavdetningen har ingen att erinra mot att bevitja ett
förhandsbesked på fastigheten förutsatt att vissa punkter beaktas i deras yttrande.

Mitjöavdetningen har även tämnat in ett yttrande gättande jordbruksmark. I yttrandet skrivs
det generetlt att landsbygdens traditionetta näringar jordbruk och skogsbruk är av stor
betydetse för en levande tandsbygd och för att behåtla det öppna landskapet.
Jordbruksmark av högt brukningsvärde är betydetsefut[ ur samhätlsekonomisk synpunkt.
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggetse etter anläggningar om det
behövs för att titlgodose väsenttiga samhällsintressen och detta behov inte kan tittgodoses
på ett från attmän synpunkt tittfredsstättande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Skät titt bestut
Mitjö- och byggnämnden bedömer att ptatsen är tämptig för ändamålet och ger därför ett
positivt förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus med stöd av 9 kap. 1 7 och 31 55
ptan- och byggtagen (2010:900).

Åtgärden förutsätter inte ptantäggning entigt 4 kap. 2 etter 3 S, PBL. Åtgärden bedöms
uppfytta de krav som fötjer av 2 kap., PBL. Möjtighet finns att anordna väg. Ptatsen bedöms
som lämptig för ändamåtet. Det har sedan tidigare stått ett hus på titttänkt ptats.

Det har inte framkommit något under handtäggningen som tyder på att den aktuetla
jordbruksmarken har högt brukningsvärde. Marken är inte utpekad som riksintresse med
utökat skydd enligt mitjöbatken.

Ett nytt enbostadshus på den aktuelta platsen är en naturtig fortsättning av den befintliga
bebyggetsen. Påverkan på jordbruksmarken i och med ett nytt bostadshus är försumbar, så
det enskitda intresset av att bebygga fastigheten anses här väga tyngre än det altmänna
intresset av att bibehåtla jordbruksmarken.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-05 -08

Situationsptan 2020-03-1 2

Bitder 2020-04-08
Översiktskarta 2020-05-08

Bestutet skickas för verkstätlighet titt: Marie Jadermark, byggingenjör

Bestutet skickas för kännedom tilt: Underrättetse om beslutet per brev titl fastighetsägare
och boende av fastigheterna:

l annons i "Post- och lnrikes Tidningar"

Beslutet skickas ti It: sökande (Besvärshänvisning + detgivningskvitto)

Justerarnas sign
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Anmälan av delegeringsbeslut

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- ftytta redovisning av detegationsbeslut tit[ nästkommande sammanträde då de redovisas
digitatt

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

skät titt bestut: på grund av Covid -19 behöver rutinen för hantering av de fysiska
dokumenten som ska detges samtliga att ses över och förbättras.

Beslutsunderlag
Detegeringsbeslut redovisas på sammanträdet:
Mitjö- och hätsoskyddsärenden 2020-03-20 - 2020-05-15
Lovärenden 2020-03-20 - 2020-05-1 5

Bostadsanpassningsärenden 2020-03-20 - 2020-05-1 5

Parkeringstittstånd för röretsehindrade 2020-03-20 - 2020-05-1 5

Skrotbitar 2AZ0-01 -27 - 2020-05-15

Beslutet skickas för verkstättighet titt:

Bestutet skickas för kännedom til[:

Justerarnas sign
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