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Plats och tid

Avser paragrafer

Beslutande

Tjänstgörande ersättare

Ej tjänstgörande ersättare

övriga

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

2020-09-23, Munkfors, Ätven, ktockan 14:15 - 16:15

96-1 09

Marian Gustavsson (S) Ordförande
Eva-Karin Nitsson (S) 1:e vice ordförande
Witty Eriksson (C) 2:e vice ordförande
Karin Jensen (S) Ledamot
Henrik Larsson (M) Ledamot
Hans Backström (S) Ledamot
Lars-Ove Cartsson (S) Ledamot
Tore Lennartsson (C) Ledamot
Göran Otsson (KB) Ledamot 5100 - 5109

Anders Ljungsten (M) 596 - S99

Lars-Ola Westerlund (MP)
Marita Ögren (C)

JanErik Engström (Stadsarkitekt)
Lindha Rothen (Samordnare/ptan- och
bygghandtäggare)
Per Jung (Byggingenjör)
Terese Alexandersson (Nämndsekreterare och
bygghandtäggare)
Utrika Thorån (Förvattningen för mitjö- och
bvgg )
Urban Ledin (Mitjö- och byggchef)
Etin Svensson (praktikant,
samhältsplanerarprogrammet)
Hanna Risberg (Handtäggare)

Lars-Ove Cartsson (S)

Forshaga kommunhus, 2020-09 -25

Terese Atexan

ustavsson

auffi

?...

(

Justerande
-Ove Carlsson (S)
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Nämnd/Styretse

Sammanträdesdatum

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsptats för protokottet

Underskrift

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

Mitjö- och byggnämnd gemensam Forshaga - Munkfors

2020-09-23

2020-09-28

2020-10,20

Mitjö- och byggförvattningen

1I."9,):3K
Terese
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Upprop och val av justerare

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- vätja Lars-Ove (S) titt justerare.
Protoko[tet j usteras Z0Z0-09 -75

3(22)

Bestutet skickas för verkstättighet titt:

Bestutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign

L -G<

Utdragsbestyrkande
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Dagordning

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- godkänna dagordningen

Bestutet skickas för verkstättighet titt:

Bestutet skickas för kännedom till:

Justerarnas sign

L ^Oc-

Utdragsbestyrkande
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Rapporter

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- notera rapporterna

Bakgrund
Rapportering sker på sammanträdet entigt fötjande:
Urban Ledin, mitjö- och byggchef:
- presenterar praktikant Elin Svensson från samhättsptanerarprogrammet som ska praktisera
på mitjö- och byggförvattningen heta hösten
- information om praktikant inom mitjöområdet som kommer att praktisera på mitjö- och
byggförvattningen under hösten mettan 1-3 månader.
- information om att Forshaga kommun nominerats som en av finatisterna titt bti årets
Fairtrade city 2020.
- information om Håttbar Agenda och uppstartsmötet som hötts 2O2O-O}-22 då btand annat
[andshövdingen deltog.
- information om nya regter avseende fartigt avfalt. lnformation har gått ut tilt de företag i
kommunen som kan beröras av detta.
- information om ny tittfättig smitttagstiftning.
- information om att medarbetare på förvaltningen har intervjuats av PWC avseende
omorganisationen.

Jan Erik Engström, stadsarkitekt:
- översiktsptanearbetet pågår. Mycket synpunkter har inkommit i samrådsskedet, särskitt
från [änsstyrelsen. Kommunens samhättsptanerare arbetar med detta.
- arbetet med trafikptanen ska drivas vidare med hjätp av samhättsplanerarpraktikanten och
i samverkan med kommunteknik.
- detatjptan för område mellan Munkfors kyrka och Taltbacksvägen, Munkfors kommun har
vunnit laga kraft
- detatjplan för det av Munkfors handelsområde, Munkfors 9:35 - arbete uppstartat för att
möjtiggöra en bredare markanvändning än handet.
- detatjplan för utvidgning av industriområde Näset, Munkfors kommun - mer industrimark
behövs.
- detatjptan för det av Visterud är antagen men har ännu inte vunnit laga kraft.
- arbetet med detatjptanen i Acksjön/Lyckan pågår och är i uppstartsfasen. Fortfarande
många oktarheter som behöver redas ut, särskilt avseende trafikptanen som omfattar väg
62.
- arbetet med en ny detatjptan för fastigheten stottet i Forshaga kommun ska startas upp.
- information om detatjptan för delar av de centrala detarna av Forshaga som ska startas
upp inom det närmaste. Ännu inte uppstartat men bestut om uppdragei finns från KF.
- detatjptanen för Norra Grossbol har vunnit [aga kraft.

Hanna Risberg, bostadsanpassningshandtäggare:
- information om ett personärende.

Justerarnas sign

/"c;c
Utdragsbestyrkande
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Bestutet skickas för verkstättighet titt

Bestutet skickas för kännedom titl:

6(zzl

Justerarnas sign

1*.
Utdragsbestyrkande



:
Forshaga kommun

MILJö. OCH BYGGNiiMND GEAAENSAM FORSHAGA -
MUNKFORS
Protokoll 2020-09-23

s99

Utbildning Fairtrade

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- notera informationen

7(22)

Bakgrund
För att upprätthåtta en god rättssäkerhet finns ett behov av att töpande utbitda de
förtroendevatda inom de otika områden som nämnden ansvarar för. Lagar och regter ändras
löpande och det är viktigt att atla förtroendevatda är uppdaterade inom samttigJ
verksamhetsområden.

Beslutet skickas för verkstättighet titt:

Beslutet skickas för kännedom titl:

Justerarnas sign

/-u- w4
,/

Utdragsbestyrkande
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Delårsbokslut miljö- och byggnämnden 2O2O. Dnr: M-2020-678
MBNG 2020/93

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- godkänna detårsbokstut 2020

Bakgrund
Mitjö- och byggförvattningen har vid verksamhetsptaneringsdagarna 2020 gått igenom
verksamheten och upprättat ett undertag titt delårsbokstut. Avstämning har även skett med
nämndens ekonomiansvariga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-09- 1 6
Detårsbokstut 2020

Justerarnas sign

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Ekonomikontoret

Beslutet skickas för kännedom tilt:

/.-cr-
Utdragsbestyrkande
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Reviderad delegeringsordning. Dnr: M2020-39
MBNG 2020/75

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- godkänna förstaget tit[ reviderad detegeringsordning med fötjande tittägg:

1. ändra lagrummet på sidan 18, 5b, avseende tittståndsgivning för parkeringstittstånd titt 13
kap. 8 5 Trafikförordningen
2. tägga titt ordet särskilt på sidan 11, BZJ så att meningen istättet btir: "Ett sådant beslut
får inte överktagas särskitt i entighet med 13 kap. 2 S tredje stycket pBL".

Bakgrund
På grund av förändrad tagstiftning företigger ett behov av att revidera
delegeringsordningen. Förändringarna utgörs i huvudsak av reviderade laghänvisningar och
reviderade uppgifter om vem som är delegat. En tittfättig detegeringsordning finns även
bitagd som hanterar smittskyddstitlsyn. Det gätter så tänge den tittfättiga
smittskyddstagstiftningen gätter. Samtliga ändringar i den ordinarie detegeringsordningen
utan de rent strukturetla ändringarna är markerade med röd text i bifogad
delegeringsordning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-09- 1 6
Förslag titl reviderad delegeringsordning
Ti ttfättiga smittskyddsårgärder

Bestutet skickas för verkstättighet titl: Mitjö- och byggförvattningen

Bestutet skickas för kännedom till:

Justerarnas sign

/. *rz- ry
Utdragsbestyrkande
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Nya gatunamn vid Abborrtjärn samt för väg till nio nya
fastigheter avstyckade för bostäder, Forshaga kommun. Dnr:
BYGG 2020-319
MBNG 2020/91

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- namnge gata markerad med nr 1 entigt bitaga titt Abborrtjärnsvägen
- namnge gata markerad med nr 2 enligt bitaga titt Mörtvägen

Bakgrund
Mitjö- och byggnämnden har beviljat nio stycken förhandsbesked för bostäder vid
Abborrtjärn. En ny väg kommer att anläggas titt dessa tomter och behöver ett namn.
Eftersom vägen tilt badptatsen vid Abborrtjärn hetter inte har något namn i dagstäget är det
bra att bestuta om detta också, för att undertätta för exempetvis räddningstjänst öch
[iknande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-09- 1 5

Översiktskarta daterad 2O2O-07 -Og

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Lindha Roth6n, plan- och bygghandtäggare

Beslutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign

/ -cc
Utdragsbestyrkande



:
Forshaga kommun

MILJö. OCH BYGGN;iMND GEMENSAM FORSHAGA -

MUNKFORS
Protokotl 2020-09-23

Justerarnas sign

11(22)

5 103

Strandskyddsdispens för nybyggnad av bygglovsbefriad
komplementbyggnad. , Forshaga kommun. Dnr:
Bygg 2020-355
MBNG 2020/89

Bestut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- medge dispens från gättande strandskyddsbestämmelser för nybyggnad av friggebod med
stöd av 7 kap. 18 $ c p. 1 mitjöbatken.
- Som tomtptats räknas det område som är innanför det som markerats med röd tinje på
karta titthörande bestutet.

Upptysningar gättande strandskyddsdispens
- Bestutet om strandskyddsdispens upphör att gätla, om den åtgarC som avses med
dispensen inte har påbörjats inom två år etter avstutats inom fem år från den dag då
bestutet vann [aga kraft.
- Länsstyretsen kan överpröva beslutet 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

Avgift
Avgiften gättande strandskyddsdispens är 8 920 kronor (i entighet med taxa faststä[d av
kommunfuItmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.

Handtingar som ingår i bestutet
Ansökan om strandskyddsdispens 2020-08-24, situationsptan 2020-0B - 24 och
situationsplan med tomtptats 2020-08-28.

Bakgrund
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av en bygglovsbefriad
komptementbyggnad (friggebod). Byggnaden placeras på norra deten av fastigheten, cirka
sex meter från strandtinjen.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom Btysjöns strandskyddsområde som på platsen uppgår titt 100 meter
från strandtinjen.

Skät titt bestut
Byggnaden ptaceras inom redan ianspråktagen tomtplats.

Åtgärden minskar inte attmänhetens tittträde titt strandområdet

Beslutsunderlag
Tj änsteskrivetse 2020-09 -02
Situationsptan med tomtptats 2020-08-28
Bitder 2020-08-28

/."-
4v L'\-,,r''

Utdragsbestyrkande
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Översiktskarta

12(z2l

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Per Jung, byggingenjör

Bestutet skickas för kännedom tit[: Länsstyretsen (detgivningskvitto)
Sökande (besvärshänvisning)

Justerarnas sign

/. c<- K27
Utdragsbestyrkande
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Strandskyddsdispens för rivning samt nybyggnad av
bygglovsbefriad kom p lem entbyggnad.
kommun. Dnr: Bygg 2020-349
MBNG 2020/90

, Forshaga

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- medge dispens från gättande strandskyddsbestämmelser för nybyggnad av byggtovsbefriad
komplementbyggnad (attefattsbyggnad) med stöd av 7 kap. 18 s c p. 1 mitjöbaiken.
- Som tomtptats räknas det område som är innanför det som markerats med röd linje på
karta titthörande beslutet.

Upplysningar gättande strandskyddsdispens
- Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gätla, om den åtgäro som avses med
dispensen inte har påbörjats inom två år etter avslutats inom fåm år från den dag då
beslutet vann laga kraft.
- Länsstyrelsen 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 dispensbeslut ink-ommer titt Länsstyrelsen

Avgift
Avgiften gätlande strandskyddsdispens är 8 920 kronor (i entighet med taxa faststättd av
kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan om strandskyddsdispens 2020-08-12, ritning 2020-08-12, situationsptan 2020-0g-12
och situationsptan med tomtplats 2020-08-28.

Bakgrund
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av en byggtovsbefriad
komptementbyggnad (Attefattsbyggnad). Byggnaden placeras cirka 4 meter sydväst om
huvudbyggnaden. Befintlig komptementbyggnad rivs.

Förutsättningar
Fastigheten ligger inom Södra Hyns strandskyddsområde som på platsen uppgårtitt 100
meter från strandtinjen.

Skät titt bestut
Byggnaden placeras inom redan ianspråktagen tomtptats.

Åtgärden minskar inte attmänhetens tittträde titt strandområdet

Beslutsunderlag
tjänsteskrivetse 2020-09-03
ritning 2020-08-12
situationsptan med tomtptats 2020-08-28

/-a- lg
Utdragsbestyrkande



*
Forshaga kommun

AilLJö. OCH BYGGNIIMND GEMENSAM FORSHAGA -
MUNKFORS
Protokoll 2O2O-O9-23

bitder 2020-08-28
översiktskarta
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Justerarnas sign

Beslutet skickas för verkstättighet titt: Per Jung, byggingenjör

Bestutet skickas för kännedom titt: Länsstyretsen (detgivningskvitto)
Sökande (besvärshänvisning)

1u- Yq
Uldragsbestyrkande
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Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Forshaga kommun. Dnr: Bygg 2020-330
MBNG 2020/86

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- bevitja byggtov med stöd av9 kap. 31 S ptan- och bygglagen (2010:900), PBL.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrottansvarig. Kontrotlansvarig är Hetena Jensen,
som är certifierad kontroltansvarig med behörighet N entigt 10 kap. 9 5 PBL.

Upptysning
- Åtgärden får inte påbörjas förrän mitjö- och byggnadsnämnden har [ämnat ett startbesked
entigt 10 kap. 3 S PBL.
- l-nnan byggnaden får tas i bruk måste ett stutbesked ha meddetats entigt 10 kap. 4 5 PBL.
- Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och
lnrikes Tidningar,
- Om åtgärden påbörjas efter dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått taga
kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överktagas.
- Mitjö- och byggnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift om en åtgard påbörjas utan
startbesked etter tas i bruk utan stutbesked. En byggsanktionsavgift kan uppgå titt
betydande betopp.
- Om åtgärden har påböriats inom två år gätter byggtovet i fem år från den dag som beslutet
vinner laga kraft (entigt 9 kap. 43 5 PBL).

Avgift
Avgiften för byggtovetär 17 394 kronor (i entighet med taxa faststätld av
kommunfultmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.

Handlingar som ingår i bestutet
2020-07 -21 Ansökan
2020-07 -21 Ptan- och sektionsritning
Z0Z0 - 07 -21 Fasad ri tni n g

2020 - 07 -21 Situationsptan
2020-08-07 Yttrande, Trafikverket

Bakgrund
Ärendet avser nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
ett ptan och får en byggnadsarea på 183 kvadratmeter.

Byggnaden byggs i

Förutsättningar
Fastigheten är betägen utanför ptantagt område. Förhandsbesked (Mbn 2019-06-18 S 71) för
nio enbostadshus finns på platsen. Förhandsbeskedet är gittigt t.o.m. 2OZ1-07-24.

Entigt 9 kap. 1 8 S PBL är ett förhandsbesked bindande om bygglovsansökan för åtgärden
inkommer inom två år fr.o.m. den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Justerarnas sign

l*ac ,e Utd ragsbestyrkande
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Yttrande
Åtgärden är av sådan art att grannar har underrättats om ansökan och getts tilfä1e att
yttra sig (entigt 9 kap. 25 5 ptan- och byggtagen). lngen erinran har inkommit.

Ärendet har remitterats titt Trafikverket som yttrat sig i ärendet. Trafikverket anser att
kommunen bör se detta ärende som en det av en helhet och pröva ärendet i en
detatjplaneprocess där bt.a. Länsstyrelsens synpunkter kan inhämtas. Frågor som rör
trafikalstring såvät som boendemitjö kopptat titt butter bör ses i sin hethef och bedömas
kotlektivt för hela bostadsområdet. Trafikverkets yttrande i sin hethet är bifogat bestutet.

Ärendet har remitterats titt Kommunteknik och service som framför att skogen står kvar på
ptatsen. Detta gör att vägen inte kan projekteras i nutäget.

Skät titt bestut
Prövningen i förhandsbeskedet avser lokatiseringen, det vitt säga markens tämptighet för
den avsedda åtgärden. Denna prövning görs mot kraven i 2 kap. PBL. I detta kapitet står
btand annat att markområden ska användas för det etler de ändamåt som området är mest
lämpat för.

De synpunkter som trafikverket har framfört avser [okatiseringen av de nya bostäderna.
Dessa frågor behandlas inte i detta bestut då nämnden redan bedömt ptaisen tämptig i
bestutet om förhandsbesked.

Ansökan bedöms uppfytta de krav som fötjer av 8 kap. PBL

Beslutsunderlag
2020-09-01 Tjänsteskrivetse
2020-07 -21 Plan- och sektionsritning
2020 - 07 -21 Fasad ritni n g

2020-07 -21 Situationsplan
2020-08 -07 Yttrande, Trafikverket
karta

Justerarnas sign

Beslutet skickas för verkstältighet titt: Per Jung, Byggingenjör

Beslutet skickas för kännedom titl: Sökande (besvärshänvisning + delgivningskvitto)
Trafikverket (besvärshänvisning + detgivningskvitto)

l"oc Yq
Utdragsbestyrkande
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Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.

, Forshaga kommun. Dnr: Bygg 2O2O-290
MBNG 2020/87

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- bevitja byggtov med stöd av 9 kap.31 5 ptan- och byggtagen (2010:900), PBL

För att genomföra åtgärden krävs en kontrottansvarig. Kontroltansvarig är Peter Axelsson,
som ärcertifierad kontrottansvarig med behörighet N entigt 10 kap.9 5 PBL.

Upptysning
- Åtgärden får inte påbörjas förrän mitjö- och byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked
entigt 10 kap. 3 S PBL.
- lnnan byggnaden får tas ibruk måste ett slutbesked ha meddetats entigt 10 kap.4 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 fått taga
kraft sker det på egen risk eftersom bestutet kan komma att upphävas om det överktagas.
- Mitjö- och byggnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift om en åtgärd påbörjas utan
startbesked etler tas i bruk utan stutbesked. En byggsanktionsavgift kan uppgå titt
betydande betopp.
- 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).

Avgift
Avgiften för byggtovet är 19 847 kronor (i entighet med taxa faststättd av
kommunfuttmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.

Handtingar som ingår i beslutet
2020-06-22 Ansökan
2020-06-22 Ptan - och sektionsritning
2020 -06 -ZZ Fasad ri tni n g

Z0Z0- 06 -22 Si tuati onspta n
2020-06-22 Ritning, garage
2020-07 -09 Yttrande, Trafi kverket

Bakgrund
Ärendet avser nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten
Bostadshuset byggs i ett plan och får en byggnadsarea på 160 kvadratmeter. Garaget får en
byggnadsarea på SZ kvadratmeter.

Förutsättningar
Fastigheten är betägen utanför ptantagt område. Förhandsbesked (Mbn 2019-06-18 S 71) för
nio enbostadshus finns på ptatsen. Förhandsbeskedet är gittigt t.o.m. 2021-07-24.

Entigt 9 kap. 18 5 PBL är ett förhandsbesked bindande om byggtovsansökan för åtgärden

Utd ragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
2020 - 09 - 02 Tj ä ns tes krive ts e
2020 -06-22 Plan- och sektionsritning
2020 - 06 -22 Fasad ritni n g
2020 - 06 -22 Situati onspta n
2020-06 -22 Ritning, garage
2020 -07 - 09 Yttrande, Trafi kverket
karta

inkommer inom två år fr.o.m. den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Yttrande
Åtgärden är av sådan art att grannar har underrättats om ansökan och getts tittfä1e attyttra sig (entigt 9 kap. 25 s plan- och byggtagen). lngen erinran har inkommit.

Ärendet har remitterats titt Trafikverket som yttrat sig i ärendet. Trafikverket anser att
kommunen bör se detta ärende som en del av'en hethät och pröva ärendet i en
detatjptaneprocess där bt.a. Länsstyretsens synpunkter kan inhämtas. Frågor som rör
trafikatstring såvät som boendemitjö kopptat til.t butter bör ses i sin hetheioch bedömas
kottektivt för heta bostadsområdet. Trafikverkets yttrande i sin hethet är bifogat beslutet

Skät titt beslut
Prövningen i förhandsbeskedet avser lokaliseringen, det vitt säga markens tämptighet för
den avsedda åtgärden. Denna prövning görs moikraven i 2 t<apl eal. tdetta r.äpi"teiitår
btand annat att markområden ska användas för det etler de ändamåt tor årråå"iåi *"ra
lämpat för.

De synpunkter som trafikverket har framfört avser lokaliseringen av de nya bostäderna.
Dessa frågor behandlas inte i detta bestut då nämnden reOan 

"OeOomt 
ptaisen famf Sg Ibeslutet om förhandsbesked.

Ansökan bedöms uppfytta de krav som fötjer av g kap. pBL.

18(22)

Arendet har remitterats titt Kommunteknik och service som framför att skogen står kvar påptatsen. Detta gör att vägen inte kan projekteras i nutäget.

Beslutet skickas för verkstättighet titt: per Jung, byggingenjör
Bestutet skickas för kännedom titt: Sökande (besvärshänvisning + detgivningskvitto)
Trafi kverket (besvärshänv.isning + detgivningskvitto)

Justerarnas sign

L-ot
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Byggtov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
, Forshaga kommun. Dnr: Bygg 2OZ0-284

MBNG 2020/88

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- bevitja byggtov med stöd av9 kap. 31 5 ptan- och byggtagen (2010:900), pBL.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrotlansvarig. Kontrottansvarig är Nina Nordvatt,
som är certifierad kontrollansvarig med behörighet K entigt 10 kap. 9 S pBL.

Upptysning
- Åtgärden får inte påbörjas förrän mitjö- och byggnadsnämnden har [ämnat ett startbesked
entigt 10 kap. 3 5 PBL.
- lnnan byggnaden fårtas ibruk måste ett slutbesked ha meddetats entigt 10 kap.4 5 PBL.
- Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och
lnrikes Tidningar,
- Om åtgärden påbörlas efter dessa fyra veckor har gått men innan lovbestutet har fått taga
kraft sker det på egen risk eftersom bestutet kan komma att upphävas om det överktagas.
- Mitjö'och byggnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift om en åtgärC påbörjas utan
startbesked etter tas i bruk utan stutbesked. En byggsanktionsavgift kan uppgå titt
betydande betopp.
- Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller byggtovet i fem år från den dag som beslutet
vinner laga kraft (entigt 9 kap. 43 5 PBL).

Avgift
Avgiften för byggtovet är 19 847 kronor (i entighet med taxa faststättd av
kommunfuttmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.

Handlingar som ingår i bestutet
2020-07-06 Ansökan
2020-07 -06 Ptan- och sektionsritning
2020 -07 -06 Fasad ri tni n g

2020 -07 -06 Si tuationsplan
2020-07 -06 Ritning, garage
2020- 07 -09 Yttrande, Trafi kverket

Bakgrund
Arendet avser nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten
Bostadshuset byggs i ett plan och får en byggnadsarea på 172 kvadratmeter. Garaget får en
byggnadsarea på SZ kvadratmeter.

Förutsättningar
Fastigheten är betägen utanför ptantagt område. Förhandsbesked (Mbn 2019-06-18 S 71) för
nio enbostadshus finns på ptatsen. Förhandsbeskedet är gittigt t.o.m. zozl-oT-24.

Entigt 9 kap. 1 8 5 PBL är ett förhandsbesked bindande om byggtovsansökan för åtgärden

{'Cö
Utd ragsbestyrkande
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inkommer inom två år fr.o.m. den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Yttrande
Åtgärden är av sådan art att grannar har underrättats om ansökan och getts tittfätte att
yttra sig (entigt 9 kap. 25 5 ptan- och byggtagen). lngen erinran har inkommit.

Ärendet har remitterats titt Trafikverket som yttrat sig i ärendet. Trafikverket anser att
kommunen bör se detta ärende som en del av en hethet och pröva ärendet i en
detaljptaneprocess där bt.a. Länsstyretsens synpunkter kan inhämtas. Frågor som rör
trafikalstring såvätsom boendemitjö kopptat titt butter bör ses i sin hetheioch bedömas
kotlektivt för heta bostadsområdet. Trafikverkets yttrande i sin hethet är bifogat bestutet.

Ärendet har remitterats titt Kommunteknik och service som framför att skogen står kvar på
ptatsen. Detta gör att vägen inte kan projekteras i nutäget.

Skät titt bestut
Prövningen i förhandsbeskedet avser lokatiseringen, det vitl säga markens tämptighet för
den avsedda åtgärden. Denna prövning görs mot kraven i 2 kap. PBL. I detta kapitet står
bland annat att markområden ska användas för det etter de ändamål som området är mest
tämpat för.

De synpunkter som trafikverket har framfört avser lokatiseringen av de nya bostäderna.
Dessa frågor behandtas inte i detta bestut då nämnden redan bedömt ptaisen tämptig i
beslutet om förhandsbesked.

Ansökan bedöms uppfytta de krav som följer av 8 kap. pBL.

Beslutsunderlag
2020 - 09 - 0Z Tj ä n stes krive Ise
2020-07 -06 Plan- och sektionsritning
2020 - 07 - 06 Fasad ri tni ng
2020 - 07 - 06 Si tuati onsptan
2020-07 -06 Ritning, garage
2020-07 -09 Yttrande, Trafikverket
karta

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Per Jung, byggingenjör

Bestutet skickas för kännedom tilt: Sökande (besvärshänvisning + detgivningskvitto)
Trafikverket (besvärshänvisning + detgivningskvitto)

Justerarnas sign
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Upphäva vitesföreläggande på fastigheten ,( ), Forshaga kommun. Dnr: BYGG 2013-199
MBNG 2020/84

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
-_upphäva bestut gättande företäggande med vite MBN 557-2020, att byggnadens äqare ska
tåta utföra funktionskontro[[ avseende ventitationssystemet på fastigheien

Bakgrund
Mitjö- och byggnämnden har den 2020-03-23 557, beslutat om företäggande med töpande
vite om 10 000 kronor, att byggnadens ägare ska tåta utföra funktionskontrotl avseende
venti Iationssystemet.
Efter att beslutet fattats har byggnadens ägare den 2020-06-30 kommit in med ett protokott
över utförd funktionskontro[[ den 2020-06-30.

Motivering
Detta system ska kontrotteras med 6 års intervatt. Det finns inga tidigare besiktningar
anmätda tilt kommunen. Byggnadens ägare har den 2020-06-30 kommit in med ett
besiktningsprotokott. Mitjö- och byggnämnden gör bedömningen att företäggandet den 2020-
03-23, 557 har förlorat betydetsen och upphäver bestutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-09- 1 1

Justerarnas sign

Beslutet skickas för verkstä[tighet titt: Marie Jadermark, byggingenjör

Beslutet skickas för kännedom titt: Forshaga KB (Besvärshänvisning,
delgivningskvitto)

I nskrivni ngsmyndi gheten (delgivningskvitto)

.' '/)I'cr, rq
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Anmälan av delegeringsbeslut
MBNG 2020/94

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- notera redovisade delegeringsbestut

Bakgrund
Mitjö- och byggnämnden har övertåtit viss beslutanderätt 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 faststälta delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkatta
[ämnad detegering.

Listan över detegeringsbeslut för bostadsanpassningsärenden bifogas avidentifierad. I

samttiga beslut där åtgärd finns registrerad är åtgärden genomförd och en faktura
registrerad. Där åtgärd saknas har faktura ännu inte inkommit.

Samttiga övriga detegeringsbeslut redovisas på sammanträdet på grund av sekretess.

Beslutsunderlag
Detegeringsbestut redovisas entigt fötjande
Mitjö- och hätsoskyddsärenden 2020-06-08 - 2020-09-22
Lovärenden 2020-06-08 - Z0Z0-09 -22
Parkeringstittstånd för röretsehindrade 2020-06-08 - 2O2O-09-Zz
Skrotbitar 2020-06-08 - 2020-09 -22
Bostadsa npassni n gsä renden 2020- 06 - 08 - 2020 -09 - 1 4

Bestutet skickas för verkstä[ighet titt:

Bestutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign

/- <;<-
Utdragsbestyrkande


