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MILIö OCH BYGGNÄMND GEMENSAM
FORSHAGA MUNKFORS

:

Forshaga kommun

Kallelse

Tid:

12020-L2-14,

klockan

Plats:

Visten, Forshaga kommunhus/Teams

justerare:

Majoriteten

Tid för iustering:

Förslag 2020-t2-L7, klockan 14:00

14:00

Föredragningslista:
1.

Upprop och val av justerare

Förslag
2.

till beslut: majoriteten,

2020-12-17 klockan 14.00

Dagordning

Förslag till beslut: fastställa dagordningen
3. Rapporter

Förslag

till beslut: notera rapporterna

Uppföljning tillsynsplaner miljö och bygg 2020
Förslag till beslut: notera informationen

a.

5. Rapport avloppsinventeringsproj

ekt

Förslag till beslut: notera informationen
6.

Budgetuppföljning tom nov 2020

Diarienummer i lex: MBNG/2020:103
Förslag

till beslut: Godkänna budgetuppföljningen t o m novembet

2020

7. Detali bud get 2021. Dnr: M-2020-786

Diarienummer i lex: MBNG/2020:102
Förslag till beslut: Anta detaljbudget och verksamhetsbeskrivning 2021.
8.

Indexuppräkning av taxor för är

Diarienummer i lex: MBNG/2020:1

2021^.

Dnr: M-2020-E38

12

Förslag till beslut: Anta redovisade förslag

till indexjusteringar för fu 2O21 av gällande tillsynstaxor

9. Revidering av delegeringsordning. Dnr: M-2020-39

Diarienummer i lex: MBNG/2020:25
Förslag
10.

till beslut: Codkänna förslaget till reviderad delegeringsordning.

Kontrollplan livsmedel

2021.

Dnr: M-2020-830

Diarienummer i lex: MBNG/2020:106
Förslag till beslut: Anta kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel 2021
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11.

Tillsyn enligt alkohollagen

2021. Dnr: M-2020-835

Diarienummer i lex: MBNG/2020:111
Förslag
12.

till beslut: Anta tillsynsplanen enligt alkohollagen för

2021

Tillsynsplan receptfria läkemedel 2021. Dnr: M-2020-836

I)iarienummer i lex: MBNG/2020:110
Förslag

till beslut: Anta tillsynsplanen för receptfria läkemedel 2021

Tillsynsplan tobak och liknande produkter samt folköI2021. Dnr:
Diarienummer i lex; MBNG/2020:109
13.

Förslag

N'4-202O-B17

till beslut: Anta tillsynsplanen för tobak och liknande produkter samt folköi

2021

Tillsynsplan enligt miliöbalken 202\-2023. Dnr: M-2020-834
Diarienummer i lex: MBNG/2020:1 08
14.

Förslag

till beslut: Anta tillsynsplanen enligt miljöbalken

15. Sammanträdestider

miljö- och byggnämnden och dess arbetsutskott

2021. Dnr: M-2020-787

Diarienummer i lex: MBNG/2020:104
Förslag

till beslut:

- fastställa miljö- och byggnämndens sammanträdestider 2021

till följande:

26 januari kl. 13.30, Forshaga
24 februari

kl.

13.30, Munkfors

kl. 13.30, Forshaga
25 majkl. 13.30, Munkfors
15 juni kI.8.00, Forshaga
30 mars

21 september kl. 13.30, Munkfors

23 november kl. 13.30, Forshaga
14 december kl, 13.30, Munkfors

- fastställa miljö- och byggnämndens arbetsutskotts sammanträdcstider 2021

till följande:

27 april kI.13.00, Forshaga

kl. 13.00, Forshaga
26 oktober kl. 13.00, Forshaga

24 augusti

15. Forshaga kommuns handlingsplan för en

fossilfri fordonsflotta. Dnn M-2020-154

Diarienummer i lex: MBNG/2020:99
Förslag

till beslut: Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfuilmäktige besluta

anta handlingsplanen för en fossilfri fordonsflotta för Forshaga kommun som organisation.
17. Revidering av Forshaga kommuns

klimatkompensationsmodell. Dnr: M-2020-153

Diarienummer i lex: MBNG/2020:100
Förslag till beslut: Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktigc besluta
anta revidering av klimatkompensationsmodellen för Forshaga kommuns tjänsteresor
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18. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, Forshaga Öjenes 1:280,

Dnr: Bygg2020-a27

Diarienummer i lex: MBNG/2020:107
Förslag till beslut:
- Bygglov beviljas med stöd av 9 kap, 31 g plan- och bygglagen (2010:900),PBL.
- För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas Lars Granrud

som är certifierad kontrollansvarig med behörighet K enligt 10 kap. 9

S

PBL.

U. Åtgerdsftireläggande avseende restavfall från nedbrunnet hus på Risätter

13:2, Forshaga

kommun. Dnr: BYGG 20\8-249
Diarienummer i lex: MBNG/2020:115
Förslag till beslut:
- Med stöd av 8 kap. 15S, 11 kap. 19 och 37 gg plan- och bygglagen (2010:900) förelägga

fastighetsägaren,

)

till fastigheten Risätter

13:2

.

att vidta följande åtgärder:

o

Restavfall från det nedbrunna huset som ligger ovan mark ska tas bort från
fastigheten.

o
o

Skorstenen ska tas bort från fastigheten så att risk för olycksfall minimeras.
Källaren ska fyllas så att risk för olycksfall minimeras.

- Beslutet förenas med ett löpande vite om 10 000 kronor för varje månad föreläggandet inte följs.

Beslutet börjar gälla två (2) månader från
-

att.

mottagit beslutet,

om föreläggandet inte följs får miljö- och byggnämnden, med stöd av

11 kap.27g plan- och
bygglagen (2010:900), på ägarens bekostnad genomföra åtgärderna och besluta om hur det ska ske.

ttafikföreskriftet i Forshaga kommun gällande förbud mot trafik med motordrivet
fordon på parkeringsytor i anslutning till lärcenter. Dnr: M-2020-841
Diarienummer i lex: MBNG/2020:114
Förslag till beslut: Anta lokala trafikföreskrifter enligt bilagor "Lokala trafikföreskrifter 1763-2A20-'I
20. Lokala

och 7763-2020-2" gällande förbud mot trafik med motordrivet fordon på parkeringsytor i anslutning

till Lärcenter i Forshaga.
21. Anmälan av delegeringsbeslut

Diarienummer i lex: MBNC/2020:105
Förslag till beslut: notera redovisade delegeringsbeslut

Marian Gustavsson
Ordförande

Lindha Rothön
Tf sekreterare
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