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Plats och tid 2022-03-29, Visten 1 och 2, Forshaga, klockan 13:00 – 

14:55 

 

Avser paragrafer § 29-§ 44  

Beslutande Marian Gustavsson, ordförande (S) 

Eva-Karin Nilsson, 1:e vice ordförande (S) 

Anders Ljungsten, ersättare (M) 

Erika Svensson, ersättare (S) 

Gert Björnvall, ledamot (S) 

Hans Backström, ledamot (S) 

Lars-Ove Carlsson, ledamot (S) 

Tore Lennartsson, ledamot (C)  

Lars Ullén, ersättare (C) 

 

 

Ersättare Hanna Lawén, ersättare (S) 

 

 

Övriga Isabella Netz, stadsarkitekt    

Peder Stenbäck, tf miljö- och byggchef    

Per Jung, byggingenjör    

Marie Jadermark, byggingenjör    

Lindha Rothén, plan- och bygghandl./samordnare  

Malin Svensson, förvaltningsekonom    

Camilla Holmsten, förvaltningssekreterare 

Neda Jafari, planarkitekt 

 

 

Utses att justera Gert Björnvall  

Justeringens plats och tid E-justering, 2022-03-31 klockan, senast klockan 12:00  

Underskrifter Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter 

redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på 

respektive sida. 
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/Styrelse Miljö och byggnämnd gemensam Forshaga Munkfors 

Sammanträdesdatum 2022-03-29 

Datum för anslags 

uppsättande 

2022-03-31 

Datum för anslags 

nedtagande 

2022-04-22 

Förvaringsplats för 

protokollet 

Miljö- och byggförvaltningen 

Underskrift 
Signeras digitalt 
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§ 29 

Upprop och val av justerare 

Beslut 

Gert Björnvall väljs till justerare. 

Protokollet justeras genom e-signering den 2022-03-31, senast klockan 12.00. 

. 

. 

. 

. 
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§ 30 

Dagordning 

Beslut 

Punkt nummer 9 (Uttag av sanktionsavgift för uppförande av byggnation innan beviljat 

startbesked) utgår. 

Dagordningen godkänns. 

. 

. 

. 

. 
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§ 31 

Budgetuppföljning 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:26 

Beslut 

Nämnden godkänner budgetuppföljning för februari 2022. 

Sammanfattning av ärende 

Budgetuppföljning har tagits fram för februari 2022. 

Förvaltningsekonom går igenom budgetuppföljningen. 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning för februari 2022. 

Förvaltningschef Peder Stenbäcks tjänsteskrivelse 2022-03-21. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen och ekonomikontoret i Forshaga och Munkfors kommuner. 
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§ 32 

Verksamhetsplan 2022 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:27 

Beslut 

Anta verksamhetsplan 2022 

Sammanfattning av ärende 

En verksamhetsplan ska tas fram för varje nämnd årligen. 

Beslutsunderlag 

Utarbetad verksamhetsplan för år 2022. 

Förvaltningschef Peder Stenbäcks tjänsteskrivelse 2022-03-21 

Beslut skickas till 

Förvaltningschef Peder Stenbäck 

Kommunstyrelsen i Forshaga och Munkfors kommuner. 
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§ 33 

Uppföljning internkontroll 2021 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:28 

Beslut 

Notera uppföljning av interkontroll för 2021. 

Protokollsanteckning 

Anders Ljungsten (M) noterar att det saknas förklaring till den röda punkten (i 

beslutsunderlag ”Protokoll internkontroll 2021”) och föreslår att det i framtiden finns en 

fotnot som ger en enkel förklaring till det röda. 

 

Sammanfattning av ärende 

Miljö och byggnämnden har antagit en internkontrollplan för 2021. Den interna 

kontrollplanen är tänkt att underlätta för nämnden att styra verksamheten på ett 

ändamålsenligt sätt. 

Miljö- och byggförvaltningen ska se till att de kontrollmoment som planen stadgar 

genomförs och rapportera uppföljning av kontrollerna till nämnden.  

Beslutsunderlag 

Protokoll interkontroll 2021 

Förvaltningschef Peder Stenbäcks tjänsteskrivelse 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen i Forshaga och Munkfors kommuner 
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§ 34 

Internkontroll 2022 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:29 

Beslut 

Anta internkontrollplan för 2022 

Sammanfattning av ärende 

Internkontrollplanens syfte är att kontrollera att verksamheten följer de regelverk som styr 

verksamheten, hur arbetsmiljön fungerar samt hur ekonomin följs upp under året. 

Beslutsunderlag 

Interkontrollplan 2022 

Förvaltningschef Peder Stenbäcks tjänsteskrivelse 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen i Forshaga och Munkfors kommuner 

Kommunrevisorerna i Forshaga och Munkfors kommuner 
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§ 35 

Förvaltningschefen informerar 

Beslut 

Notera informationen. 

Sammanfattning av ärende 

1. Rekrytering av ny förvaltningschef pågår. Tre intervjuer har genomförts. 

2. Samverkanskommunerna för energi- och klimatrådgivningen har kommit överens om 

utökad kostnad för att upprätthålla de 1,5 tjänster som rådgivningen utgör. Samtliga 

kommuner är mycket nöjda med tjänsten - från samhällsnytta till kompetens. 

3. Genomlysningen av miljö- och byggnämndens ekonomi kommer att presenteras i en 

kommande rapport. 

4. Förvaltningen står inför resurskrävande arbete med GDPR och kommande E-arkiv. 

5. Behovsutredningen för byggkontoret redovisas på nästa fullnämnd i maj.  
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§ 36 

Detaljplan för Munkfors 9:67 samt del av 9:35, 

Munkfors kommun. Dnr: BYGG 2021-5 

Diarienummer i Lex: MBNG/2021:1 

Beslut 

Godkänna planen efter granskning och skicka den till kommunfullmäktige för antagande. 

Sammanfattning av ärende 

Syftet med planläggningen är att bredda användningen så att det är möjligt att etablera 

andra verksamheter än handel inom planområdet. Detta uppnås i huvudsak genom att 

ändra områdets användning från handel (H) till centrum (C). Då Munkfors 9:67 sålts för ett 

specifikt ändamål tillåts i södra delen av området också verksamhet i form av insamling och 

lagring av vegetabiliska oljor (Z1). Munkfors kommun har även planer på att flytta en 

återvinningsstation till området varför kvartersmarken också ges användningen teknisk 

anläggning – återvinningsstation (E1). I norr avsätts ett område med naturmark (NATUR) 

som skyddszon kring en bäckravin samt för att möjliggöra öppen dagvattenhantering 

mellan kvartersmarken och bäcken.  

Planen upprättas med standardplanförfarande enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900). 

Granskning 

Planförslaget har varit föremål för granskning under tiden 15 september till och med 6 

oktober 2021. De synpunkter som kommit in under granskningstiden och kommunens 

kommentarer till dessa har redogjorts för i granskningsutlåtandet, som är en del av 

antagandehandlingen. 

Inkomna synpunkter har resulterat i följande förändring av planförslaget: 

- En bestämmelse har införts om erosionsskydd för naturmarken i norr. 

- Vidare har ett antal mindre korrigeringar gjorts både i planbeskrivningen och plankartan. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-21 

Antagandehandlingar daterade 2022-03-15 (planbeskrivning inklusive 

granskningsutlåtande, plankarta) 

PM Geoteknik – DP Munkfors 9:67 och 9:35 daterat 2022-02-14 

Medfinansieringsavtal – skyddsräcke utefter väg 62 i Munkfors, Munkfors kommun 

Beslut skickas till 

Plan- och bygghandläggare Lindha Rothén 

Kommunfullmäktige i Munkfors kommun för antagandehantering (kommunsekreterare) 

Verksamhetschef service, Anna Grenholm 

Status 

Antagande 
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§ 37 

Föreläggande med löpande vite gällande att 

utföra ombesiktning av ventilationssystem på 

fastigheten Påfågeln 10 (Europavägen 9 A-G), 

Forshaga kommun. Dnr: BYGG 2019-420 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:17 

Beslut 

- Förelägga Oxens Fastighetsbolag i Forshaga AB (559011-4236), att utföra funktionskontroll 

avseende ventilationssystemet på sin fastighet Påfågeln 10 (Europavägen 9 A-G) senast en 

(1) månad efter att Oxens Fastighetsbolag i Forshaga AB mottagit beslutet. 

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

följs. Beslutet börjar gälla en (1) månad från att Oxens Fastighetsbolag i Forshaga AB 

mottagit beslutet. 

- Att enligt 11 kap. 40 § plan- och bygglagen översända beslutet till 

inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

Bakgrund 

2019-12-20 inkom ett OVK-protokoll från fastighetsägaren där besiktningen var utförd 2019-

12-06. Protokollet visade att systemet FF1 var underkänt.  

2021-11-17 skickades ett brev att miljö- och byggförvaltningen saknar OVK-protokoll från en 

ombesiktning. Fastighetsägaren ombads inkomma med ett OVK-protokoll snarast.  

2021-12-21 skickades en påminnelse ut till fastighetsägaren som ombads inkomma med ett 

OVK-protokoll senast 2022-01-21. Fastighetsägaren upplystes om att om protokollet inte 

inkommer inom föreskriven tid, kan miljö- och byggnämnden med stöd av 11 kap. 37 § 

plan- och bygglagen komma att förelägga ägaren med vite. 

Inget protokoll inkom. 
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Lagrum 

Enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och 5 kap. 1 § plan- och 

byggförordningen (2011:338) ska byggnads ägare ansvara för att det görs funktionskontroll 

av fastighetens ventilationssystem. De fel som upptäcks ska åtgärdas enligt 8 kap 4 § plan- 

och bygglagen. 

Enligt 11 kap. 19 § plan- och bygglagen kan byggnadens ägare föreläggas om inte 

ventilationskontroller utförs eller fel och brister åtgärdas. Föreläggande kan vara förenat 

med vite enligt 11 kap. 37 § plan- och bygglagen. 

Utdömande av vite 

Om beslutet ej följs kan miljö- och byggnämnden i Forshaga kommun begära att få vitet 

utdömt enligt 6 § lag (1985:206) om viten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-02-28 

Beslut skickas för verkställighet till 

Marie Jadermark, byggingenjör 

Beslut skickas för kännedom till 

Byggnadens ägare (Besvärshänvisning, rek + mottagningsbevis) 

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning (Delgivningskvitto) 
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§ 38 

Föreläggande med löpande vite gällande att 

utföra ombesiktning av ventilationssystem på 

fastigheten Deje 21:5 (Rinmansgatan 4 A-C), 

Forshaga kommun. Dnr: BYGG 2013-199 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:18 

Beslut 

- Förelägga Deje 21:5 KB (916911-0906), att utföra funktionskontroll avseende 

ventilationssystemet på sin fastighet Deje 21:5 (Rinmansgatan 4 A-C) senast en (1) månad 

efter att Forshaga Deje 21:5 KB mottagit beslutet. 

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

följs. Beslutet börjar gälla en (1) månad från att Forshaga Deje 21:5 KB mottagit beslutet. 

- Att enligt 11 kap. 40 § plan- och bygglagen översända beslutet till 

inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

Bakgrund 

2020-06-30 inkom ett OVK-protokoll från fastighetsägaren där besiktningen var utförd 2020-

06-30. Protokollet visade att alla system var underkända.  

2021-11-15 skickades ett brev att miljö- och byggförvaltningen saknar OVK-protokoll från en 

ombesiktning. Fastighetsägaren ombads inkomma med ett OVK-protokoll senast 2021-12-15. 

2021-12-21 skickades en påminnelse ut till fastighetsägaren som ombads inkomma med ett 

OVK-protokoll senast 2022-01-21. Fastighetsägaren upplystes om att om protokollet inte 

inkommer inom föreskriven tid, kan miljö- och byggnämnden med stöd av 11 kap. 37 § 

plan- och bygglagen komma att förelägga ägaren med vite. 

Inget protokoll inkom. 
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Lagrum 

Enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och 5 kap. 1 § plan- och 

byggförordningen (2011:338) ska byggnads ägare ansvara för att det görs funktionskontroll 

av fastighetens ventilationssystem. De fel som upptäcks ska åtgärdas enligt 8 kap 4 § plan- 

och bygglagen. 

Enligt 11 kap. 19 § plan- och bygglagen kan byggnadens ägare föreläggas om inte 

ventilationskontroller utförs eller fel och brister åtgärdas. Föreläggande kan vara förenat 

med vite enligt 11 kap. 37 § plan- och bygglagen. 

Utdömande av vite 

Om beslutet ej följs kan miljö- och byggnämnden i Forshaga kommun begära att få vitet 

utdömt enligt 6 § lag (1985:206) om viten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-02-28 

Beslut skickas för verkställighet till 

Marie Jadermark, byggingenjör 

Beslut skickas för kännedom till 

Byggnadens ägare (Besvärshänvisning, särskild delgivning) 

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning (Delgivningskvitto) 
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§ 39 

Föreläggande med vite gällande att utföra 

ombesiktning av ventilationssystem på 

fastigheten Forshaga 1:191 (Bruksgatan 35 A-

E), Forshaga kommun. Dnr: BYGG 2020-464 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:19 

Beslut 

- Förelägga Tintema förädling i Forshaga KB (916912-9286), att utföra funktionskontroll 

avseende ventilationssystemet på sin fastighet Forshaga 1:191 (Bruksgatan 35 A-E) senast en 

(1) månad efter att Tintema förädling i Forshaga KB mottagit beslutet. 

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

följs. Beslutet börjar gälla en (1) månad från att Tintema förädling i Forshaga KB mottagit 

beslutet. 

- Att enligt 11 kap. 40 § plan- och bygglagen översända beslutet till 

inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

Bakgrund 

2020-12-09 inkom ett OVK-protokoll från fastighetsägaren där besiktningen var utförd 2020-

12-02. Protokollet visade att alla system var underkända.  

2021-11-16 skickades ett brev att miljö- och byggförvaltningen saknar OVK-protokoll från en 

ombesiktning. Fastighetsägaren ombads inkomma med ett OVK-protokoll senast 2021-12-16.  

2021-12-21 skickades en påminnelse ut till fastighetsägaren som ombads inkomma med ett 

OVK-protokoll senast 2022-01-21. Fastighetsägaren upplystes om att om protokollet inte 

inkommer inom föreskriven tid, kan miljö- och byggnämnden med stöd av 11 kap. 37 § 

plan- och bygglagen komma att förelägga ägaren med vite. 

Inget protokoll inkom. 
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Lagrum 

Enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och 5 kap. 1 § plan- och 

byggförordningen (2011:338) ska byggnads ägare ansvara för att det görs funktionskontroll 

av fastighetens ventilationssystem. De fel som upptäcks ska åtgärdas enligt 8 kap 4 § plan- 

och bygglagen. 

Enligt 11 kap. 19 § plan- och bygglagen kan byggnadens ägare föreläggas om inte 

ventilationskontroller utförs eller fel och brister åtgärdas. Föreläggande kan vara förenat 

med vite enligt 11 kap. 37 § plan- och bygglagen. 

Utdömande av vite 

Om beslutet ej följs kan miljö- och byggnämnden i Forshaga kommun begära att få vitet 

utdömt enligt 6 § lag (1985:206) om viten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-02-28 

Beslut skickas för verkställighet till 

Marie Jadermark, byggingenjör 

Beslut skickas för kännedom till 

Byggnadens ägare (Besvärshänvisning, rek + mottagningsbevis) 

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning (Delgivningskvitto) 
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§ 40 

Föreläggande med vite gällande att utföra 

ombesiktning av ventilationssystem på 

fastigheten Frisören 2 (Storgatan 33 A-G), 

Forshaga  kommun. Dnr: BYGG 2020-462 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:20 

Beslut 

- Förelägga Tintema Förädling i Forshaga KB (916912-9286), att utföra funktionskontroll 

avseende ventilationssystemet på sin fastighet Frisören 2 (Storgatan 33 A-G) senast en (1) 

månad efter att Tintema Förädling i Forshaga KB mottagit beslutet. 

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

följs. Beslutet börjar gälla en (1) månad från att Tintema Förädling i Forshaga KB mottagit 

beslutet. 

- Att enligt 11 kap. 40 § plan- och bygglagen översända beslutet till 

inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

Bakgrund 

2020-12-09 inkom ett OVK-protokoll från fastighetsägaren där besiktningen var utförd 2020-

12-02. Protokollet visade att alla system var underkända.  

Ett klagomål inkom 2021-02-24 att ventilationen i lägenheten är dålig. 

2021-11-16 skickades ett brev att miljö- och byggförvaltningen saknar OVK-protokoll från en 

ombesiktning. Fastighetsägaren ombads inkomma med ett OVK-protokoll senast 2021-12-16.  

2021-12-21 skickades en påminnelse ut till fastighetsägaren som ombads inkomma med ett 

OVK-protokoll senast 2022-01-21. Fastighetsägaren upplystes om att om protokollet inte 

inkommer inom föreskriven tid, kan miljö- och byggnämnden med stöd av 11 kap. 37 § 

plan- och bygglagen komma att förelägga ägaren med vite. 

Inget protokoll inkom. 
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Lagrum 

Enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och 5 kap. 1 § plan- och 

byggförordningen (2011:338) ska byggnads ägare ansvara för att det görs funktionskontroll 

av fastighetens ventilationssystem. De fel som upptäcks ska åtgärdas enligt 8 kap 4 § plan- 

och bygglagen. 

Enligt 11 kap. 19 § plan- och bygglagen kan byggnadens ägare föreläggas om inte 

ventilationskontroller utförs eller fel och brister åtgärdas. Föreläggande kan vara förenat 

med vite enligt 11 kap. 37 § plan- och bygglagen. 

Utdömande av vite 

Om beslutet ej följs kan miljö- och byggnämnden i Forshaga kommun begära att få vitet 

utdömt enligt 6 § lag (1985:206) om viten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-02-28 

Beslut skickas för verkställighet till 

Marie Jadermark, byggingenjör 

Beslut skickas för kännedom till 

Byggnadens ägare (Besvärshänvisning, rek + mottagningsbevis) 

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning (Delgivningskvitto) 
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§ 41 

Bygglov för nybyggnad av garage, Forshaga,  

……………Dnr: Bygg 2022-28 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:25 

Beslut 

Avslå ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 30 & 31b §§ plan- och bygglagen (2010:900). 

Sammanfattning av ärende 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten                                                  

. Garaget är tänkt att placeras nära tomtgräns i norr och få en byggnadsarea på 56 

kvadratmeter. 

För fastigheten gäller detaljplan för område väster om Dejefors station, som vann laga kraft 

1957-03-25.  

Enligt detaljplanen får, där byggnadsnämnden så prövar lämpligt och förenligt med tomtens 

och kvarterets ändamålsenliga och prydliga byggande, medgivas uppförande av ett mindre 

uthus, garage eller dylikt, ej upptagande större yta än 20 kvadratmeter och icke till större 

höjd än 3.0 meter.  

Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska bygglov ges för en åtgärd inom 

ett område med detaljplan om vissa förutsättningar är uppfyllda. En förutsättning är att 

åtgärden inte strider mot detaljplanen. 

Enligt 9 kap. 31 b § PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan. 

Avvikelsen måste vara liten och förenlig med detaljplanens syfte. 

Skäl till beslut 

Fastighetens byggrätt för garage är 20 kvadratmeter enligt gällande detaljplan. Ansökan 

avser 56 kvadratmeter vilket är 180 % mer än detaljplanens byggrätt. 

Avvikelsen bedöms inte vara liten vilket gör att bygglov inte kan beviljas. 

Beslutsunderlag 

2022-03-15 Tjänsteskrivelse 
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2022-02-06 Situationsplan 

2022-02-06 Fasadritning 

2022-02-06 Planritning 

2022-02-24 Skrivelse från sökande 

Karta 

 

Beslut skickas till 

Sökande (besvärshänvisning + rek + mottagningsbevis) 
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§ 42 

Ersättare till miljö- och byggnämndens 

arbetsutskott 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:30 

Beslut 

Anders Hammarbäck (S) väljs till ersättare i miljö- och byggnämndens arbetsutskott. 

Sammanfattning av ärende 

Kommunfullmäktige i Munkfors har valt Anders Hammarbäck (S) till ledamot i miljö- och 

byggnämnden efter Karin Jensen (S) som avsagt sig uppdraget. Miljö- och byggnämnden 

ska utse ny ersättare i miljö- och byggnämndens arbetsutskott för gällande mandatperiod. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-03-21 

Beslut skickas till 

Kommunsekreterare 

Anders Hammarbäck 

Status 

Avslutas 

 

 

 

 

  



MILJÖ OCH BYGGNÄMND 

GEMENSAM FORSHAGA 

MUNKFORS 

PROTOKOLL 

2022-03-29 

  

 

Justerat Utdragsbestyrkt 

 

  24(25) 

§ 43 

Delegationsbeslut 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:1 

Beslut 

Notera redovisade delegeringsbeslut. 

Sammanfattning av ärende 

Miljö- och byggnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och 

tjänstepersoner enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Besluten ska redovisas 

till miljö- och byggnämnden. Redovisningen innebär inte att miljö- och byggnämnden får 

ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla 

lämnad delegering.  

  

Listan över delegeringsbeslut för bostadsanpassningsärenden redovisas avidentifierad. I 

samtliga beslut där åtgärd finns registrerad är åtgärden genomförd och en faktura 

registrerad. Där åtgärd saknas har faktura ännu inte inkommit.  

  

Samtliga delegeringsbeslut kopplas till kallelsen och tillgängliggörs dagen före 

sammanträdet på grund av dataskyddsförordningen och sekretess.  

 

Beslutsunderlag 

Delegeringsbeslut redovisas enligt följande:  

Lovärenden 2022-02-12 – 2022-03-18 

Miljö- och hälsoskyddsärenden 2022-02-12 – 2022-03-18 

Skrotbilar 2022-02-12 – 2022-03-18 

Bostadsanpassningsärenden 2022-02-12 – 2022-03-18 

Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning 2022-02-12 – 2022-03-18 

 

. 

. 
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§ 44 

Rapporter 

Beslut 

Notera rapporterna. 

Sammanfattning av ärende 

Rapporterna framförs på sammanträdet enligt nedan: 

Isabella Netz, stadsarkitekt: 

- Information om pågående planarbete. 

- Information om plan för anläggande av park intill Grossbolskolan. 

- Information om pågående arbete med Lintjärnsparken. 

 

Marie Jadermark, byggingenjör: 

- Information om ärende där länsstyrelsen upphäver miljö- och byggnämndens beslut om 

strandskyddsdispens.  

 

Miljö- och byggnämnden: 

- Efter diskussion som uppstod under sammanträdet, gällande gamla detaljplaner, vill 

nämnden uppdra till förvaltningen att inventera och sammanställa en lista över samtliga 

detaljplaner i Forshaga och Munkfors kommuner inför kommande heldagsnämnd i juni. 

. 

. 

 

 

 

 

 


