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Plats och tid 2022-06-14, Folkets hus, Danshallen, klockan 13:00 – 

15:30 

 

Avser paragrafer § 57-§ 71  

Beslutande Marian Gustavsson, ordförande (S) 

Eva-Karin Nilsson, vice ordförande (S) 

Gert Björnvall, ledamot (S) 

Hans Backström, ledamot (S) 

Lars-Ove Carlsson, ledamot (S) 

Lars Ullén, ersättare (C)  

Crister Blom, ersättare (S)  

Hanna Lawén, ersättare (S)  

Lars-Ola Westerlund, ersättare (MP) 

 

 

Ersättare Erika Svensson, ersättare (S) 

 

 

Övriga Anna Edelman, miljö- och hälsoskyddsinspektör  

Anna Kristoffersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Camilla Holmsten, sekreterare 

Ingela Bergare, controller  

Isabella Netz, stadsarkitekt 

Katrin Edholm, miljö- och 

hälsoskyddsinspektör/naturvårdshandläggare 

Per Jung, byggingenjör 

Peder Stenbäck, tf förvaltningschef 

Marie Jadermark, Byggingenjör  

Neda Jafari, planarkitekt 

 

 

Utses att justera Lars-Ola Westerlund (MP)  

Justeringens plats och tid E-justering senast den 2022-06-16 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 2022-06-14 

Datum för anslags 

uppsättande 

2022-06-16 

Datum för anslags 

nedtagande 

2022-07-08 

Förvaringsplats för 

protokollet 

Miljö- och byggförvaltningen 

Underskrift 
Signeras digitalt 

  

  



MILJÖ OCH BYGGNÄMND 

GEMENSAM FORSHAGA 

MUNKFORS 

PROTOKOLL 
2022-06-14 

  

 

Justerat Utdragsbestyrkt 

 
  3(23) 

§ 57 

Upprop och val av justerare 

Beslut 

Lars-Ola Westerlund (MP) utses att justera. 

Protokollet justeras genom e-signering senast den 2022-06-16 klockan 12:00. 
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§ 58 

Dagordning 

Beslut 

Dagordningen godkänns.  
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§ 59 

Budgetuppföljning 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:26 

Beslut 

Budgetuppföljning per maj godkänns. 

Sammanfattning av ärende 

Budgetuppföljning för maj har tagits fram, budgeten är i balans. 

Förvaltningsekonom går igenom budgetuppföljningen. 

 

Beslutsunderlag 

Peder Stenbäcks tjänsteskrivelse, 2022-06-03. 

Budgetuppföljning för maj. 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen och ekonomikontoret i Forshaga och Munkfors kommuner. 
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§ 60 

Förvaltningschefen informerar 

Beslut 

Notera informationen. 

Sammanfattning 

1. Rekryteringen av ny miljö- och byggchef är klar. Rolf Johnson börjar den 15 augusti. 
2. Finansieringen av energi- och klimatrådgivningens verksamhet för 2023 är klar. 

Kostnaden kommer fördelas mellan de sex kommunerna utifrån befolkningsstorlek. 
3. Det råder just nu ansträngt läge på förvaltningen på grund av personalbrist. Vi 

kämpar på utifrån de omständigheter som råder. 
4. Arbetet med budgeten för 2023 pågår. Miljö- och byggförvaltningen ska senast i 

november motivera en preliminärt utökad ram med 800 000 kr (varav 300 000 kr 
avsatt för bostadsanpassning.)  
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§ 61 

Miljö- och byggnämndens fortsatta arbete 

med nätverket Hållbar Agenda 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:44 

Beslut 

Nämnden beslutar att uppdra till förvaltningschefen att utreda om det är möjligt att 

samordna och processleda Hållbar agenda i begränsad omfattning 

Sammanfattning av ärende 

Hållbar agenda är ett nätverk i Forshaga och Munkfors kommuner där företag, föreningar, 

myndigheter och Karlstads universitet samarbetar för att nå klimatneutralitet. Enligt 

forskningen ger storleken på dessa kommuner de allra bästa förutsättningar att få bra effekt 

på sitt klimatarbete 

Arbetet med Hållbar agenda är inte ett projekt utan ett kontinuerligt och långsiktigt arbete i 

kommunen där företagssamordnarna tillsammans med oss från byggnads- och 

miljöavdelningen samarbetar med externa aktörer när det gäller att minska 

klimatförändringarnas påverkan. 

Kommunerna är samordnare och processledare för arbetet med Hållbar Agenda och det är 

deltagarna själva som ska sätta agendan. 

Miljö- och byggförvaltningen saknar idag personella resurser för att samordna och 

processleda Hållbar agenda i den omfattning som tidigare har aviserats. Med anledning av 

det föreslår förvaltningen att nämnden uppdrar till förvaltningschefen att utreda om det är 

möjligt samordna och processleda Hållbar agenda i begränsad omfattning. 

Beslutsunderlag 

Peder Stenbäcks tjänsteskrivelse 2022-06-03 

Beslut skickas till 

Förvaltningschef Peder Stenbäck 
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§ 62 

Avveckla Forshaga kommuns medlemskap i 

föreningen Klimatkommunerna 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:45 

Beslut 

Nämnden beslutar att avveckla Forshaga kommuns medlemskap i Klimatkommunerna. 

Sammanfattning av ärende 

Vårt grunduppdrag är att stötta kommuner och regioner till utsläppsminskningar. Detta gör 

vi genom att skapa forum för erfarenhetsutbyte, sprida goda exempel, diskutera lösningar 

och kommunicera lokalt klimatarbete. 

Kommuner och regioner är nyckelspelare i Sveriges klimatarbete. I och med närheten till 

medborgarna, den långa erfarenheten av fysisk planering och energistyrning samt genom 

rollen som stora arbetsgivare är de betydelsefulla klimataktörer i resan mot uppsatta 

klimatmål. Klimatkommunernas 41 medlemmar har alla ett klimatarbete som ligger i 

framkant, med tuffa klimat- och energimål och ambitiösa åtgärder. En god dialog där 

nationell och lokal nivå aktivt underlättar för varandra är nödvändig för att kommuner ska 

kunna agera som den lokala samhällsaktör de är och för att arbetet med att driva den lokala 

utvecklingen i samverkan med företag, organisationer, invånare och andra aktörer ska bidra 

till att nå uppsatta nationella och lokala målsättningar. 

Miljö- och byggförvaltningen saknar personella resurser för att driva ett aktivt klimatarbete 

på den nivå som medlemmar i Klimatkommunerna förväntas att driva. Utifrån det så 

föreslår förvaltningen att Forshaga kommun ska avveckla sitt medlemskap i 

Klimatkommunerna. Det finns inga hinder emot att ansöka om nytt medlemskap i 

framtiden om de personella förutsättningarna förändras. 

Beslutsunderlag 

Peder Stenbäcks tjänsteskrivelse 2022-06-03 

Beslut skickas till 

Förvaltningschef Peder Stenbäck och Kommunstyrelsen Forshaga kommun. 
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§ 63 

Återrapportering av tillsynsplan för 

byggavdelningen år 2022 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:46 

Beslut 

Notera informationen med tillägg att nämnden förväntar sig att någon form av tillsyn 

prioriteras trots att plan saknas samt att ny förvaltningschef ges utrymme att planera för 

detta. 

Sammanfattning av ärende 

Miljö- och byggnämnden beslutade i samband med att rapportering av tillsynsplan från 

byggavdelningen vid nämndsammanträdet den 2022-05-17 att uppdra till förvaltningen att 

återkomma med en plan om hur man ämnar att åtgärda tillsynsskulden. 

Förvaltningen har sett över möjligheterna att åtgärda tillsynsskulden med befintlig 

bemanning. Att göra dessa arbetsuppgifter när tillfälle ges är inte ett bra alternativ. Då 

arbete med tillsyn kräver en omfattande administration, kontinuitet och uppföljning. 

Förvaltningen har för avsikt att återbesätta tjänsten bygglovshandläggare inför år 2023 och 

ser då möjligheterna att implementera tillsynsarbete i den tjänsten för att få en kontinuitet 

och bra uppföljning i arbetet. 

Beslutsunderlag 

Peder Stenbäcks tjänsteskrivelse 2022-06-03 

Beslut skickas till 

Förvaltningschef Peder Stenbäck  
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§ 64 

Ändring av stadsplan för del av 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:39 

Beslut 

Godkänna planförslaget för samråd. 

Sammanfattning av ärende 

Syftet med ändringen är att ta bort områden med mark som inte får bebyggas (prickmark) ut 

mot runtomliggande parkmark så att bygglov för ett garage kan ges och att en befintlig 

komplementbyggnad samt del av huvudbyggnad får planstöd.  

Då planförslaget berör en åtgärd av mindre betydelse med en mycket liten och tydlig berörd 

samrådskrets genomförs planförslaget med ett begränsat standardförfarande enligt plan och 

bygglagen (PBL)2010:900.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-23 

Samrådshandlingar daterade 2022-03-30 (plankarta och planbeskrivning) 

 

Beslut skickas för verkställighet till 

Planarkitekt Neda Jafari 

Beslut skickas för kännedom till 

Munkfors kommun 
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§ 65 

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 

Forshaga IF (Hemvändardagen) Dnr. M-2022-

268 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:40 

Beslut 

Bevilja tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för servering av starköl, vin, sprit och 
andra jästa alkoholdrycker för Forshaga IF (16873200-0446) i enlighet med ansökan. 
Serveringstid bestäms till klockan 18.00–01.00 den 16 juli 2022. 
 
Tillståndet förenas med följande villkor: 

- Polismyndighetens yttrande och särskilda villkor för offentlig tillställning ska 
beaktas. 

- Endast spritdryck av typen likör (max 20 % alkoholhalt) samt alkoläsk (max 5,5 % 
alkoholhalt) får serveras. 

- För likör gäller servering av max 4 cl per glas. 
- Närboende ska informeras i god tid om arrangemangens genomförande och dess 

eventuella konsekvenser. 
- Kvarvarande alkohol ska returneras närmsta vardag efter arrangemanget. 
- Antal sålda respektive returnerade enheter ska dokumenteras. 
- Rapportering (restaurangrapport, kvitton) ska lämnas in till miljö- och 

byggförvaltningen senast den 16 september 2022. 
 
Beslutet fattas med stöd av 8 kap 1 och 2 § Alkohollagen (2010:1622). 
 

Sammanfattning av ärende 

Ansökan inkom till miljö- och byggförvaltningen den 18 maj 2022.  
Ansökan avser tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för servering av starköl, vin, 

sprit och andra jästa alkoholdrycker 18:00-01:00 i Forshaga Folkets park.  

Tillstånd till försäljning av spritdrycker vid medges enligt Forshaga kommuns riktlinjer för 

serveringstillstånd normalt inte vid tillfälligt tillstånd. Forshaga IF har lämnat en motivering 
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till ansökan om försäljning av spritdrycker där det framgår att de endast avser sälja Baileys 

samt alkoläsk. 

Polismyndigheten uppger i sitt yttrande 2022-06-01 att de inte har någon erinran mot det 

sökta tillståndet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-06-03 
Forshaga IF:s ansökan den 18 maj 2022 
Skrivelse från Forshaga IF gällande försäljning av spritdrycker  

 
Beslut skickas till 

Forshaga IF 

Polisen 

Länsstyrelsen Värmland 

Folkhälsomyndigheten 
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§ 66 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av 

förråd och bygglov för nybyggnad av förråd 

och en carport, Forshaga kommun. Dnr: 

BYGG 2022-137 och BYGG 2022-155 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:41 

Beslut 

- Dispens medges från gällande strandskyddsbestämmelser för nybyggnad av förråd inom 

befintlig tomt med stöd av 7 kap. 18 § c punkt 1 miljöbalken.  

- Som tomtplats räknas hela fastigheten. 

- Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan- och 

bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.  

Med detta startbesked bestämmer miljö- och byggnämnden att: 

1. Kontrollplanen fastställs 

2. Åtgärden får påbörjas 

3. Utstakning krävs inte i detta ärende 

4. Följande handlingar ska lämnas in till miljö- och byggförvaltningen som underlag för 

slutbesked: 

4.1 Ifylld kontrollplan som intygar att byggherren har följt kontrollplanen och att 

byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov 

 

Sammanfattning av ärende 

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd och bygglov för nybyggnad 

av förråd och en carport utanför detaljplan och områdesbestämmelser. Förrådet kommer 

placeras där ett uthus står idag som kommer rivas. Carporten placeras bakom 

huvudbyggnaden utanför strandskyddet. Förrådet får en byggnadsarea på 55 kvm och 

carporten ca 30 kvm.  



MILJÖ OCH BYGGNÄMND 

GEMENSAM FORSHAGA 

MUNKFORS 

PROTOKOLL 
2022-06-14 

  

 

Justerat Utdragsbestyrkt 

 
  14(23) 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-06-02 

Situationsplan 2022-05-09 

Plan- och fasadritning 2022-05-09 

 

Beslut skickas till 

Länsstyrelsen (delgivningskvitto). 

Underrättelse om beslutet per brev till fastighetsägare och boende till fastigheterna: + 

annons i ”Post- och Inrikes Tidningar”. 

Beslutet skickas till: sökande (Besvärshänvisning, delgivningskvitto). 

 

Status 

Pågående 
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§ 67 

Ansökan om utdömande av löpande vite på 

fastigheten Köpmannen 12 (Storgatan 32 A-E), 

Forshaga kommun. Dnr: BYGG 2013-319 

Diarienummer i Lex: MBNG/2021:82 

Beslut 

Med stöd av 6 § lagen om vite att ansöka om utdömande av löpande vite om 10 000 kr för en 

(1) månad, 15 juni 2020 till 15 juli 2020, för Kalars AB (556439-1570), för att inte följt 

föreläggande enligt miljö- och byggnämndens beslut §54 den 2020-03-23, om att genomföra 

funktionskontroll avseende ventilationssystemet inom föreskriven tid på fastigheten 

Köpmannen 12 med adress Storgatan 32 A-E.  

Kommunicering 

Kommunicering av tjänsteskrivelsen har skett innan sammanträdet. 

Särskild delgivning med juridisk person kommer användas. Detta innebär att handlingen 

skickas till den juridiska personen och att den närmast följande arbetsdagen skickas ett 

kontrollmeddelande om att handlingen har skickats.  

Nämnden har tidigare använt rekommenderat brev med mottagningsbevis för beslut i detta 

ärende och fått tillbaka brevet då ingen har hämtat ut det på utlämningsstället.  

Bakgrund 

Miljö- och byggnämnden har i beslut MBN §54-2020, förelagt byggnadens ägare att, senast 

två (2) månader från den dag denne fått del av beslutet, låta utföra funktionskontroll 

avseende ventilationssystemet på rubricerad fastighet. Senast utförda besiktning gjordes 

2017-04-03. Två system var inte godkända, FF1 och LA1, en ombesiktning på systemet skulle 

ske senast 2017-10-03. 

Underlåtes detta krävs Kalars AB att betala ett vite om 10 000 kronor. 
Kalars AB har fått ta del av beslutet, kontrollmeddelande skickades ut 2020-03-31. Enligt 

uppgift har beslutet vunnit laga kraft.  
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Skäl till beslut 

Enligt 6 § lagen om vite prövas frågor om utdömande av viten av länsrätt på ansökan av den 

myndighet som har utfärdat vitesföreläggandet eller, om detta har skett efter överklagande i 

frågan om vitesföreläggande, av den myndighet som har prövat denna fråga i första instans. 

Ansökan om utdömande görs hos den länsrätt inom vars domkrets myndigheten är belägen. 

Miljö- och byggförvaltningen kan konstatera att föreläggandet inte följts. Tidsfristen gick ut 

2020-06-14. Det åligger därmed på miljö- och byggnämnden att hos mark- och 

miljödomstolen ansöka om utdömandet av det försuttna vitet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-05-30 

Beslut skickas för verkställighet till 

Marie Jadermark, byggingenjör 

Beslut skickas för kännedom till 

Kalars AB (Besvärshänvisning, särskild delgivning) 

Inskrivningsmyndigheten, mark- och miljödomstolen (delgivningskvitto) 
 

 

 

 

  



MILJÖ OCH BYGGNÄMND 

GEMENSAM FORSHAGA 

MUNKFORS 

PROTOKOLL 
2022-06-14 

  

 

Justerat Utdragsbestyrkt 

 
  17(23) 

§ 68 

Forshaga - Nybyggnad av två flerbostadshus 

samt komplementbyggnader, Dnr: Bygg 2022- 

110 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:42 

Beslut 

Bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är  

Örjan Nässlander, som är certifierad kontrollansvarig med behörighet K enligt 10 kap. 9 § 

PBL. 

Upplysning 

- Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 

enligt 10 kap. 3 § PBL. 

- Innan byggnaden får tas i bruk måste ett slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL. 

- Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och 

Inrikes Tidningar, 

- Om åtgärden påbörjas efter dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga 

kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 

- Miljö- och byggnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift om en åtgärd påbörjas utan 

startbesked eller tas i bruk utan slutbesked. En byggsanktionsavgift kan uppgå till 

betydande belopp. 

- Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet 

vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 

 

Avgift 

Avgiften för bygglovet är 71 841 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 
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Sammanfattning av ärende 

Ansökan avser nybyggnad av två flerbostadshus, ett miljörum, ett cykelförråd, 

parkeringsplatser samt en carport. Ansökan överensstämmer med gällande detaljplan. 

Förvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden att bevilja ansökan. 

Beslutsunderlag 

2022-06-07 Tjänsteskrivelse 

2022-05-10 Situationsplan 

2022-05-19 Ritning, miljörum 

2022-05-19 Ritning, carport 

2022-05-19 Ritning, cykelförråd 

2022-05-19 Planritning, Hus B 

2022-05-19 Planritning, Hus B 

2022-05-19 Planritning, Hus B 

2022-05-19 Planritning, Hus C 

2022-05-19 Planritning, Hus C 

2022-05-19 Planritning, Hus C 

2022-05-19 Sektionsritning, Hus B 

2022-05-19 Sektionsritning, Hus B 

2022-05-19 Perspektiv 

2022-05-19 Fasadritning, Hus B 

2022-05-19 Fasadritning, Hus C 

Karta 

 

Beslut skickas till 

Den sökande 
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§ 69 

Forshaga - Nybyggnad av industribyggnad, 

Dnr Bygg 2022- 94 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:43 

Beslut 

Bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är  

Charlie Bäckstrand, som är certifierad kontrollansvarig med behörighet K enligt 10 kap. 9 § 

PBL. 

Upplysning 

- Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 

enligt 10 kap. 3 § PBL. 

- Innan byggnaden får tas i bruk måste ett slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL. 

- Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och 

Inrikes Tidningar, 

- Om åtgärden påbörjas efter dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga 

kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 

- Miljö- och byggnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift om en åtgärd påbörjas utan 

startbesked eller tas i bruk utan slutbesked. En byggsanktionsavgift kan uppgå till 

betydande belopp. 

- Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet 

vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 

 

Avgift 

Avgiften för bygglovet är 21 459 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 

Sammanfattning av ärende 

Ärendet avser nybyggnad av industribyggnad på fastigheten  
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             . Ärendet bedöms vara planenligt och förvaltningen föreslår miljö- och 

byggnämnden att bevilja bygglov. 

Beslutsunderlag 

2022-05-31 Tjänsteskrivelse 

2022-04-07 Situationsplan 

2022-04-07 Fasadritning 

2022-04-07 Perspektiv 

2022-04-07 Planritning  

Karta 

 

Beslut skickas till 

Den sökande, kontrollansvarig 
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§ 70 

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 2022-05-10 – 2022-06-03  
Miljö- och hälsoskyddsärenden 2022-05-10 – 2022-06-03  
Skrotbilar 2022-05-10 – 2022-06-03  
Bostadsanpassningsärenden 2022-05-10 – 2022-06-03  
Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning 2022-05-10 – 2022-06-03  

 

. 

. 
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§ 71 

Rapporter 

Beslut 

Notera rapporterna. 

 

Sammanfattning 

Rapporterna framförs på sammanträdet enligt nedan: 

Isabella Netz, stadarkitekt: 

- Information om pågående detaljplaner. Tre detaljplaner hanteras fortfarande av 
handläggare på miljö- och byggförvaltningen, resterande hanteras nu på den nya 
samhällsplaneringsenheten. Flera är redo för antagande under hösten. 

- Information om detaljplaneinventering. Totalt finns det 135 detaljplaner i Forshaga 
kommun och den äldsta är från 1953. I Munkfors kommun finns det 67 detaljplaner 
och den äldsta är från 1929. Arbete har påbörjats med att försöka rangordna 
detaljplanerna i en lista utifrån information om outnyttjad mark osv. Ett 
tidskrävande arbete. 

 

Anna Edelman, miljö- och hälsoskyddsinspektör: 

- Information om eftersatt tillsynsarbete med anledning av resursbrist. Det planerade 
inköpet av tjänst från Karlstads kommun är försenat på grund av resursbrist även 
där. Hagfors kommun och Kils kommun kommer att stötta under kommande kritisk 
semesterperiod. Nämnden har förståelse för situationen men uppdrar till tf 
förvaltningschef/ny förvaltningschef att hitta lösningar för erforderlig tillsyn. 

 

Katrin Edholm, miljö- och hälsoskyddsinspektör/naturvårdshandläggare: 

- Information om EU-direktivet ”Vattenrådet för vattenområde Klarälvdalens 
avrinningsområde”. Bidraget från havs- och vattenmyndigheten har minskat. 
Förslaget är att ta ut medlemsavgift från deltagande kommuner utifrån 
befolkningsstorlek. Nämnden önskar att frågan utreds närmare och behandlas vid 
nästa nämndtillfälle.  

- Forshaga kommun har fått förfrågan om att utöka mätningen av pollenhalter till att 
även mäta halter av svampsporer. Förvaltningen ska överväga förslaget. 

- Information om klagomål gällande buller och störande ljud. Diskussion om gällande 
ordningsföreskrifter. 
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- Information om att Forshaga kommun har sparat grönytor för att gynna pollinerare 
samt diskussion om invasiva arter. Förslag att utöver den information som finns på 
kommunens webbplats kan vi informera i de lokala näringslivsbladen. 

 

Ingela Bergare, controller: 

- Genomlysningen av miljö- och byggnämndens budget visar att intäkter men inte 
kostnader har särredovisats mellan förvaltningens olika verksamheter vilket medfört 
att det varit svårt att följa upp. Nämnden uppdrar till tf förvaltningschef/ny 
förvaltningschef att kommunicera önskemålet till ekonomiavdelningen att 
särredovisa intäkter och kostnader från och med år 2022. Fördelningen Forshaga-
Munkfors föreslås en närmare genomlysning i samband med nämndens nästa 
arbetsutskottstillfälle. 

 


