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Tid: 2022-09-21, klockan 13:00 

Plats: Älven + Forsen, Munkfors kommunkontor 

Justerare: Minoriteten 

Tid för justering: Senast 2022-09-23, klockan 12:00 
 

Föredragningslista:  

1. Upprop och val av justerare 

Förslag till beslut:  

Minoriteten, e-justering senast den 2022-09-23 klockan 12.00. 

2. Dagordning 

Förslag till beslut:  

Godkänna dagordningen. 

3. Förvaltningschefen informerar 

Föredragande: Rolf Johnson 

Förslag till beslut:  

Notera informationen. 

4. Delårsbokslut 2022 

Diarienummer: MBNG/2022:75 

Föredragande: Rolf Johnson 

Förslag till beslut:  

Miljö- och byggnämnden föreslås godkänna förvaltningens förslag till delårsrapport. 

5. Budgetuppföljning och prognos per augusti 2022 

Diarienummer: MBNG/2022:73 

Föredragande: Ingela Bergare 

Förslag till beslut:  

Notera miljö- och byggs budgetuppföljning och prognos per augusti 2022. 
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6. Revidering av detaljbudget för miljö- och byggnämnden 2022 

Diarienummer: MBNG/2022:74 

Föredragande: Ingela Bergare 

Förslag till beslut:  

Anta den reviderade detaljbudgeten för 2022. 

7. Reglemente - Sprängämnesprekursorer, Dnr M-2022-413 

Diarienummer: MBNG/2022:69 

Föredragande: Rolf Johnson 

Förslag till beslut:  

Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

miljö- och byggnämnden ska ansvara för kommunens tillsyn enligt 6 § Lag (2014:799) om 

sprängämnesprekursorer. 

 

Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige ger Miljö- och byggnämnden i 

uppdrag att justera nämndens reglemente med hänsyn till rubricerat ansvar. 

 

8. Bostadsanpassningsbidrag för uppsättning av plank, Dnr. F 2022-031 

Diarienummer: MBNG/2022:66 

Föredragande: Hanna Johansson 

Förslag till beslut:  

Bevilja bostadsanpassningsbidrag för: 

- uppsättning av plank runt fastighet. 

 

9. Bostadsanpassningsbidrag för duschkabin och ramper m.m. Dnr F 2022-47 

Diarienummer: MBNG/2022:71 

Föredragande: Hanna Johansson 

Förslag till beslut:  

Bevilja bostadsanpassningsbidrag för: 

- ramper vid entrén, altanen och till badrummet. 

- duschkabin med ramp. 
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10. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Dnr: Bygg 2022-194 

Diarienummer: MBNG/2022:62 

Föredragande: Per Jung 

Förslag till beslut:  

- bevilja ansökan om förhandsbesked för enbostadshus med stöd av 9 kap. 17 och 31 §§ plan- 

och bygglagen (2010:900) PBL. 

 

11. Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad och startbesked för 

nybyggnad av attefallshus, Forshaga kommun. Dnr: BYGG 2022-217 och BYGG 2022-227 

Diarienummer: MBNG/2022:64 

Föredragande: Marie Jadermark 

Förslag till beslut:  

- Dispens medges från gällande strandskyddsbestämmelser för nybyggnad av ett fritidshus 

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

- Som tomtplats räknas det område som är innanför det som markerats med röd linje på 

karta tillhörande beslutet. 

- Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§ plan- och 

bygglagen. Tekniskt samråd och 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 bygglovsenheten som underlag för slutbesked:  

4.1. Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden 

överensstämmer med startbeskedet 
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12. Avloppsanslutning inom områdesbestämmelser för fritidshus vid Acksjön och Södra 

Hyn, Dnr M-2022-423 

Diarienummer: MBNG/2022:72 

Föredragande: Maria Johansson 

Förslag till beslut:  

- att fastigheter som ligger inom område med kommunalt avlopp ska koppla in sig på detta. 

 

- att hög skyddsnivå för miljö- och hälsoskydd gäller enligt översiktliga bedömningen för 

området. 

 

13. Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen, Dnr M-2022-406 

Diarienummer: MBNG/2022:65 

Föredragande: Maria Johansson 

Förslag till beslut:  

- att anta förslaget till ny taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen. 

 

- att taxan ska gälla från och med 2023-01-01. 

 

14. Ny taxa för offentlig kontroll annan offentlig verksamhet inom livsmedelsområdet 

Diarienummer: MBNG/2022:67 

Föredragande: Anna Edelman 

Förslag till beslut:  

- att anta förslaget till taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet inom    
livsmedelsområdet. 
 
- att miljö- och byggnämnden föreslår att taxan ska gälla från och med 2023-01-01. 
 
- att förslaget till ny taxa sänds till fullmäktige i Forshaga och Munkfors för antagande. 
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15. Taxa för tillsyn enligt lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 

Diarienummer: MBNG/2022:68 

Föredragande: Anna Edelman 

Förslag till beslut:  

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för tillsyn enligt lag om 

tobaksfria nikotinprodukter ska ligga på miljö- och byggnämnden, föreslår miljö- och 

byggförvaltningen att: 

- anta förslaget till taxa för tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter. 

- miljö- och byggnämnden föreslår att taxan ska gälla från och med 2023-01-01. 

- förslaget till om ny taxa sänds till fullmäktige i Forshaga och Munkfors för antagande. 

16. Rapport från dataskyddsombudet våren 2022 

Diarienummer: MBNG/2022:63 

Föredragande: Camilla Holmsten 

Förslag till beslut:  

Notera rapporten. 

17. Delegationsbeslut 

Diarienummer: MBNG/2022:1 

Förslag till beslut:  

Notera redovisade delegeringsbeslut. 

18. Rapporter 

Förslag till beslut:  

Notera rapporterna. 

 

Marian Gustavsson Camilla Holmsten 
Ordförande Sekreterare 

 


