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Tjänstgörande ersättare
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Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

T

Maria Noretl

7020-01-27, Forshaga, Klarätven, ktockan 14:00 - 16:40

1-31

Maria Norett (S) Ordförande
Eva-Karin Nilsson (S) 1:e vice ordförande
Witty Eriksson (C) 2:e vice ordförande
Henrik Larsson (M) Ledamot
Hans Backström (S) Ledamot
Lars-Ove Cartsson (S) Ledamot

Alexander Larsson (5) ersätter Karin Jensen (S)

Hanna Law6n (S) ersätter Tore Lennartsson (C)
Lars-Ola Westerlund (MP) ersätter Göran
Otsson (KB)

Jan Erik Engström (Stadsarkitekt)
Josefine Åstund (Mitjö- och
hätsoskyddsinspektör) S1 - 526

Lindha Rothen (Samordnare/ptan- och
bygghandtäggare) 511 - 514
Maria Johansson (Mitjö- och
hätsoskyddsinspektör) 51 - 526
Marie Jadermark (Byggingenjör) Sl - 53, 911 -

s14, 526 - 531

Terese Atexandersson (Nämndsekreterare och
bygghandtäggare)
Utrika Thor6n (Förvattningen för mitjö- och
bygg) 519 - 524

Urban Ledin (Mitjö- och byggchef)
Thea Rosån Sjökvist (Mitjö- och
byggförvattningen) 51 - S24

Alexander Larsson (S)

Forshaga kommunhus, Munkfors kommunhus 2020-01 -30
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Nämnd/Styretse

Sammanträdesdatum

Datum för anstags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokottet

Underskrift

ANSLAG/BEVIS
Protokottet är justerat. Justeringen har titlkännagivits genom anstag.

Mitjö- och byggnämnd gemensam Forshaga - Munkfors

20zo-01-27

2020-01-30

2020-02-21

Mitjö- och byggförvattningen

- 
l$tt<_

Terese Atexandersson
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Upprop och val av justerare

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- vätja Atexander Larsson (S) titt justerare.
Protokoltet justeras 201 9-01 -30

3(37)

Bestutet skickas för verkstättighet titt:

Bestutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
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Dagordning

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- godkänna dagordningen

Beslutet skickas för verkstättighet titt:

Bestutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
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Rapporter

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- notera rapporterna

Bakgrund
Rapportering sker på sammanträdet entigt fötjande

Marie Jadermark, byggingenjör:
- lnformation om en ny dom från länsstyrelsen som avstog överklagandet av ett av nämnden
bevitjat förhandsbesked.
- lnformation om att ett arbete med ej avslutade byggtov pågår sedan innan jut. Det finns
ett stort antal byggtov som inte är avstutade trots att tiden har gått ut på

byggloven/anmälningarna. Dessa har identifierats och påminnetsebrev har skickats ut.
Stickprov kommer att göras btand dessa ärenden för att fötja upp om byggnader tagits i
bruk utan stutbesked atternativt för att se om byggnaden ännu inte är färdigstättd och att
ett nytt byggtov behöver sökas för att kunna färdigstättas. Om det kommer titl
förvaltningens kännedom att en byggnad tagits i bruk utan startbesked är byggnadsnämnden
åtagd enligt lag att ta ut en byggsanktionsavgift.

Urban Ledin, mitjö- och byggchef
- Grön infrastrukturptan har varit ute på internremiss. Den kommer att justeras lite och
sedan kommer den att vara färdigstättd. När det är klart så kommer den tas upp för bestut i
KF.
- lnformation om pågående trafikplan som praktikant Nina Lundin har påbörjat.
Trafikptanen förväntas gå ut på internremiss senare i vår.
- lnformation om domslut avseende vä962, där överktagandet har avstagits och den nya
vägptanen därmed vunnit laga kraft. Titt fötjd av det så har detaljptanearbetet initierats i
Acksjön / Lyckan-om rådet.
- lnformation om ett viktigt och vägvisande domslut i Holtand avseende mitjöutstäpp.
- lnformation om nytt direktiv från EU avseende laddstotpar för et-bitar i samband med
nybyggnationer.
- lnformation om nytt EU-direktiv avseende byggnaders energiprestanda.
- lnformation om att Munkfors kommun har anstutit sig titt Glokata Sverige.
- lnformation om att dragning kommer att håttas för Kommunstyrelsen Munkfors kommun
avseende strategiskt arbete i maj.
- lnformation om att Värmland tagit fram en ny energi- och klimatstrategi och att Forshagas
mitjö- och ktimatptan som är under framtagande ska ha starka kopptingar titt den.
- lnformation om Ktimatkommunerna och medtemskapet.
- lnformation om möjtigheten ti[[ kommunatt partnerskap genom SIDA för Munkfors och
Forshaga kommuner där även näringstiv och organisationer engageras.

Jan Erik Engström, stadsarkitekt:
- Arbetet med översiktsptanen pågår och det går entigt plan. Beräknar att översiktsplanen
kommer att gå ut på samråd i maj/juni.

Justerarnas Utd ragsbestyrkande
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- Ptan för centrumutveckting för Deje och Forshaga pågår.
- Gestattningsprogram för Åsmyren har tagits fram sedan tidigare.
- Arbetet med detatjptan för Norra Grossbot pågår fortfarande. Nya geotekniska
undersökningar har gjorts och det är ännu inte ktart.
- Ändring av Visterudsptanen är ute på samråd.
- Detatjptanearbetet i Acksjön/Lyckan har initierats eftersom vägptanen har vunnit laga
kraft.
- lnformation om tittsynsärende i centrata Forshaga - åtgärdsptan har upprättats.

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Mitjö- och byggförvattningen

Bestutet skickas för kännedom ti[t: Kommunstyrelsen i Munkfors
Kommunstyrelsen i Forshaga

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
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Budgetuppföljnin g 2019. Dnr. 2017 -626.O42
MBNG 2019/21

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- godkänna budgetuppfötjningen tom december 2019

Bakgrund
Budgetuppfötjning sker varje månad för att kontrottera om nämndens budget är i batans.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-01 - 1 5

Budgetuppfötjning tom dec-1 9

Bestutet skickas för verkstättighet titt:

Beslutet skickas för kännedom titt: Ekonomikontoret

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
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Delegation av bokslut 2019 till AU. Dnr: M-2O2O-37

MBNG 2020/23

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- ge delegation titl nämndens arbetsutskott att ta beslut gättande nämndens bokstut för
2019.

Bakgrund
Ekonomikontoret behöver få ett beslut från mitjö- och byggnämnden i februari gättande
bokstut för 2019, varför detegation behöver ges av nämnden titt arbetsutskottet att ta det.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-01 -1 5.

Bestutet skickas för verkstätlighet titt: Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott.

Beslutet skickas för kännedom tilt:

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
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Upprättande av internkontrollplan 2020. Dnr: M-2020-33
MBNG 2020/21

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- godkänna förstaget ti[[ internkontrottplan för år 2020

Bakgrund
Av kommunattagen framgår att varje nämnd svarar för den interna kontrotten av om
nämndens arbete är titträcktigt och rättssäkert. En internkontrotlptan finns upprättad i
verksamhetssystemet stratsys där viktiga kontrottmoment har identifierats via en riskanalys.
Entigt regtementet för internkontrott ska förvattningschefen svara för en årtig skrifttig
rapportering tit[ nämnden av hur den interna kontrotten fungerar och vid brister redovisa
åtgärder. Nämnden ska senast den sista december rapportera resultatet tit[
kommunstyrelsen, vitket skedde efter nämndens möte 2019-12-16. Nämnden ska därefter
anta en reviderad internkontrottptan för kommande året vitken nu föreligger nämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-01 - 1 6
lnternkontrotlptan med bitagor

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Mitjö- och byggnämnden

Beslutet skickas för kännedom tit[: Kommunstyretsen
Kommunens revisorer

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
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Attestantförteckning 2020, Dnr: M-2020-32
MBNG 2020/22

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- godkänna attestantförteckning 2020

Bakgrund
Mitjö- och byggnämnden bestutar inför varje år om att godkänna förteckningen över
budgetattestanter inom verksamheten. Attestantförteckning för 2020 ska nu beslutas av
nämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-01 -1 5

Attestantförteckning 2020
Ti ttägg attestantförteckning 2020

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Ekonomikontoret

Beslutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
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Reviderad delegeringsordning. Dnr: M2020-39
MBNG 2020/25

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- godkänna förstaget titl reviderad detegeringsordning.

Bakgrund
På grund av förändrad lagstiftning och ett nytt diarieföringssystem inom bostadsanpassning
föreligger ett behov av att revidera detegeringsordningen. Förändringarna utgörs i huvudsak
av reviderade laghänvisningar och reviderade uppgifter om vem som är detegat. Samtliga
ändringar utan de rent strukturelta ändringarna är markerade med röd text i bifogad
detegeringsordning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 9-01 -1 7
Förstag tit[ reviderad detegeringsordning

Bestutet skickas för verkstältighet titt: Mitjö- och byggförvattningen

Bestutet skickas för kännedom titt: Leg. arbetsterapeuter Forshaga kommun

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
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Reviderat reglemente för miljö och byggnämnden för Forshaga
och Munkfors. Dnr: M-2019-152
MBNG 2020/20

Beslut
Mitjö- och byggnämnden föreslår kommunfuttmäktige besluta
- godkänna förstaget tit[ reviderat regtemente

Bakgrund
På grund av förändringar i tagstiftningen samt ett utökat ansvar för strategiska frågor för
Munkfors kommun företigger ett behov av att revidera gättande regtemente. Förändringarna
utgörs av ett utökat ansvar för strategiska frågor för Munkfors kommun och ett ktargörande
avseende att Forshaga kommun även behandtar personuppgifter för Munkfors kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-01 - 1 6
Förslag ti[[ reviderat reglemente 2020-01-16

Bestutet skickas för verkstältighet titt: Terese Alexandersson, nämndsekreterare
Kommunfuttmäktige Forshaga kommun
Kommunfuttmäktige Munkfors kommun

Beslutet skickas för kännedom titt: Urban Ledin, mitjö- och byggchef

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
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lndexuppräkning av taxor för år 2O2O. Dnr: M-2020-36
MBNG 2020/24

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- anta redovisade förstag tilt indexjusteringar för är 2020 av gättande tittsynstaxor

Bakgrund
När kommunfuttmäktige i Forshaga och Munkfors bestutade om nya taxor gätlande prövning
och tittsyn entigt mitjöbatken 2018, offenttig kontrott av livsmedet 2018, hantering av
byggtov och strandskyddsdispens 2017 samt försätjning av tobak, fotköl och receptfria
läkemedet 2019, gavs också mitjö- och byggnämnden bestutanderätt att för varje kalenderår
(avgiftsår) bestuta att höja de i nämnda taxors fasta avgifter och timavgifter via en
indexuppräkning. Basmånad för indexuppräkningen är i samttiga fatl oktober månad
föregående år.
Gättande mitjötittsyn, tobak, fotköt och receptfria [äkemede[ justeras taxan utifrån
prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Det innebär en indexuppräkning av timtaxan
med 5,8%.
Gättande livsmedel justeras taxan utifrån konsumentprisindex (KPl). Det innebär en
indexuppräkning av timtaxan med 1,6%.
Gättande plan- och byggtagen justeras taxan utifrån en kombination av konsumentprisindex
(titt en del av 20%) och tönekostnadsindex (titt en del av 80%). Det innebär en
indexuppräkning av timtaxan med 2,87%.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-01 - 1 6

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Mitjö- och byggförvattningen

Bestutet skickas för kännedom titl: Ekonomikontoret

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
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Dataskyddsombud för miljö- och byggnämnden
MBNG 2020/18

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- utse Linda Jonsson titt dataskyddsombud för mitjö- och byggnämnden

Bakgrund
Kommunen avser att använda Linda Jonsson som ett gemensamt dataskyddombud för
kommunen. Bestut måste dock fattas av varje enskild nämnd. Uppdraget påbörjades 2020-
01-01.
Begäran av register och registerutdrag ska passera genom dataskyddsombudet och därifrån
detas ut titt aktuett nämnd/förvattning för vidare åtgärder. lnnan undertaget [ämnar
kommunen ska det passera dataskyddsombudet. Dataskyddsombudet har en vägledande
funktion (artiket 39) som btand annat innebär information och åtgärder samt övervaka
eftertevnad och råd avseende konsekvensbedömningar. I uppdraget ingår att samarbeta
med Datainspektionen och ha kontakten med densamma samt med den registrerade. Varje
nämnd/förvaltning ansvarar för att ha en kontaktperson i respektive organisation som i sin
tur fördelar inkommande ärenden utifrån kompetensområden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-01 -1 3

Bestutet skickas för verkstättighet titt:

Beslutet skickas för kännedom tilt: Kommunchef Torbjörn Fatk
Kommunstyretse Forshaga kom mun
Peder Stenbäck
Linda Jonsson

Justerarnas sign Utd ragsbestyrkande
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Namngivning av gamla torget vid korsningen
Storgatan/Esplanaden, Grossbo[ 1 :85, Forshaga kommun. Dnr:
BYGG 2O2O-8
MBNG 2020/16

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- namnge gamta torget vid korsningen Esptanaden/Storgatan i Forshaga titl Dubbetnisses
torg.
- på ptatsen ska tämptig utsmyckning skapas för att visa kopptingen mettan namngivningen
och orten.

Bakgrund
Värmtands idrottshistoriska sättskap har uppvaktat kommunen i frågan att hedra Nils
Nitssons minne, genom att uppkatta en parkmark efter hans namn. Nisse var en mycket känd
idrottsprofiI i Sverige med en enorm meritförteckning. Lämptig plats är gamta torget i
Forshaga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-01 - 1 4

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Ctaes Havimäki, kultur och fritidschef

Bestutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
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Tjänstegaranti för lov och anmälningsärenden. Dnr: BYGG
20?:0-11
MBNG 2020/15

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- notera informationen

Bakgrund
En tjänstegaranti innebär att invånare och företag i kommunen får veta vad de har rätt titl
och kan förvänta sig av kommunens otika tjänster. Syftet är att ge nöjdare kommuninvånare
och medarbetare samt vara en hjätp i det ständigt pågående förbättringsarbetet på
kommunen.
Byggavdelningens tjänstegaranti innebär att avdelningen lovar att uppfytta de krav som
finns i lagen vad gätter handtäggningstider (10 veckor för lov och 4 respektive 8 veckor för
anmälningar) samt att driva ärendet framåt så skyndsamt som möjtigt. Byggavdetningens
ambitionsnivå är dock högre än så och baseras på avdetningens faktiska handtäggningstider.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 9-01 -1 7
Tjänstegaranti för [ov- och anmätningsärenden

Beslutet skickas för verkstältighet titt: Mitjö- och byggförvattningen

Bestutet skickas för kännedom titt:

\
J

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
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Tillsynsplan bygg ZO2O-2022. Dnr: BYGG 2O2O-15
MBNG 2020/26

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- anta tiltsynsptan för byggavdetningen 2020-2022

Bakgrund
En kommuns byggnadsnämnd ansvarar för frågor om [ov, besked och titlsyn entigt ptan- och
byggtagen samt dispenser och tittsyn av strandskyddsärenden entigt mitjöbatken. Nämnden
ska se titt att byggtov är förentiga med gä[tande lag och praxis, ge råd och upptysningar och
utövar tittsyn över byggandet. Tittsyn, titlsynsvägtedning och uppfötjning ska medverka ti[[
att demokratiskt bestutade lagar och bestämmetser fötjs och tittämpas i entighet med
lagstiftarens intentioner och på samma sätt i heta [andet. Nämnden ansvarar för att bevaka
att samhätlets krav är uppfyttda och en viktig det för att uppfytta detta krav är nämndens
lagstadgade tiItsynsansvar. Titlsyn sker vid anmätan samt på nämndens eget initiativ entigt
upprättad tittsynsptan.

I tittsynsplanen redovisas för samttiga titlsynsområden, vitken tittsyn som löper kontinuertigt
under året med grund i inkomna tiltsynsanmätningar samt hur nämnden vatt att prioritera
den planerade titlsynen. Titlsynsptanen innehåller även ett poängbaserat
bedömningsinstrument för bedömning av hur skyndsamt ett ärende behöver handtäggas. Den
poäng ett ärende uppnår ptacerar ärendet på rätt stätte i ärendekön och prioriteras
därefter.

Barnkonsekvensanatys har gjorts och förslag titl bestut bedöms inte påverka barn negativt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-01 - 17
Ti ttsynsptan byggavdetni ngen 2020-2022

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Mitjö- och byggförvattningen

Beslutet skickas för kännedom ti[t:

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
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Tillsynsplan enligt Miljöbalken 2020-2023. Dnr: M-2020-35
MBNG 2020/13

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- anta tillsynsptanen entigt miljöbatken

Bakgrund
Entigt mitjöbatken ska alta tittsynsmyndigheter varje år upprätta en tittsynsptan för sina
tittsynsobjekt entigt Mitjöbatken. I tittsynsptanen bestämmer myndigheten hur ofta
tittsynsbesök ska genomföras. Tiden meltan två tittsynsbesök bestäms utifrån en bedömning
av verksamhetens risk för mitjö och hälsa.

I bitagorna redovisas: objekten, antal timmar och hur ofta tittsynen ska ske.

Beslutsunderlag
Ma ria J ohanssons tj änsteskrivetse 2020 -01 - 1 4
Tittsynsptan Mitjöbatken, mitjöskydd
Tittsynsptan Mitjöbatken, hätsoskydd

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Mitjö- och byggförvattningen

Beslutet skickas för kännedom tilt:

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
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Tillsynsplan alkohol 2020. Dnr: M-2020-24.466
MBNG 2O2Ol5

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- anta tillsynsptan entigt atkohotlagen för 2020

Bakgrund
Tittsynsptaner ska revideras och ses över årtigen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-01 - 1 0
Titlsynsptan entigt atkohottagen 2020

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Josefine Åstund, mitjö- och hälsoskyddsinspektör

Bestutet skickas för kännedom titl: Matias Kivistö, Länsstyretsen Värmtand

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
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Tillsynsplan receptfria läkemedel 2020. Dnr: M-2020-26.468
MBNG 2O2Ol7

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- anta titlsynsplan för receptfria täkemedet 2020

Bakgrund
Tittsynsptaner ska ses över och revideras årtigen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-01 - 1 0
Tittsynsptan för receptfria läkemedet 2020

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Josefine Åstund, mitjö- och hätsoskyddsinspektör

Bestutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
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Tillsynsplan tobak och liknande produkter, folköl. Dnr: M-
2020-25.468
MBNG 202016

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- anta tittsynsptan för tobak och liknande produkter samt fotköt 2020

Bakgrund
Tittsynsptaner ska ses över och revideras årtigen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-01 - 1 0
Tittsynsptan för tobak och liknande produkter samt fotköt 2020

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Josefine Åstund, mitjö- och hätsoskyddsinspektör

Bestutet skickas för kännedom tit[:

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
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Kontrollplan livsmedel 2020. Dnr: M2020-1 8.460
MBNG 2O2Ol8

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- anta kontrottptan för offenttig kontrotl av tivsmedet 2020

Bakgrund
Mitjö- och byggnämnden bedriver livsmedetskontrolt vid ca 110 antäggningar inom Forshaga
och Munkfors kommuner.
Under 2020 inriktas kontrolten mot att besöka atta anläggningar som tittdelats en kontrotltid
på minst 2 timmar per år och de mindre antäggningarna som entigt fterårsptanen ska
besökas under 2020.
Tiltsynsptaner ska ses över och revideras årtigen. Kontrottptanen är en fördjupad beskrivning
av mitjö- och byggnämndens arbete med offentlig kontrotl av livsmedet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-01 - 1 4
Kontrottptan för [ivsmedet 2020

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Mitjö- och byggförvattningen, Josefine Åstund

Bestutet skickas för kännedom tilt:

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
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Ansökan om tobaksförsäljning, Saras Godis och Tobak,
Forshaga kommun. Dnr: M-20 19-447 .468
MBNG 2O2Oi9

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- avstå ansökan om tittstånd för försätjning av tobak för detatjhandel, Saras Godis ft Tobak,
Lärkan 6, Forshaga kommun.
- beslutet gätter omedetbart entigt 35 5 Förvattningstagen

Bakgrund
Ansökan om tittstånd för detaljhandet av tobaksvaror inkom 28 augusti titt mitjö- och
byggförvattningen. Den 30 augusti 2019 skickade mitjö- och byggförvattningen ut en
bekräftetse på att ansökan mottagits. Den 11 november 2019 kommunicerades att
handtäggningen påbörjats efter komptettering av vissa handlingar.

Mitjö- och byggförvattningen anser att den sökande inte uppfytter kraven entigt 5 kap. 25 i
Lag (2008:2088) om tobak och tiknande produkter, som krävs för att få ett tittstånd för
försätjning av tobak.

Beslutsunderlag
Saras godis och tobaks ansökan med titlhörande handtingar 2019-11-07
Tjänsteskrivetse 201 9'01 -1 5

Utredning tobakstittstånd 2020-01-16. Detas ut på mötet pga sekretessmarkerat innehått
Potisens yttrande 2020-01 -09

Yttrande från sökande 2020-01 -1 5

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Mitjö- och byggförvattningen, Josefine Åstund

Beslutet skickas för kännedom titt: Den sökande
Diarium
Länsstyretsen Värm [and
Fotkhätsomyndigheten
Polismyndigheten

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
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Ansökan om tobaksförsäljning, lca Supermarket Forshaga,
Forshaga kommun. Dnr: M-2019-466
MBNG 2O2Ol1

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- bevitja ansökan om tittstånd för försätjning av tobak för detatjhandet, Träffpunkten i
Forshaga AB, Lärkan 5, Forshaga kommun.

Bakgrund
Den 2 juti 2019 inkom ansökan om tittstånd för detatjhandet av tobaksvaror titt mitjö- och
byggförvattningen. Den 3 augusti skickade mitjö- och byggförvattningen ut en bekräftetse på

att ansökan mottagits och att handtäggningen påbörjats.

Mitjö- och byggförvattningen anser att den sökande uppfytter de krav som krävs för att få
ett tittstånd för försätjning av tobak.

Beslutsunderlag
Thea Ros6n Sjökvists Tjänsteskrivetse 2020-01 -1 5

Utredning lca Supermarket Forshaga M-201 9-466, Z0Z0-01'15

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Thea Ros6n Sjökvist, mitjö- och hätsoskyddsinspektör,
mi tjö- och byggförvattningen

Beslutet skickas för kännedom tilt: Sökande
Fotkhätsomyndigheten
Potismyndigheten Bergstagen
Länsstyretsen Värmland

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
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Ansökan om tobaksförsäljning, lca Nära Deje, Forshaga
kommun. Dnr: M-201 9-458
MBNG 2O2Ol2

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- bevitja ansökan om tittstånd för försätjning av tobak för detatjhandet, |/TAKSY AB, Deje
5:13, Forshaga kommun.

Bakgrund
Det inkom 28 augusti 2019 ansökan om titlstånd för detatjhande[ av tobaksvaror titt mitjö-
och byggförvattningen. Den 30 augusti 2019 skickade mitjö- och byggförvaltningen ut en
bekräftetse på att ansökan mottagits. Den 16 oktober 2019 kommunicerades att
handtäggningen påbörjats efter komplettering av vissa handtingar.

Mitjö- och byggförvattningen anser att den sökande uppfytter de krav som krävs för att få
ett tittstånd för försätjning av tobak.

Beslutsunderlag
Thea Ros6n Sjökvists Tjänsteskrivel,se 2020-01 -1 5

Utredning lca Nära Deje, M-2019-458, 2020-01 -15

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Thea Rosån Sjökvist, mitjö- och hätsoskyddsinspektör,
mitjö- och byggförvaltningen

Bestutet skickas för kännedom tilt: Sökande
Fotkhätsomyndigheten
Potismyndigheten Bergstagen
Länsstyretsen Vä rmland

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
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Ansökan om tobaksförsäljning, lca Supermarket Munkfors,
Munkfors kommun. Dnr: M-2019-483
MBNG 2O2Ol3

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- bevitja ansökan om tittstånd för försätjning av tobak för detatjhandel, Munkfors
Lågprishandel AB, lca Supermarket Munkfors, Munkfors kommun.

Bakgrund
Den 3 augusti 2019 inkom ansökan om tittstånd för detatjhandet av tobaksvaror titt mitjö-
och byggförvattningen. Den 9 augusti 2019 skickade mitjö- och byggförvattningen ut en
bekräftelse på att ansökan mottagits. Den 16 oktober 2019 kommunicerades att
handtäggningen påbörjats efter komptettering av vissa handlingar.

Mitjö- och byggförvattningen anser att den sökande uppfytter de krav som krävs för att få
ett tittstånd för försätjning av tobak.

Beslutsunderlag
Thea Ros6n Sjökvists Tjänsteskrivetse 2020-01 -1 5

Utredning lca Munkfors, M-2019-483, 2020-01 -1 5

Bestutet skickas för verkstältighet titt: Thea Ros6n Sjökvist, mitjö- och hätsoskyddsinspektör,
mi tjö- och byggförvattningen

Bestutet skickas för kännedom titt: Sökande
Fotkhä[somyndigheten
Potismyndi gheten Bergstagen
Länsstyretsen Värmland

Justerarnas sign
,'1 \,4

r\ /i
lu c--'

Utdragsbestyrkande
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Ansökan om tobaksförsäljning, Frendo, Munkfors kommun.
Dnr: M-2020- 6.468
MBNG 2O2Ol4

Beslut
Mitjö- och byggnämnden förestås besluta
- bevitja ansökan om tiltstånd för försätjning av tobak för detatjhandet, Corgea AB, Frendo,
Munkfors kommun.

Jäv
Eva-Karin Nilsson (S) anmäter jäv.

Bakgrund
Den 14 januari 2020 inkom ansökan om tittstånd för detatjhandel av tobaksvaror titt mitjö-
och byggförvattningen. Ansökan var komptett den 16 januari 2020.

Mitjö- och byggförvattningen anser att den sökande uppfytler de krav som krävs för att få
ett tittstånd för försätjning av tobak.

Beslutsunderlag
Thea Ros6n Sjökvists Tjänsteskrivetse 2020-01 -1 6

Utredning Frendo, M-2020-6, 2020-01 - 1 6

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Thea Ros6n Sjökvist, mitjö- och hätsoskyddsinspektör,
mitjö- och byggförvattningen

Beslutet skickas för kännedom titt: Sökande
Fotkhä[somyndigheten
Potismyndigheten Bergstagen
Länsstyretsen Värmtand

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
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Klagomål i nom h usmi ljö,
Dnr: M-2019-655
MBNG 2020/10

28(37)

, Forshaga kommun.

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- företägga FAX Bostäder Kommanditbotag (969716-9697) fastighetsägare titt fastigheten
Östra Dejefors 1:1 att vidta fötjande åtgärder:
1) FAX Bostäder Kommanditbotag (969716-9697) ska snarast dock senast en månad efter
detfåendet av beslutet varaktigt undanröja bristerna på fastigheten
adress i Deje vid vite om 20 000 kronor för var och en av punkterna som inte
fötjs.
a) taga det trasiga yttertaket på huset så att det slutar att regna in.
b) ta bort att fuktigt isolering (sågspån och tösutt) som ligger ovanpå innertaket och ersätta
det med ny torr isolering.
2) FAX Bostäder Kommanditbotag (96971 6-9697) ska senast två månader efter detgivandet
av bestutet inkomma med en fuktutredning av innertaket i . tägenhet på

Utredningen ska innefatta om yttertigare åtgärder behöver göras för att
undanröja otägenhet för människors hätsa. Utredningen ska göras av en sakkunnig person på
fuktprobtem. Denna punkt är förenad med ett vite på 10 000 kronor om inte en futtständig
utredning kommit in titt mitjö- och byggförvaltningen inom den angivna tiden.
- Beslutet gätter även om det överklagas.

Bakgrund
Lagstöd
2 kap 2,3 och 7 55, 9 kap. 3 och 9 55 och 26 kap. 9,15 ,19,22och 26 SS mitjöbatken samt 33
5 förordningen om mitjöfartig verksamhet och hätsoskydd.
Mitjö- och byggförvaltningen har inspekterat bostad på fastigheten

Hyresgästen har kontakt., o*'åi3,"åtl?'-"J,'[:1'.ffi:',äT:-11LT#15ffiJå'no.,",,
lägenheten, men inga åtgärder har vidtagits.
Mitjö- och byggförvattningen inspekterade lägenheten 2019-11 -21.
Besiktning
Vid inspektionen kunde mitjö- och byggförvattningen konstatera att följande brister
uppmärksammades i tägenheten:
- Taket i hatten är missfärgat i området där . säger att det droppar vattnen när
det regnar.
- En indikerande mätning (Trotec Fuktindikator T 650) utfördes som visar på att det är fukt i
taket.
Besiktning gjordes av utrymmet som är mettan innertak och yttertak och följande brister
konstaterades:
- lnnertaket är isoterat med lösutt och sågspån. När tösutten skrapades bort var sågspånet
under btött och missfärgat.
- Ovanför det btöta och missfärgade sågspånet sitter ett rör fäst i takstoten som går upp på
taket för att fästa en TV-antenn. Röret var btött fast det inte regnade vid tittsynen.
- Yttertaket (spånten) och takstoten var missfärgade av fukt.
Skät för beslut

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
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Fastighetsägarens ansvar är reglerat i mitjöbatken. Entigt lagen ska fastighetsägaren
förebygga och undanröja otägenheter för människors hätsa. Fastighetsägaren ska fötja
försiktighetsprincipen. Det innebär att, så snart det finns en risk, ska fastighetsägaren göra
det som behövs för att motverka skada etter otägenhet för människors hätsa etter miljön.
Mitjö- och byggförvattningen kan med stöd av mitjöbatken kräva att fastighetsägaren
bekostar de undersökningar som bedöms vara nödvändiga i ett ärende, dets för att kartägga
om det finns risker för hätsa etter mitjö, dets för att uppfytta gättande rikttinjer. Detta görs
med hjätp av den så kattade omvända bevisbördan, vitket innebär att det är
fastighetsägaren som har ansvaret för att bevisa att mitjöbatken fötjts.
Ärendet har kommunicerats med fastighetsägare, inget yttrande har inkommit.

Beslutsunderlag
Mitjö och hätsoskyddsinspektör Maria Johanssons tjänsteskrivetse 2020'01-17
Tittsynsrapport
Foton

Beslutet skickas för verkstättighet titt: Maria Johansson, Miljö- och hätsoskyddsinspektör

Bestutet skickas för kännedom titt: FAX Bostäder Kommanditbotag (969716-96971,
Sothemsvägen 14, 669 30 Deje, Polisdetgivning

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
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Projektplan - Revidering av ny mitjö- och klimatplan, Forshaga
kommun. Dnr: M-2020-34
MBNG 2020/1 1

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- anta projektptanen för revidering av en ny mitjö- och ktimatptan för Forshaga kommun

Bakgrund
Nuvarande mitjö- och klimatstrategi antogs av Forshaga kommuns Kommunfuttmäktige i juni
2017. Arbetet med imptementering och genomförande har nu pågått i 2,5 år. Omvärtden
förändras ständigt vitket gör att strategier och ptaner måste ses över och anpassas efter nya
förutsättningar som uppstår. Ett nytt ktimatpolitiskt ramverk och en ktimatpotitisk
handtingsptan gätter från 1 januari 2018, som beskriver vitka åtgärder etter bestut som kan
behövas för att nå de nationetla och gtobata Agenda 2030-måten. Fokus ska inte enbart tigga
på kommunen som organisation. För att snabba på ktimatomstättningen måste heta det
geografiska området för kommunen med företag, föreningar och invånare bli invotverade.
Projektptanens syfte är att tydtiggöra hur revidering ska genomföras och vad som behöver
tas i beaktande. Mitjö- och ktimatplanen ska hjätpa kommunen att håtta en tångsiktigt
håltbar utveckting och både säkerstätta att vi fötjer tagstiftning, kunna tiltgodose dagens och
framtida behov samt möjtiggöra utveckting av kommunen i tinje med Agenda 2030. Den nya
mitjö- och ktimatptanen ska bti ett styrdokument för hur vi som kommun ska jobba med
mitjö- och klimatfrågor.
Projektmåten med revideringen är att ersätta den utgående mitjö- och klimatstrategin,
anpassa den nya ptanen så att den även inkluderar lagen om kommunat energiptanering
samt att utifrån regeringens ktimatpolitiska ramverk/handtingsptan anpassa den nya miljö-
och ktimatptanen tit[ tokat nivå.

Beslutsunderlag
Ktimatstrateg Jonas Högtunds tjänsteskrivetse, 2020-01 -1 6
Projektplan - revidering av en ny mitjö- och klimatplan

Beslutet skickas för verkstä[ighet tit[: Jonas Högtund

Bestutet skickas för kännedom titt: KsAu

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
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Nationell remiss - utveckling av Fairtrade City diplomering för
kommuner, Forshaga kommun. Dnr: M-2020-30
MBNG 2020/12

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- ta del av och yttra sig om den remiss för utveckting av arbetet med Fairtrade City som
skickats ut av Fairtrade Sverige titt atta kommuner som vatt att arbeta efter denna
diptomering.
- Ulrika Thor6n, mitjö- och byggförvattningen, sammanstälter och vidarebefordrar inkomna
yttranden tit[ Fairtrade Sverige.

Bakgrund
Fairtrade Sverige har drivit ett utvecktingsarbete av Fairtrade City-diptomeringen sedan
hösten 2018 i nära samarbete med en referensgrupp med 14 st representanter ifrån heta
[andet. Nu finns det ett förstag på utveckting av Fairtrade City ktart för dettagande
kommuner att granska och tycka titl om, för att arbetet på bästa sätt ska anpassas titt det
håttbarhetsarbete som sker och planeras genomföras.
Syftet med den utvecktingsprocessen är att diptomeringarna ska bti ännu mer retevanta och
attraktiva för kommuner, [okatsamhätten samt regioner. Det ska finnas en tydtig koppting
titt Agenda 2030 och övergripande strategier för håttbar konsumtion och etisk hänsyn.
Utvecklingsprocessen innebär en översyn av:
. Diptomeringarna som hethet
. Kriterierna för diptomeringarna
. Grundstöd för information, engagemang och utbitdning
. Arbetssätt och förutsättningar för nätverkande

En workshop för att diskutera remissen kommer att håttas den 17 februari kt. 13:00-16:00 i
Kartstad där atta som är intresserade av att detta i utvecklingsarbetet är vätkomna att
detta. För anmälan kontakta Utrika Thor6n.
Remissyttranden ska vara Fairtrade Sverige titthanda senast den 20/3.

Beslutsunderlag
Bifogat är ett brev om utvecklingen.
Bilagor titl brevet är:
Bitaga 1 lnformation om utvecktingsprocessen
Bitaga 2 Förstag på utvecktade kriterier för Fairtrade City
Bitaga 3 Förstag på utvecklade kriterier för utmärketserna Årets Fairtrade City och Årets
Fai rtrade City-aktivitet
Bitaga 4 Presentation av förstag på utveckting av Fairtrade City
Bitaga 5 Bitdtexter titI presentationen
Utrika ThorÖns tjänsteskrivetse 2020-01 -1 6

Beslutet skickas för verkstältighet titt: Utrika Thor6n, Mitjö- och byggförvattningen

Beslutet skickas för kännedom titt: Fairtrade Sverige

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
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Detaljptan för område mellan Munkfors kyrka och
Tallbacksvägen, Munkfors kommun. Dnr: BYGG 2019-245
MBNG 2020/14

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- godkänna planförstaget för utskick på samråd.

Jäv
Eva-Karin Nitsson (S) anmäter jäv

Bakgrund
Det huvudsaktiga syftet med ptantäggningen är dets att möjtiggöra uppförandet av en ny
drift- och personatbyggnad vid Munkfors kyrkogård och dets att möjtiggöra etabteringen av
en förskota på Munkfors 9:60 strax norr om kyrkogården. I övrigt görs ptanförhåtlandena mer
ftexibta, både för att ge ptanstöd för nuvarande användning av befinttiga byggnader men
obkså för att underlätta en bredare användning av dessa byggnader i framtiden.

Ovanstående uppnås genom att det ges byggrätt på ett område för begravningsändamåt (M)
inom kyrkogården där det idag är förbjudet att uppföra byggnader. I nordvästra delen av
ptanområdet täggs användningarna skola (S) och kontor (K) titt befinttig bostadsanvändning
(B) och i nordöst komptetteras befinttig kontorsanvändning (K) med handel (H) och bostäder
(B). Samtidigt avsätts mark för altmän väg (GATA) så att infart över altmän ptats säkras titt
samtliga fastigheter inom planområdet.

Planen upprättas med standardförfarande entigt PBL 2010:900 (SFS 2014:900)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-01 -1 6
Samrådshandting 2020-01-16 (ptankarta, planbeskrivning och två geotekniska PM)

Bestutet skickas för verkstältighet titt: Lindha Roth6n, ptan- och bygghandtäggare

Bestutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
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Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av verkstadsskola
till lager- och industrihotell, Forsnäs 39:12, Munkfors kommun.
Dnr: BYGG 2020-4
MBNG 2020/27

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- bevitja tidsbegränsat byggtov med stöd av 9 kap. 33 5 ptan- och byggtagen (2010:900), PBL
- byggtovet gätter i tio (10) år titt och med 2030-01-27 utan ny prövning. Verksamheten ska

vara awecktad senast tio (10) år efter att bestutet vunnit laga kraft om inte förtängning
medges.
Upptysni ngar gättande byggtovsbeslut
- Åtgärden får inte påbörjas förrän mitjö- och byggnämnden har lämnat ett startbesked
(entigt 10 kap. 3 5 PBL).
- Tekniskt samråd och kontrotlansvarig krävs inte i detta ärende.
- lnnan byggnaden får tas i bruk måste stutbesked ha meddetats entigt 10 kap. 4 S 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 vunnit 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 åtgarO påbörjas utan
startbesked elter tas i bruk utan stutbesked. En byggsanktionsavgift kan uppgå titl
betydande betopp.
Avgift
Avgiften för tidsbegränsat byggtov gättande ändrad användning, utan tekniskt samråd, är 8

670kr (i entighet med taxa faststättd av kommunfuttmäktige). Faktura för avgiften skickas
separat.
Handtingar som ingår i beslutet
Ansökan om tidsbegränsat bygglov 2020-01-09, planritningar 2020-01-09, förstag tit[
kontroltptan 2020-01-14 och awecklingsptan 2020-01 -1 5.

Bakgrund
Ansökan avser tidsbegränsat byggtov om tio (10) år för ändrad användning av verkstadsskola
titt tager- och industrihotett med awiketse från detatjptanen på fastigheten Forsnäs 39:12.

Efter förfrågan från Munkfors kommun och Munkfors Åkeri vitt man skapa ytor för
småföretagsverksamhet. För närvarande är det brist på små industritokaler för
småi ndustriverksamheter.
Förutsättningar
Fastigheten omfattas av detatjptan: "Förstag titt ändring och utvidgning av stadsptanen för
stadsägan 1500 m.ft. (område vid Forsnässkolan) Munkfors kommun, Värmlands [än".

Entigt 9 kap. 30 $ ptan- och byggtagen (2010:900), PBL, ska byggtov ges för en åtgärd som
inom ett område med detatjptan om vissa förutsättningar är uppfyttda. En förutsättning är
att åtgärden inte strider mot detatjptanen. Vidare gätter att byggnaden även ska uppfytta
vissa krav i 2 och 8 kap. PBL.
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Entigt 9 kap. 33 5 ptan- och byggtagen (PBL) får ett tidsbegränsat byggtov ges, för en åtgärd
som uppfytter någon etter några men inte atla förutsättningar entigt 30-32a 55 PBL, om
sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid.
Yttrande
Åtgärden är av sådan art att berörda har underrättats om ansökan och getts tittfätte att
yttra sig (entigt 9 kap. 25 5 ptan- och byggtagen). Ägare av och boende på fastigheterna:
Forsnäs 39:7 och 39:10 har ansetts som berörda. lngen erinran har inkommit.
Skät titt bestut
Åtgärden awiker från bestämmetserna i detatjptanen då det står att området ska användas
som attmänt ändamåt. Åtgärden avses pågå under en begränsad tid och byggnaden behövs
för att tittgodose det ökade behovet av små industritokater.

Trots att allmänt ändamål tas i anspråk har bedömningen gjorts att det angetägna
attmänintresset att kunna titthandahåtta lager- och industrihotett för företagen väger tyngre
än det enskitda intresset.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-01 -1 6

Ptanritning 2020-01 -09

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Marie Jadermark, byggingenjör

Beslutet skickas för kännedom titt: Underrättetse om beslutet per brev titt fastighetsägare
och boende tilt fastigheterna: Forsnäs 39:7 och 39:10 + annons i "Post- och lnrikes
Tidningar"

Bestutet skickas titt: Munkfors Åkeri AB, Roger Kättman (Besvärshänvisning,
detgivningskvitto)
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Tidsbegränsat byggtov för uppförande av kontorslokal, Deje
3:6, Forshaga kommun. Dnr: BYGG 2019-483
MBNG 2020/28

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- bevitja tidsbegränsat byggtov med stöd av 9 kap. 33 5 ptan- och bygglagen (2010:900), PBL.
- byggtovet gätter i tio (10) år titt och med 2030-01-27 utan ny prövning. När byggtovet
upphört att gätta ska kontorstokaten tas bort.
- för att genomföra åtgärden krävs en kontrottansvarig. Som kontrollansvarig godtas Lars
Granrud som är certifieras kontrottansvarig med behörighet K entigt 10 kap. 9 5 PBL.
Upptysningar gällande byggtovsbestut
- Åtgärden får inte påbörjas förrän mitjö- och byggnämnden har tämnat ett startbesked
(entigt 10 kap. 3 S PBL).
- Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kattetse titl tekniskt samråd kommer skickas
separat.
- lnnan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 S 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 vunnit laga kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan komma att
upphävas om det överklagas.
- Mitjö- och byggnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift om en åtgard påbörjas utan
startbesked e[ter tas i bruk utan slutbesked. En byggsanktionsavgift kan uppgå titt
betydande betopp.
Avgift
Avgiften för tidsbegränsat byggtov gältande kontorslokal, med tekniskt samråd, är 19 074 kr
(i entighet med taxa faststättd av kommunfuttmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.
Handtingar som ingår i beslutet
Ansökan om tidsbegränsat byggtov 2019-12-23, beskrivning 2020-01-07, situationsptan 2019-
17.-23, plan- och fasadritning 2019-12-23 och certifikat kontrottansvarig 7019-12-23.

Bakgrund
Ansökan avser tidsbegränsat byggtov om tio (10) år för uppförande av kontorstokal med
awiketse från detatjptanen på fastigheten Deje 3:6.

Tittfätlig kontorstokal i form av bodar stätls upp på befinttig asfattsyta. Kontorstokalen ska
tittfättigt ersätta den som brann ned som [åg på den norra sidan av ä[ven. Fortum finner det
tämptigast att uppföra lokalen på den södra sidan älven då man fått tittstånd från Mark- och
mitjödomstoten att bygga om dammar och kraftverk i Deje. Den största delen av
projektverksamheten kommer att utföras från den norra sidan och på så sätt kan de
särskitja de otika verksamheterna (dagtig drift och projektverksamhet) och arbetsområdena
från varandra.

Vatten och avlopp ska kopptas samman med befinttig antäggning på fastigheten.
Förutsättningar
Fastigheten omfattas av detaljptan: "Förstag titt ändring och utvidgning av stadsptanen för
del av stadsägan 253 m.ft. samt ändring av byggnadsptan titlstadsptan för det av stadsägan
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662FS m.ft. (ny bro över Klarätven m.m. i Deje) Forshaga kommun, Värmtands [än".

Entigt 9 kap. 30 5 ptan- och byggtagen (2010:900), PBL, ska byggtov ges för en åtgärd som
inom ett område med detatjptan om vissa förutsättningar är uppfyttda. En förutsättning är
att åtgärden inte strider mot detatjptanen. Vidare gätter att byggnaden även ska uppfytta
vissa krav i 2 och 8 kap. PBL.

Entigt 9 kap. 33 S ptan- och byggtagen (PBL) får ett tidsbegränsat byggtov ges, för en åtgärd
som uppfytler någon elter några men inte atta förutsättningar entigt 30-32a SS PBL, om
sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid.
Yttrande
Åtgärden är av sådan art att berörda har underrättats om ansökan och getts tittfätte att
yttra sig (entigt 9 kap. 25 5 ptan- och byggtagen). Ägare av och boende på fastigheterna:
Deje 3:1 har ansetts som berörda. lngen erinran har inkommit.
Skät titt beslut
Åtgärden awiker från bestämmetserna i detatjptanen då det står att området ska användas
som parkmark. Åtgärden avses pågå under en begränsad tid och byggnaden behövs då den
tidigare kontorstokaten brunnit ned.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-01 -1 6
Si tuationspI an 201 9 - 12-23
Plan- och fasadritning 2019-12-23

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Marie Jadermark, byggingenjör

Bestutet skickas för kännedom titt: Underrättetse om bestutet per brev titl fastighetsägare
och boende titt fastigheterna: Deje 3:'t + annons i "Post- och lnrikes Tidningar".

Bestutet skickas till: Fortum Sverige AB, Pernitla Spetz (Besvärshänvisning,
detgivningskvitto)
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Anmälan av delegeringsbeslut

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut redovisas på sammanträdet:
Mitjö- och hätsoskyddsärenden 2019-11-18 - ZOZO-01-27
Lovärenden 2019 -1 1 -1 8 - 2020-01 -27
Bostadsanpassni ngsä renden 20 1 9 - 1 1 - 1 B - ZOZO -01 -27
Pa rkeri ngsti ttstå nd för röretsehi nd rade ZO1 g - 1 1 - 1 g - ZOZO -01 -27
Skrotbitar 2019 -1 1 - 1 8 - 2020-01 -27

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- notera redovisade delegeringsbestut

Bakgrund
Mitjö- och byggnämnden har övertåtit viss bestutanderätt titt utskott, ordförande och
tjänstepersoner entigt en av nämnden antagen detegeringsordning. Bestuten ska redovisas
titt mitjö- och byggnämnden. Redovisningen innebäiinteått miliri- och byggnämnden får
ompröva e[[er faststä[[a detegeringsbestuten. Däremot står det namnaen riitt att återkatta
lämnad delegering
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Bestutet skickas för verkstättighet titt:
Beslutet skickas för kännedom titt:
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