MILIO OCH BYGGNAMNDENS
ARBETSUTSKOTT FORSHAGA
MUNKFORS

Forshaga kommun

Kallelse

Tid:

2021-04-27, klockan 13:00

Plats:

Forshaga, Klarälven/Teams

Justerare:

Majoriteten

Tid för iustering:

2021-04-29, klockan 08.30

Föredragningslista:
Upprop och val av justerare
Förslag till beslut:

- Majoriteten, 2021 -04-29 klockan
2.

08.30

Dagordning

Förslag

till beslut:

-

Godkänna dagordningen.

3.

Budgetuppföljning

Diarienummer i Lex: MBNG/2021:18
Förslag till beslut:

- Budgetuppföljningen noteras och godkänns.
Miljö- och klimatplanen
Diarienummer i Lex: MBNG/2021:30
Förslag till beslut:
- Anta de mindre justeringar som kommunledningskontoret föreslår samt därefter
- föreslå kommunfullmäktige besluta anta Forshaga kommuns miljö- och klimatplan i enlighet med
4.

miljö- och byggnämndens beslut 2021-02-24.
5. Strandskyddsdispens för nybyggnad av ekonomibyggnad,

Forshaga

Bygg

2021-76

Diarienummer i Lex: MBNG/202L:29
Förslag till beslut:

-

Medge dispens från gällande strandskyddsbestämmelser för nybyggnad av ekonomibyggnad med

stöd av 7 kap. 18 S c p. 1 miljöbalken.

-

Som tomtplats räknas det område som är innanför det som markerats på kartbilden som är daterad

2021-04-13.
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MUNKFORS
Kallelse
5. Bygglov för nybyggnad av

industribyggnad,

, Forshaga kommun.

Dnr: BYGG

2021-tL3

Diarienummer i Lex: MBNG/2021:28
Förslag till beslut:

- Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 $ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
- Åtgärden får inLe påbörjas förrän rniljö- och byggnämnden har lämnat ett startbesked (enligt

10 kap.

3 S PBL).

- Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd bifogas.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas: Lars Boman.
Den kontrollansvarige är certifierad kontrollansvarig med behörighet K enligt 10 kap. 9
7. Strandskyddsdispens för nybyggnad av en

gäststug4

S

PBL.

Forshaga kommun. Dnr:

BYGG 2021,-99
Diarienummer i Lex: MBNG/2021:26
Förslag till beslut:

- Dispens

medges från gällande strandskyddsbestämmelser för nybyggnad av en gäststuga 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.
Bygglov i efterhand för tillbyggnad av enbostadshus med ett garage,
Forshaga kommun. Dnr: BYGG 2027-72
8.

Diarienummer i Lex: MBNG/2021:27
Förslag till beslut:

- Bygglov beviljas med stöd

av 9 kap. 31 b $ plan- och bygglagen, PBL. Ätgarden avviker från

detaljplanen avseende att mer än en femtedel av tomten bebyggs.

-

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

9. Rapporter

Diarienummer:
Förslag till beslut:

- Notera rapporterna.

Marian Gustavsson
Ordförande

Camilla Holmsten
Sekreterare
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