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Plats och tid

Avser paragrafer

Beslutande

2019-08-20, Forshaga, Ktarätven, ktockan 08:00 - 09:10

18-26

Maria Norett (S) Ordförande
Eva-Karin Nitsson (S) 1:e vice ordförande
Witty Eriksson (C) 2:e vice ordförande

övriga Lindha Rothen (Samordnare/ptan- och
bygghandtäggare)
Terese Alexandersson (Nämndsekreterare och
bygghandtäggare)
Urban Ledin (Mitjö- och byggchef)
Thea Ros6n Sjökvist (Mitjö- och
byggförvattningen)
JanErik Engström (Stadsarkitekt)

Eva-Karin Nitsson (S)Utses att justera

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Kommunhuset förshaga 201 9'08-20

1IKK
Terese

s)

Eva-Karin Nitsson (5)
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Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Datum för anslags uppsättande

Datum för anstags nedtagande

Förvaringsptats för protokottet

Underskrift

ANSLAG/BEVIS
Protokoltet är justerat. Justeringen har tittkännagivits genom anstag.

Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott Forshaga - Munkfors

201 9-08-20

201 9-08-20

2019-09-11

Mitjö- och byggförvattningen

Terese Alexandersson

åd--
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Upprop och val av justerare

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- vätja Eva-Karin Nilsson (S) titt justerare
Protokoltet justeras 201 9-08-20

3(14)

Bestutet skickas för verkstättighet titt

Bestutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign

.0"

Utdragsbestyrkande
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Dagordning

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- godkänna dagordningen

4(14)

Bestutet skickas för verkstättighet titt:

Bestutet skickas för kännedom ti[[:

Justerarnas sign

V d.t"
Utdragsbestyrkande
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Rapporter

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- notera rapporterna

Bakgrund
Rapportering sker på sammanträdet entigt fötjande
Jan Erik Engström, stadsarkitekt
- Flera detatjptaner på gång men ligger vitande eftersom det inte finns budget för det. Nu
jobbas endast aktivt med Norra Grossbot. Ett särskitt boende behövs och planeras för i den
ptanen och gör att den prioriteras. Länsstyretsen stälter stora krav på vitka utredningar som
måste göras inför nya detatjptanen. Diskussion kommer föras med tänsstyretsen på ett
p(anerat möte 201 9'08-21 för att fråga om kraven på undersökningar av skred, ras och
översvämningar.
- Funderingar kring den vitande detaljptanen på Bengtsbot, vi vitt inte tappa intressenterna
utan möjtiggöra erbjudande om andra tomtptatser. Fler utredningar i området krävs.
- Just nu känns Acksjön/Lyckan mycket intressant och prioriterad eftersom det finns flera
intressenter i det området. En ny detatjptan krävs för att möjtiggöra att kunna bevitja
byggtov i området. Frågan tyfts titt KSAU.
- Uppdrag angående en detatjplan i Munkfors som omfattar nya förskotan och kyrkan.
- Prioritering görs på de områden där det finns ett intresse att bygga.
- Visterud, uppdrag från kommunstyretsen att göra om detatjplanen för att även möjtiggöra
fritiggande viItor, inte bara parhus.
- Arbetet med översiktsptanen pågår.
- Samhättsptanerare Nicole har sett på förstag titt nytt område för ny detatjptan där även
byggande av ny förskota kan möjtiggöras.
Urban Ledin, mitjö- och byggchef
- Tobakstaxan ska antas av Kommunstyrelsen.
- lnformation om personärende.
- lnformerar om att det är på gång att ytan för Attefatlshus ska utökas titt 30 kvm nästa år.
- Dom från mark- och mitjödomstoten gättande att dammantäggningen i Ranån, vid
Ransbergs Herrgård Munkfors kommun, har tagtighetsförktarats.
- Dom från Mark' och mitjödomstoten som har tämnat tittstånd titt borttedande av ytvatten
för industriändamåt från Klarälven, Munkfors kommun, samt tagtigförktarande av
anläggningar för detta ändamåt.
- Kungöretse avseende Kvarntorpsdammen som delvis ska sparas, detvis rivas bort.

Bestutet skickas för verkstättighet titt

Bestutet skickas för kännedom titt:

-F
Utdragsbestyrkande
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Ändring av veckodag och tid för miljö- och byggnämndens
ordförandeberedningar och arbetsutskottets sammanträden

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- ändring av starttid och veckodag för mitjö- och byggnämndens arbetsutskotts
sammanträden från tidigare tisdagar ktockan 8.00 titt måndagar ktockan 14.00 samma
veckor som de ursprungtiga sammanträdena.
- ändring av starttid och veckodag för mitjö- och byggnämndens ordförandeberedningar från
tidigare tisdagar ktockan 8.30 titt måndagar ktockan 14.00 samma veckor som de
ursprungti ga sammanträdena.

Bakgrund
Mitjö- och byggnämndens ordförande Maria Noretl har fått förhinder på

tisdagsförmiddagarna.

De berörda datumen för arbetstutskottens sammanträden är
- tisdag 2019-10-22 ktockan 8.00 ändras titt 2019-10-21 ktockan 14.00
- tisdag 2019-12-17 ktockan 8.00 ändras titt 2019-12-16 ktockan 14.00
De berörda datumen för ordförandeberedning är
- tisdag 2019-09-17 klockan 8.30 ändras titt 2019-09-16 ktockan 14.00
- tisdag 2019-10-15 ktockan 8.30 ändras titt 2019-10-1 1 ktockan 14.00
- tisdag 2019-11 -12 ktockan 8.30 ändras titt 2019-1 1 -08 ktockan 14.00
- tisdag 2019-12-10 klockan 8.30 ändras titt 2019-12-09 kl,ockan 14.00

Bestutet skickas för verkstältighet titt:

Bestutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign

I r-.,0.t-vv
Utdragsbestyrkande



#
Forshaga kommun

MI LJö. OCH BYGGNIiMNDENS ARBETSUTSKOTT
FORSHAGA - MUNKFORS
Protokoll 2019-08-20

7(14)

522

Konsekvenser av revisionens granskning av kommunens
planberedskap

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- årtigen stumpmässigt vätja ut tre [ovärenden från detegationslistorna som
tjänstepersonerna ska redovisa vid nästkommande fut[ nämnds sammanträde.

Bakgrund
Vid granskningen av kommunens ptanberedskap framkom en synpunkt avseende att mitjö-
och byggnämnden bör granska att den tångtgående detegationsordningen efterfötjs på ett
rättssäkert, korrekt och effektivt sätt av de anstättda tjänstepersonerna inom ptan- och
bvgg.

Vid arbetsutskottets sammanträde dras tre slumpmässigt utvatda diarienummer.
Tjänstepersonerna ska på nästkommande futla nämnds sammanträde redovisa ärendets gång
och handtäggningstid samt svara på eventuetta frågor kring ärendet.

De diarienummer som stumpvis drogs under sammanträdet var
BYGG 2019-28
BYGG 2019-106
BYGG 2019-250

Beslutet skickas för verkstättighet titl:

Bestutet skickas för kännedom tit[:

Justerarnas sign

.b*^--
Utdragsbestyrkande
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Budgetuppföljnin g 2O19. Dnr. 2017 -626.O42
MBNG 2019/21

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- godkänna budgetuppfötjningen tom 31 juti 2019.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2019-08- 1 3

Budgetuppfötjning tom 31 juti 2019

Bestutet skickas för verkstättighet titt:

Bestutet skickas för kännedom tit[: Ekonomikontoret

Justerarnas sign

&

Utdragsbestyrkande
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Strandskyddsdispens samt bygglov för nybyggnad av
enbostadshus, ' Dnr: Bygg 2019-192 och Dnr: Bygg
2019-193
MBNG 2019/45

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- medge dispens från gättande strandskyddsbestämmetser för nybyggnad av ett fritidshus
som ersätter befintlig byggnad inom befinttig tomt med stöd av 7 kap. 18 S c punkt 1

mitjöbatken.
- Som tomtptats räknas det område som är innanför det som markerats med röd tinje på
karta tilthörande bestutet.
- Byggtov bevitjas med stöd av 9 kap. 31 b 5 ptan- och byggtagen, PBL. Åtgärden awiker från
områdesbestämmetserna avseende att byggytan är större än tittåtet.
- För att genomföra åtgärden krävs en kontrottansvarig. Som kontrottansvarig godtas Helena
Jensen. Den kontrottansvarige är certifierad med behörighet N entigt 10 kap. 9 5 PBL.

Upptysningar gättande strandskyddsdispens
- Bestutet om strandskyddsdispens upphör att gätta, om den åtgarO som avses med
dispensen inte har påbörlats inom två år etler avstutats inom fem år från den dag då
bestutet vann laga kraft.
- Länsstyretsen kan överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Den som är sökande bör
awakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas. Tiden för överprövning
- tre veckor - räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer tilt Länsstyretsen.

Upptysni ngar gä[tande byggtovsbestut
- Åtgärden får inte påbörjas förrän mitjö- och byggnämnden har lämnat ett startbesked
entigt 10 kap. 3 S PBL.
- Tekniskt samråd krävs i detta ärende.
- lnnan byggnaden får tas i bruk måste ett stutbesked ha meddelats entigt 10 kap. 4 5 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 [ovbestutet har fått laga
kraft sker det på egen risk eftersom bestutet kan komma att upphävas om det överklagas.
- Mitjö- och byggnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift om en åtgärO påbörjas utan
startbesked etter tas i bruk utan stutbesked. En byggsanktionsavgift kan uppgå titt
betydande betopp.
- Om åtgärden har påbörjats inom två år gätter bygglovet i fem år från den dag som bestutet
vinner laga kraft (entigt 9 kap. 43 S PBL).

Avgift
Avgiften för byggtov gältande nybyggnad av enbostadshus som strider mot
områdesbestämmetsern a är 22 542 kr. Avgiften för strandskyddsdispens är 8 670 kr.
Avgifterna är i entighet med taxa faststättd av kommunfuttmäktige. Faktura skickas separat.

Handtingar som ingår i bestutet

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande



#
Forshaga kommun

MILJö. OCH BYGGN;iilN DENS ARBETSUTSKOTT
FORSHAGA . MUNKFORS
Protokoll 2019-08-20

Beslutsunderlag
201 9-08-09 Tjänsteskrivetse
2019 -05- 17 Byggtovsritni ngar
2019-08-09 karta med tomtptats
2019 -06- 19 Situationsptan
karta
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Ansökan om byggtov 2019-05-17, Fasad- och sektionsritning 2019-05-17, Ptanritning 20j9-05-
17, situationsptan 2019-06-19, grannhörande 4 st utan erinran, Ansökan om
strandskyddsdispens 2019 -05-17, situationsplan med tomtptats zo19 -01 -zz

Bakgrund
Ärendet avser nybyggnad av enbostadshus på fastigheten . Byggnaden ersätter
ett befinttigt fritidshus som kommer att rivas. Byggnaden kommer att få en byggnadsarea
på cirka 179 kvadratmeter.

Heta fastigheten är betägen inom strandskyddat område.

Förutsättningar
Fastigheten omfattas av områdesbestämmetser: "Områdesbestämmetser för fritidshus vid
Acksjön och Södra Hyn Forshaga kommun".

Fastigheten ligger inom Acksjöns strandskyddsområde som på ptatsen uppgårtitt 100 meter
från strandtinjen.

Yttranden
Åtgärden är av sådan art att berörda har underrättats om ansökan och getts tittfätte att
yttra sig (entiet 9 kap. 25 5 ptan- och byggtagen). Ägare av och boende på fastigheterna

har ansetts som berörda. lngen erinran har inkommit.

Skät titt bestut
Bedömningen görs att de skäl som anges i 7 kap. 18 5 c, punkt 1 mitjöbalken företigger.
D.v.s. att platsen redan är ianspråktagen. Den nya bebyggetsen bedöms inte påverkå det
rörliga friluftstivet och inte hetter väsenttigen förändra tivsvittkoren för djur och växttiv.

Enligt områdesbestämmelserna får huvudbyggnaden inom bestämmetseområdet endast
uppgå-tltt högst 60 kvm. lett inriktningsbestut som kommunen tagit den 2016-11-ZZ. MBN
566, så kan man frångå dessa bestämmetser eftersom en process har startats för att överse
och eventuettt upphäva områdesbestämmelser med restriktioner för storteken på bostaden.

Awiketsen bedöms som liten och berörda grannar har hörts.

Bestutet skickas för verkstältighet titt: Per Jung, Byggingenjör

Beslutet skickas för kännedom titt: Sökande (Besvärshänvisning, detgivningskvitto)
Länsstyretsen (Delegationskvitto )

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
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Strandskyddsdispens samt bygglov för nybyggnad av
enbostadshus, _ i Dnr: Bygg 2019-225 och Dnr BYGG

2019-239
MBNG 2019/46

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- medge dispens från gättande strandskyddsbestämmetser för nybyggnad av enbostadshus
med stöd av 7 kap. 18 5 c punkt 2 mitjöbatken.
- Heta fastigheten pä l+OV kvadratmeter får tas i anspråk som tomtptats.
- Byggtov bevitjas med stöd av 9 kap. 31 b S plan- och byggtagen, PBL. Åtgärden awiker från
områdesbestämmetserna avseende att byggytan är större än tittåtet.
- För att genomföra åtgärden krävs en kontrottansvarig. Som kontrottansvarig godtas Hetena
Jensen. Den kontroltansvarige är certifierad med behörighet N entigt 10 kap. 9 S PBL.

Upptysningar gättande strandskyddsdispens
- Bestutet om strandskyddsdispens upphör att gätta, om den åtgärO som avses med
dispensen inte har påbörjats inom två år etler avstutats inom fem år från den dag då
bestutet vann laga kraft.
- Länsstyretsen kan överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Den som är sökande bör
awakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas. Tiden för överprövning
- tre veckor - räknas från den dag då kommunens dispensbestut inkommer tit[ Länsstyretsen.

U pptysningar gättande byggtovsbeslut
- Åtgärden får inte påbörjas förrän mitjö- och byggnadsnämnden har [ämnat ett startbesked
enligt 10 kap. 3 5 PBL.
- Tekniskt samråd krävs i detta ärende.
- lnnan byggnaden får tas i bruk måste ett slutbesked ha meddetats enligt 10 kap. 4 5 PBL.
- Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta bestut har kungjorts i Post- och
lnrikes Tidningar,
- Om åtgärden påbörjas efter dessa fyra veckor har gått men innan lovbestutet har fått laga
kraft sker det på egen risk eftersom bestutet kan komma att upphävas om det överklagas.
- Mitjö- och byggnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift om en åtgärd påbörjas utan
startbesked etter tas i bruk utan stutbesked. En byggsanktionsavgift kan uppgå titt
betydande betopp.
- Om åtgärden har påbörjats inom två år gätter byggtovet i fem år från den dag som bestutet
vinner [aga kraft (entigt 9 kap. 43 5 PBL).

Avgift
Avgiften för byggtov gättande nybyggnad av enbostadshus som strider mot
områdesbestämmetsern a är 22 542 kr. Avgiften för strandskyddsdispens är 8 670 kr.
Avgifterna är i entighet med taxa faststältd av kommunfuttmäktige. Faktura skickas separat.

Handtingar som ingår i beslutet
Ansökan om byggtov 2019-06-07, byggtovsritningar 2019-06-07, byggtovsritningar garage
2019-06-07, grannhörande 5 st, Ansökan om strandskyddsdispens 2019-06-20, Situationsptan

& *r*"
Utdragsbestyrkande
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Bakgrund
Ärendet avser nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
byggnadsarea på cirka 80 kvadratmeter och byggs i två ptan
byggs ett garage med carport.

Hela fastigheten är betägen inom strandskyddat område.

, Byggnaden får en
I östra hörnet av fastigheten

Justerarnas

Förutsättningar
Fastigheten omfattas av områdesbestämmetser: "Områdesbestämmetser för fritidshus vid
Acksjön och Södra Hyn Forshaga kommun".

Fastigheten ligger inom Acksjöns strandskyddsområde som på platsen uppgår titt 100 meter
från strandlinjen.

Yttranden
Åtgärden är av sådan art att berörda har underrättats om ansökan och getts tittfätte att
yttra sig (entist 9 kao. 25 5 ptan- och byggtagen). Ägare av och boende på fastigheterna

har ansetts som berörda.

Ägare av fastigheten vitl uppmärksamma att det bedrivs ett aktivt skogsbruk på
grannfastigheten. Byggnation nära gränsen ger en ökad risk för skador tilt fötjd av
exempetvis stormfättning.Om skada sker på byggnad närmare gräns än 4,5 metervit[
fastighetsägaren friskriva sig från ersättningsansvar i de fatt skada sker och det bedöms att
skadan inte skutte uppstått om byggnaden var ptacerad 4,5 meter in på tomten.

Yttrandet har kommunicerats med de sökande. Efter övervägande har de vatt att inte ändra
placeringen på garaget, två meter från fastighetsgräns.

Skät titt bestut
Bedömningen görs att de skät som anges i 7 kap. 18 5 c, punkt 2 mitjöbatken företigger.
D.v.s. att ptatsen genom bebyggelse är vä[ avskitt från området närmast strandtinjen. Den
nya bebyggetsen bedöms inte påverka det rörtiga frituftstivet och inte hetter väsenttigen
förändra [ivsvi[tkoren för djur och växttiv.

Entigt områdesbestämmetserna får huvudbyggnaden inom bestämmetseområdet endast
uppgå titt högst 60 kvm. I ett inriktningsbeslut som kommunen tagit den 2016-1 1 -22. MBN

566, så kan man frångå dessa bestämmetser eftersom en process har startats för att överse
och eventuetlt upphäva områdesbestämmetser med restriktioner för storteken på bostaden

Awiketsen bedöms som liten och berörda grannar har hörts.

Beslutsunderlag
201 9-08- 1 2 Tjänsteskrivelse
201 9 - 06 - 07 Byggtovsritni n ga r
201 9 -06-07 Byggtovsritningar, garage
ZO19 -06-07 Situationsptan

*
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karta

Justerarnas sign

Beslutet skickas för verkstättighet titt: Per Jung, Byggingenjör

Bestutet skickas för kännedom titt: Sökande (Besvärshänvisning, detgivningskvitto)
Fastighetsägare,
Länsstyretsen (Detegationskvitto)

Scr-
Utdragsbestyrkande
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Remiss av regional energi- och klimatstrategi, Dnr. M-2019-428
MBNG 2019/47

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- [ämna fötjande synpunkter:
Förstaget är vä[ genomarbetat och kommer att ge en bra grund för kommunens lokata
strategiska arbete gättande energi- och ktimatfrågor. Strategin behöver fötjas med
handtingsptaner för att konkretisera åtgärder som behöver genomföras och för att
yttertigare vägteda kommunerna i deras arbete. Viktigt att resurser finns på länsstyrelsen
för att samordna arbetet som behöver ske ute i kommunerna. Då länsstyretsen ska ha en
samordnande rott även för Agenda 2030 och de globata måten hade det varit önskvärt att
koppting titt de måten varit tydtigare. Förhoppningsvis blir detta tydtigare i
handtingsptanerna. Även gättande Agenda 2030 behöver resurser på länsstyretsen finnas för
samverkan i tänet. Måtbitden gättande tångsiktigt håttbart jordbruk borde även ha inbegripit
skogsbruk.

Bakgrund
Länsstyretsen har utifrån ett regeringsuppdrag tagit fram ett förs(ag titl regionat energi- och
ktimatstrategi. Syftet är att strategin ska bidra titt uppfyttandet av de svenska energi- och
ktimatpotitiska målen, de svenska mitjömåten, Parisavtatet gättande ktimatet samt Agenda
2030 och de gtobata måten för håttbarhet. Strategin ska vara vägledande för kommunernas
arbete gättande dessa frågor. Strategin kommer att fötjas av handtingsptaner för insatser
inom otika områden.
Länsstyretsen önskar synpunkter på förslaget speciettt gättande de måtbitder som beskrivs,
hur vä[ strategin bidrar titt vägtedning och samverkan samt om strategin är användbar för
vår organisation.
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