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Forshaga kommun

Kallelse

Tid:

2021-06-15, klockan 09: 00

Plats:

Forshaga kommunhus (Klarälven) /Teams

justerare:

Majoriteten

Tid för iustering:

2021-06-17, klockan 08.30

Föredragningslista:
Upprop och val av iusterare
Förslag till beslut:
L.

- Majoriteten 2021-06-17, klockan 08.30

Dagordningen fastställs
Förslag till beslut:
2.

- notera dagordningen

Information från miljökontoret - Taxor och avgifter
Förslag till beslut:
3.

- notera informationen

4. Nicole Nelson Nyr6n -

översiktsplan och gestaltningsprogram för Åsmyren

Förslag till beslut:
- notera

informationen

5. Klara

arkitekter - FABO planerar byggnation i enlighet med Miljöbyggnad Guld, vad

innebär det?
Förslag till beslut:
- notera

informationen

Val av ersättare till miljö- och byggnämndens arbetsutskott
Diarienummer i Lex: MBNG/2021:44
6.

Förslag till beslut:
- välja X (X)

till ersättare i miljö-

och byggnämndens arbetsutskott

MILJÖ OCH BYGGNÄMND GEMENSAM FORSHAGA MUNKFORS
Camilla Holmsten
1(5)

MILIöOCHBYGGNÄUNN GEMENSAM
FORSHAGA MUNKFORS

#

Forshaga kommun

Kallelse

utbildning 15-16 september 2021
Diarienummer i Lex: MBNG/2021:43
Förslag till beslut:
- godkänna deltagande för miljö- och byggnämndens presidium på FSBS digitala
utbildningsdagar den 15-16 september 2021.
7. FSBS

Andra sammanträdesdatum för miliö- och byggnämnden i november 2021
Diarienummer i Lex: MBNG/2021:45
8.

Förslag till beslut:

- ändra datum för miljö- och byggnämndens sammanträde till torsdagen den
202L klockan 13.30.

18

november

Budgetuppföljning
Diarienummer i Lex: MBNG/2021 :18
Förslag till beslut:
- godkänna budget uppföljningen
9.

10. Forshaga Deje 3:6

- Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av luckhus Dnr:

Bygg 2021- r73l18e
Diarienummer i Lex: MBNG/2021 :38
Förslag till beslut:
- Dispens medges från gällande strandskyddsbestämmelser för nybyggnad av luckhus med

stöd av 7 kap.18 $ c punkt 3 miljöbalken. Byggnaden måste för sin funktion ligga vid
vattnet.
- Bevilja bygglov 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 kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
- Med detta startbesked bestämmer miljö- och byggnämnden att:

1. Kontrollplanen fastställs
Z. Ätgarden får påbörjas
3. Utstakning krävs inte i detta ärende
4. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovsenheten som underlag för slutbesked:
4.1. Ifylld kontrollplan som intygar att byggherren har följt kontrollplanen och att
byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov
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Bygglov för nybyggnad av fritidshus,
Diarienummer i Lex: MBNG/2021:34
11.

Forshaga

t

Dnr: Bygg

202'1,-125.

Förslag till beslut:

bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 b S plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
- bevilja rivningslov med stöd av 9 kap. 34 S PBL.
-

\

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är
som är certifierad kontrollansvarig med behörighet K enligt L0 kap. 9

L2. Forshaga Grossbolstorp 1:9

S

- Nybyggnad av padelhall Dnr: Bygg

PBL.

2021-757

Diarienummer i Lex: MBNG/2021:39
Förslag till beslut:
- bevilja

bygglov med stöd av 9 kap. 31 g plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är
^

----

^--^-

j/

som är certifierad kontrollansvarig med behörighet N enligt 10 kap. 9

13. Strandskyddsdispens samt

S

PBL.

bygglov för nybyggnad av fritidshus, Forshaga

)nr Bygg 2021-7311L32
Diarienummer i Lex: MBNG/2021:33
Förslag till beslut:
- Dispens medges från gällande strandskyddsbestämmelser för nybyggnad av

fritidshus

inom befintlig tomt med stöd av 7 kap.18 $ c punkt 1 miljöbalken.
- Som tomtplats räknas det område som är markerat på kartbild daterad
2021-06-02.

bygglov med stöd av 9 kap. 31 g plan- och bygglagen (20L0:900), PBL.
- Bevilja rivningslov med stöd av 9 kap. 34 S PBL.
- Bevilja

- Åtgärde., får inte påbör;as förrän

miljö- och byggnämnden har lämnat ett startbesked
(enligt 10 kap. 3 S PBL). Tekniskt samråd krävs i detta ärende.
- För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas:
' ' I . Den kontrollansvarige är certifierad kontrollansvarig med behörighet N enligt
^
kap.9 S PBL.
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14. Bygglov

för nybyggnad av ett

enbostadshus,

-.*, Forshaga kommun. Dnr:

BYGG 202L.L35
Diarienummer i Lex: MBNG/2021 :40
Förslag till beslut:

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 g plan- och bygglagen (201.0:900), PBL.
Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- 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:
" i. Den kontrollansvarige är certifierad kontrollansvarig med behörighet K
enligt 10 kap. 9 S PBL.

15. Bygglov

för nybyggnad av ett enbostadshus,

/, Forshaga kommun.

Dnr:

BYGG 2O2L-L5L
Diarienummer i Lex: MBNG/2021:41
Förslag till beslut:

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 $ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Ätgätde., får inte påbörjas förrän miljö- 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:
Den kontrollansvarige är certifierad kontrollansvarig med behörighet N
10
enligt kap. 9 S PBL.

för nybyggnad av ett enbostadshus och ett garage,
kommun. Dnr: BYGG 2021-1.42
Diarienummer i Lex: MBNG/2021:42
16. Bygglov

Forshaga

Förslag till beslut:

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 g plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- 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:
L
. Den kontrollansvarige är certifierad kontrollansvarig med behörighet K
enligt 10 kap. 9 S PBL.
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17.

Delegationsbeslut

Förslag till beslut:
- notera redovisade delegeringsbeslut

18. Rapporter

Förslag till beslut:
- notera rapporterna

Marian Gustavsson
Ordförande

Camilla Holmsten
Sekreterare

s(s)

