
*
Forshaga kommun

MILJö- OCH BYGGNIIMNDENS ARBETSUTSKOTT
FORSHAGA . MUNKFORS
PROTOKOLL

Plats och tid

Avser paragrafer

Beslutande

övriga

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

2020-A6-25, Forshaga, Örten, ktockan 13:00 - 13:50

18-24

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

Jan Erik Engström (Stadsarkitekt)
Marie Jadermark (Byggingenjör)
Per Jung (Byggingenjör)
Terese Atexandersson (Nämndsekreterare och
bygghandtäggare)
Urban Ledin (Mitjö- och byggchef)

Eva-Karin Nitsson (S)

Forshaga kommunhus 2020-06-25

Terese Atexandersson

Eva n Nitsson (S)
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Nämnd/Styretse

Sammanträdesdatum

Datum för anstags uppsättande

Datum för anstags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

ANSLAG/BEVIS
Protokottet är justerat. Justeringen har tiltkännagivits genom anslag

Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott Forshaga - Munkfors

2020-06-25

2020-06-26

2020-06-20

Mitjö- och byggförvaltningen

Terese Alexandersson



*
Forshaga kommun

ffi LJö. OCH BYGGNIIMNDENS ARBETSUTSKOTT
FORSHAGA . MUNKFORS
Protokoll 2020-06-25

s18

Upprop och val av justerare

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- vätja Eva-Karin (S) titt justerare
Protokottet j usteras 2020 -06 -25

3(13)

Bestutet skickas för verkstältighet titt:

Bestutet skickas för kännedom till:

JusterarnasI\p sign Utdragsbestyrkande
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Dagordning

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar
- godkänna dagordningen

4(13)

Bestutet skickas för verkstäU,ighet titt:
Beslutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign

F'ry
Utdragsbestyrkande
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Rapporter

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- notera rapporterna

Bakgrund
Rapportering sker på sammanträdet entigt fötjande:

Urban Ledin, mitjö- och byggchef
- rapport från avstämning med Munkfors kommunchef

s(1 3)

Bestutet skickas för verkstättighet titt:

Beslutet skickas för kännedom titt:

''w"^';n1 Utdragsbestyrkande
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Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, Forshaga kommun. Dnr:
BAB 2020-24
MBNG 2020/82

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag avseende iordningsstättande av ett extra
badrum på övervåningen.

Bakgrund
Lagrum och tittämptiga bestämmelser

Lagen (201 8:2221 om bostadsanpassningsbidrag m.m

Entigt I 5 Lag (2018:2221om bostadsanpassningsbidrag lämnas inte bidrag om sökta åtgärder
behöver utföras på grund av byggnadstekniska brister i bostaden.
Med byggnadstekniska brister menas brister i byggnadens konstruktion och byggmateriat
samt fel i utförandet som får titt fötjd att byggnaden awiker från vad som kan anses vara
ett normatt utförande (proposition 2017/18:80 sid.72).
Entigt 5 5 Lag (2018:2221om bostadsanpassningsbidrag lämnas bidrag endast om åtgärderna
är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsentig för sökanden.
Enligt förarbetena (Proposition 2017/18:8O, sid.69)tit[ tagen ska det finnas en klar
koppting mettan funktionsnedsättningen och de åtgärder som bidrag söks för. Åtgärderna ska
kunna bedömas som nödvändiga med hänsyn tit[ funktionsnedsättningen.

Utredning

Strn€r€s\ ?tts3r{ mfr{ Ue

sign Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
- ansökan daterad 2020-05-25 (redovisas avidentifierad på sammanträdet på grund av
sekretess)
-1ntyg daterat 2020-05-18 (redovisas avidentifierad på sammanträdet på grund av
sekretess)
- Terese Atexanderssons tjänsteskrivetse daterad 2020-06-18

Beslutet skickas för verkstättighet titt: Terese Atexandersson, handläggare för
bostadsanpassningsbidrag.

Bestutet skickas för kännedom titt: Sökande (besvärshänvisning + rek + mottagningsbevis)

':Ä--'ry Utdragsbestyrkande
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Byggtov för titlbyggnad av garage,
kommun. Dnr: Bygg 2O2O-224
MBNG 2020/78

, Forshaga

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- avslå byggtov med stöd av 9 kap. 30 & 31b 55 ptan- och byggtagen (2010:900).

Upplysning
Bestutet går att överktaga

Avgift
Avgiften för bestutet är 4 460 kronor.
Avgiften för avstag beräknas på nedtagd tid (i entighet med taxa faststältd av
kommunfuItmäktige). Handtäggningskostnaden per timme är 892 kronor.

Handlingar som ingår i beslutet
2020-06-04 Ansökan
2020-05-1 8 Situationsptan
2020-05-1 8 Byggtovsritning
2020-05- 1 8 Fasadritning
2020-05-1 8 Ptanritning
2020-05- 1 8 Sektionsritning

Bakgrund
Ärendet avser tittbyggnad av befinttigt garage med en carport på fastigheten

. Tiltbyggnaden är tänkt att få en byggnadsarea på cirka 31 kvadratmeter och ptaceras
på byggnadens västra sida, mot gata.

Förutsättningar
För fastigheten gätler detatjptan för det av fastigheten Skivetorp 1:46 m.fl., som vann taga
kraft 1987-09-29. Entigt detatjptanen är marken mot gata punktprickad, d.v.s. mark som
inte får bebyggas.

Entigt 9 kap. 30S ptan- och byggtagen (2010:900), PBL, ska byggtovges fören åtgärd inom
ett område med detatjptan om vissa förutsättningar är uppfyttda. En förutsättning är att
åtgärden inte strider mot detaljptanen.

Entigt 9 kap. 31 b 5 PBL får byggtov ges för en åtgärd som awiker från en detatjptan.
Awiketsen måste vara titen och förentig med detatjptanens syfte.

Yttrande
Åtgärden är av sådan art att berörda har underrättats om ansökan och getts tittfätte att
yttra sig (entigt 9 kap. 25 S ptan- och byggtagen). lngen erinran har inkommit.

Skät titt bestut
Den punktprickade marken bedöms gå 6 meter från gatan och in på fastigheten. Entigt

Jubtera

Å- ry
Utd ragsbestyrkande
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situationsptanen kommer avståndet från carporten titt gata vara 2,0 meter. Carportens
bredd är entigt ritning 3,6 meter. Tittbyggnaden placeras därför titt 100 procent på
prickmark.

Om en awiketse ska betraktas som titen beror på förhåttandena i det enskitda fattet.
Awiketsens art och stortek måste retateras tit[ skatan och karaktären i området. Awiketsen
får inte innebära att områdets karaktär förändras. Ett exempet kan vara om det i en
detaljptan finns mark som inte får bebyggas närmast gatan, så kattad förgårdsmark. I sådana
fatt kan en mindre förskjutning av en fasad ut över förgårdsmark i en känslig gatubitd
innebära en större ptanawiketse än en betydtigt större byggnadsdel som är ptacerad på
prickmark i ett storskatigt industri- etter hamnområde.

Ätgärden bedöms awika från detatjptanen.

Awiketsen bedöms inte vara titen.

Beslutsunderlag
201 9 - 06 - 1 6 Tj ä n steskrive Ise
2020-06-04 Ansökan
2020-05-1 8 Situationsptan
2020-05-1 8 Byggtovsritning
2020-05- 1 8 Fasadritning
2020-05-1 8 Ptanritning
2020 -05 - 1 8 Sektionsritni ng
karta

Bestutet skickas för verkstältighet titt: Per Jung, Byggingenjör

Bestutet skickas för kännedom tit[: Sökande (besvärshänvisning + rek + mottagningsbevis)

Jqqterarnas sign

M*q
Utdragsbestyrkande
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Byggtov för nybyggnad av industribyggnad,
Munkfors kommun. Dnr: Bygg 2020-234
MBNG 2020/77

Beslut
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- avslå byggtov med stöd av9 kap. 30 & 31b 55 ptan- och byggtagen (2010:900).

Upptysning
Beslutet går att överktaga

Avgift
Avgiften för bestutet är 4 460 kronor.
Avgiften för avstag beräknas på nedtagd tid (i entighet med taxa faststättd av
kommunfuttmäktige). Handläggningskostnaden per timme är 892 kronor.

Handlingar som ingår i bestutet
2020-05-25 Ansökan
Z0Z0 - 05 -25 Situationsplan
2020-05-25 ptanritning
2020-05-25 Fasadritningar
Synpunkter från grannar

Bakgrund
Ansökan avser nybyggnad av industribyggnad på fastigheten
användas som lager och laboratorium.

Byggnaden ska

Förutsättningar
För fastigheten gälter detatjplan för nytt resecentrum fr.fr., som vann laga kraft 2000-03-
06. Entigt detatjptanen så är ptatsen avsedd för handetsändamåt.

Entigt 9 kap. 30 5 ptan- och byggtagen (2010:900), PBL, ska byggtov ges för en åtgärd inom
ett område med detatjplan om vissa förutsättningar är uppfyttda. En förutsättning är att
åtgärden inte strider mot detatjptanen.

Entigt 9 kap. 31 b 5 PBL får byggtov ges för en åtgärd som awiker från en detatjptan.
Awikelsen måste vara liten och förentig med detatjplanens syfte.

H HANDEL. Handel är ett begrepp som omfattar alla stag av köp och försätjning av varor och
tjänster för altmänheten. Handetn kan äga rum i småbutiker e[ter stora varuhus, inomhus
etter utomhus, med etler utan bittitlgängtighet osv. Titt handet räknas även service och
hantverk av otika stag t.ex. skomakeri, bank, post, resebyrå, fastighetsförmedting och
restaurang. Andra kontorstokater än de som hör titl handetsverksamheten ingår inte.
PartihandeI hör normatt tit[ kategorin "Lager".

J INDUSTRI. Med industri menas atl stags produktion, lagring och annan hantering avvaror.
Även laboratorier, partihandel, lager och tekniska antäggningar inryms i industribegreppet.

Justerarnas sign

WW
Utdragsbestyrkande
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Vidare inräknas de kontor, vaktmästarbostäder, personatutrymmen etc. som behövs för
industriverksamheten. Kontorsdeten bör uppta mindre än hälften av den byggda bruksarean
inom en industrifastighet. Mindre personalbutiker kan förekomma.

En annan användning än vad som är angivet i detatjptanen är oftast inte en liten awiketse.
Om den lovsökta åtgärden exempetvis är för ett attmännyttigt ändamåt kan det dock i vissa
fatl vara en liten awiketse även om åtgärden awiker från den användning som är tittåten på
ptatsen. Ett exempel på en åtgärd som kan vara en [iten awiketse är tetemast för det
nationetta nätet för etektronisk kommunikation. Även byggnader för att tittgodose den
atlmänna nyttan, til[ exempe[ transformatorstationer och toaletter, kan i många fatl vara
liten awiketse, såvida inte läget är så känstigt att en ptanändring behövs. Detsamma gätter
byggnader för den attmänna trevnaden, tit[ exempet kiosker och uteserveringar. En
bedömning måste dock göras i varje enskitt fatt.

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). Erinran har inkommit.

Sju svar med erinran har inkommit. I huvudsak framförs att denna typ av byggnad inte
passar in på denna ptats. Atternativ ptats där byggnad passar in önskas.

Ett svar har inkommit som välkomnar atla nya arbetstittfätten til[ Munkfors.

Den sökande har fått ta det av tjänsteskrivetsen och inkommit synpunkter. Den nya
fastigheten som ansökan avser heter Ritningarna som är gjorda i en dator är
inte aktuelta. Byggnaden ska få samma utseende som Far inn byggnaden på andra sidan
korsningen. Den sökande vitt också framföra att detta inte är en industribyggnad utan ett
laboratorium med lager.

Skät titt beslut
Byggnaden kommer inte omfatta försätjning av varor och tjänster tilt attmänheten. Ett
laboratorium med lager bedöms vara en industriverksamhet. Ansökan kan därför inte anses
vara planentig.

Awikelsen kan inte hetler anses som titen då ansökan avser en annan användning än vad
som är angivet i detatjptanen.

Beslutsunderlag
2019 -06- 1 6 Tjänsteskrivetse
2020-05-25 Ansökan
2020-05-25 Situationsptan
2020-05 -25 pta n ritni n g

Z0Z0 -05 -25 Fasad ri tni n ga r
Synpunkter från grannar
karta

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Per Jung, Byggingenjör

Bestutet skickas för kännedom titt: Sökande (besvärshänvisning + rek + mottagningsbevis)

'fl.'^"ry^ Utdragsbestyrkande
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Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av ett
fritidshus, , Forshaga kommun. Dnr: BYGG Z0ZO-
258 och BYGG 2020-269
MBNG 2020/83

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar
- medge dispens från gättande strandskyddsbestämmetser för nybyggnad av ett fritidshus
inom befinttig tomt med stöd av 7 kap. 18 5 c punkt 1 mitjöbatken.
- Som tomtptats räknas det område som är innanför det som markerats med röd tinje på
karta titlhörande bestutet.
- Qyggtov ges med stöd av 9 kap. 31 S ptan- och byggtagen (2010:900), pBL.
- Åtgärden får inte påbörjas förrän mitjö- octr Uyggnamnden har lämnat ett startbesked
(entigt 10 kap. 3 S PBL).
- Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kattetse titt tekniskt samråd bifogas.
- För att genomföra åtgärden krävs en kontrotlansvarig. Som kontrottansvarig godtas:

'. Den kontrottansvarige är certifierad kontrollansvarig med behörighet K entigt 10
kap. 9 S PBL.

Upplysningar gältande strandskyddsdispens
- Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gätta, om den åtgära som avses med
dispensen inte har påbörjats inom två år etter avslutats 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 titt Länsstyretsen.

Upplysningar gätlande byggtovsbestut
- Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har tämnat ett startbesked (entigt 10
kap. 3 S PBL).
- Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kattetse tit[ sammanträde för tekniskt samråd
kommer bifogas med beslutet.
- lnnan byggnaden får tas ibruk måste stutbesked ha meddetats entigt 10 kap.4 5 PBL.
- Om åtgärden har påbörjats inom två år gätter byggtovet i fem år från den dag som beslutet
vinner laga kraft (entigt 9 kap. 43 5 PBL).
- Ätgärden 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 vunnit laga kraft sker det på egen risk eftersom bestutet kan komma att
upphävas om det överktagas.
'Mitjö- och byggnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift om en åtgära påbörjas utan
startbesked etter tas i bruk utan slutbesked. En byggsanktionsavgift kan uppgå titt
betydande belopp.

Avgift
Avgiften för strandskyddsdispens, byggtov, anmätan och rivningsanmä[an gättande fritidshus,

,W,ö Utdragsbestyrkande
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med tekniskt samråd, är 32 112 kr (i entighet med taxa faststättd av kommunfuttmäktige).
Faktura för avgiften skickas separat.
Handlingar som ingår i bestutet
Ansökan om byggtov 2020-06-03, situationsplan 2020-06-03, sektionsritning 2020-06-03,
ptanritningar 2020-06-03, fasadritningar 2020-06-03, anmätan om kontrottansvarig 2020-06-
03, förstag titt kontrottptan 2020-06-03 och yttrande mitjöavdetningen 2020-06-17.

Bakgrund
Ansökan avser byggtov för nybyggnad av ett fritidshus inom områdesbestämmetser.

Nybyggnationen är ptanerad att byggas inom Södra Hyns strandskyddsområde som råder upp
titt 100 meter från strandtinjen.

Byggnadens bruttoarea btir 75 kvm, byggtovets del är 60 kvm och den byggtovsbefriade
tittbyggnaden är 15 kvm.

Tittsammans med detta ärende söks en bygglovsbefriad tittbyggnad av fritidshuset, en
rivningsanmätan för det befinttiga fritidshuset och en strandskyddsdispens.

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

Skät titt beslut
Bedömningen görs att de skäl som anges i 7 kap. 18 5 c, punkt 1 mitjöbatken företigger.
D.v.s. att ptatsen redan är ianspråktagen. Den nya bebyggetsen bedöms inte påverka det
rörtiga friluftstivet och inte hetter väsenttigen förändra livsviltkoren för djur och växtliv.

Åtgärden anses uppfylla kraven entigt 9 kap. 31 S PBL (2010:900) för att byggtov ska kunna
ges utanför ett område med detatjptan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-06-1 8

översiktskarta 2020-06- 1 8

Situationsptan 2020-06-03
Fasadritningar 2020-06-03
Ptan ritni ngar 2020-06-03

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Marie Jadermark, byggingenjör

Bestutet skickas för kännedom tilt: Länsstyrelsen (delgivningskvitto)

Underrättelse om beslutet per brev titt fastighetsägare och boende titt fastigheterna
+ annons i "Post- och Inrikes Tidningar"

Bestutet skickas ti [: sökande (Besvärshänvisning, detgivningskvitto)

'ff";;i- Utd ragsbestyrkande
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