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Tid: 2023-01-25, klockan 13:00 

Plats: Visten 1 och 2. Forshaga Kommunkontoret 

Justerare: Majoriteten 

Tid för justering: 2023-01-30, klockan 09:00  

 

Föredragningslista:  

1. Upprop och val av justerare 

Förslag till beslut:  

Välja (majoriteten) till justerare.  

Protokollet justeras genom e-signering senast den 2023-01-30 

2. Dagordningen fastställs 

Förslag till beslut:  

Godkänna dagordningen 

3. Förvaltningschefen informerar 

Föredragande: Rolf Johnson 

Förslag till beslut:  

Notera informationen  

4. Rapporter 

Föredragande: Per Jung och Isabella Netz 

Förslag till beslut:  

Notera redovisade rapporter 

5. Budgetuppföljning december 2022 

Diarienummer i Lex: MBNG/2023:12 

Föredragande: Ingela Bergare 

Förslag till beslut:  

1. Notera miljö- och byggnadsnämndens budgetuppföljning för helåret 2022. 
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6. Uttag av sanktionsavgift för uppförande av byggnation innan beviljat startbesked samt 

bygglov och startbesked i efterhand för utvändig ändring av carport och entré, Forshaga 

kommun. Dnr: BYGG 2022-369 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:114 

Föredragande: Marie Jadermark 

Förslag till beslut:  

 

- Ta ut byggsanktionsavgift av                        , ägare till            , med stöd av 11 kap. 51, 52 och 

53 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL för att utan startbesked ha påbörjat en åtgärd som 

kräver startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. 

- Fastställa byggsanktionsavgiften till 3 356 med stöd av 9 kap,  10§ 2p. plan och 

byggförordningen, PBF och 1 kap. 7 § 1p. PBF. 

- Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas. 

- Avgiften ska betalas till Forshaga kommun inom två (2) månader efter det att beslutet har 

delgetts den avgiftsskyldige. En faktura kommer att skickas separat. 

- Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, 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 

2. Åtgärden får påbörjas 

3. Utstakning krävs inte i detta ärende 

4. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovsenheten som underlag för slutbesked: 

Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden 

överensstämmer med beviljat bygglov 
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7. Föreläggande med löpande vite gällande att utföra besiktning av ventilationssystem på 

fastigheten Ransäter 5:1 (Ransbergs Herrgård), Munkfors kommun. Dnr: BYGG 2021-494. 

Diarienummer i Lex: MBNG/2023:10 

Föredragande: Marie Jadermark 

Förslag till beslut:  

- Förelägga Stf Ransbergs Herrgård (852000-1341), att utföra funktionskontroll avseende 

ventilationssystemet på sin fastighet Ransäter 5:1 (Ransbergs Herrgård) senast en (1) månad 

efter att Stf Ransbergs Herrgård mottagit beslutet. 

- Beslutet förenas med ett löpande vite om 10 000 kronor för varje månad föreläggandet inte 

följs. Beslutet börjar gälla en (1) månad från att Stf Ransbergs Herrgård mottagit beslutet. 

- Att enligt 11 kap. 40 § plan- och bygglagen översända beslutet till 

inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

 

8. Forshaga - Bygglov för nybyggnad av väderskydd, parkeringsplats upplag, container 

samt fasadändring, Dnr Bygg 2020-333 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:112 

Föredragande: Per Jung 

Förslag till beslut:  

- Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, 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 

2. Åtgärden får påbörjas 

3. Utstakning krävs inte i detta ärende 

4. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovsenheten som underlag för slutbesked: 

4.1.  Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden 

överensstämmer med beviljat bygglov 
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9. Forshaga - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Dnr Bygg 2022-66 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:54 

Föredragande: Per Jung 

Förslag till beslut:  

- bevilja ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med stöd av 9 kap. 17 

och 31 §§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL med följande villkor: 

- Bostadshuset ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 

- Sökande ansvarar för att utfart till gata eller väg ordnas. 

- Sökande ska visa innan bygglov beviljas att riktvärdena enligt förordning (2015:216) om 

trafikbuller inte överskrids. 

 

10. Tillsynsplan enligt alkohollagen 2023, M-2022-576 

Diarienummer i Lex: MBNG/2023:7 

Föredragande: Maria Johansson 

Förslag till beslut:  

Anta tillsynsplan enligt alkohollagen för 2023. 

11. Tillsynsplan för tillsyn av tobak, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och folköl 

2023, M-2022-576 

Diarienummer i Lex: MBNG/2023:8 

Föredragande: Maria Johansson 

Förslag till beslut:  

Antal tillsynsplan för tillsyn av tobak, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och folköl 

2023. 

12. Tillsynsplan enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2023, M-2022-576 

Diarienummer i Lex: MBNG/2023:11 

Föredragande: Maria Johansson 

Förslag till beslut:  

Anta tillsynsplan enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2023. 
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13. Kontrollplan livsmedel 2023, M-2022-576 

Diarienummer i Lex: MBNG/2023:9 

Föredragande: Maria Johansson 

Förslag till beslut:  

Anta kontrollplan livsmedel 2023. 

14. Tillsynsplan Miljöbalken 2023 Dnr M-2022-576 

Diarienummer i Lex: MBNG/2023:4 

Föredragande: Maria Johansson 

Förslag till beslut:  

Anta tillsynsplan för miljöbalken 2023 

15. Internkontrollplan och riskanalys 2023 

Diarienummer i Lex: MBNG/2023:1 

Föredragande: Rolf Johnson 

Förslag till beslut:  

Miljö- och byggnämnden antar internkontrollplan och tillhörande riskanalys för 

verksamhetsår 2023 i enlighet med upprättat förslag. 

16. Uppföljning internkontroll 2022 

Diarienummer i Lex: MBNG/2023:2 

Föredragande: Rolf Johnson 

Förslag till beslut:  

Miljö- och byggnämnden noterar uppföljning av interkontrollplanen för 2022. 

17. Verksamhetsplan 2023 

Diarienummer i Lex: MBNG/2023:3 

Föredragande: Rolf Johnson 

Förslag till beslut:  

Miljö- och byggnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan 2023. 
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18. Val av tre ledamöter och tre ersättare i miljö- och byggnämndens arbetsutskott, samt 

ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för tiden 2023-2026. 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:110 

Föredragande: Emilia Nordin 

Förslag till beslut:  

 

- till ledamöter och ersättare i miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2023-2026 väljs: 

Ledamöter 

XX (X)  

Ersättare 

XX (X)  

- till ordförande väljs XX (X) och till 1:e vice ordförande XX (X) samt till 2:e vice ordförande 

väljs XX (X). 

 

19. Delegationsbeslut 

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:111 

Föredragande:  

Förslag till beslut:  

Notera redovisade delegeringsbeslut. 

20. Information och utbildning för förtroendevalda 

Diarienummer i Lex: MBNG/2023:13 

Föredragande: Rolf Johnson 

Förslag till beslut:  

Förvaltningschefens information och sammanfattade utbildning av nämndens ledamöter 

läggs till handlingarna. 

 

Marian Gustavsson Emilia Nordin 

Ordförande Sekreterare 
 


