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Plats och tid
Avser paragrafer

Beslutande

övriga

Utses att justera

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

2021-08-31,, Forshaga, Klarälven, klockan 13:00 - 14:15

s10-s22

Marian Gustavsson, ordförande (S)

Eva-Karin Nilsson, 1:e vice ordförande (S)

Henrik Larsson, 2:e vice ordförande (M)

Urban Ledin, förvaltningschef

Hanna Risberg, handläggare bostadsanpassning

Marie Jadermark, byggingenjör

Per Jung, byggingenlör

Lindha Rothdn, plan- och

bygghandläggare/samordnare

Camilla Holmstery f örvaltningssekreterare

Henrik Larsson (M)

F orsha ga kommunhu s, 2021,-09 -03 klockan, 09 : 00

Camilla Holmsten

GustaVSSON

Justerande
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Sammanträdesdatum

Datum för anslags

uppsättande

Datum för anslags

nedtagande

Förvaringsplats för

protokollet

Underskrift

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Miljö och byggnämndens arbetsutskott Forshaga Munkfors
2021-08-31

2021-09-03

2027-09-25

Miljö- och byggförvaltningen

Camilla Holmsten

justerat

& --:M
-fÅalr -j')'':.r*..*-

,:1

Utdragsbestyrkt
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Upptop och val av justerare

Diarienummer:

BesIut
- Välja Henrik Larsson (M) till justerare

- Protokollet justeras den 2021-09-03 klockan 09.00

"a
Utdragsbesiyrkt
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- Fastställa dagordningen
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Budgetuppföljning
Diarienummer: MBNG 12021:18

Beslut
- Budgetuppföljningen noteras och godkänns.

Sammanfattning av ärende
Budgetuppföljning sker varje månad för att följa upp om budgetramama följs och se om nya
faktorer uppstått som påverkar verksamheten

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning t o m juli 2021

Tjänsteskrivelse Budgetuppföljning t o m juli 2021

Beslut skickas ti[[
Ekonomikontoret

Status
Beslutsunderlag

ry
Utdragsbestyrkt
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Bostads anpassningsbid r ag i F orshaga

kommun för utbygge av enbostadshus med

schakthiss. Dnr: BAB 2020-027

Diarienummer i Lex: MBNG/2021:55

Beslut
- Bevilja bostadsanpassningsbidrag.

Sammanfattning av ärende

Justera t Utdragsbestyrkt
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, bam- och

Ekonomiska konsekvenser och förslag titt finansiering
Bidragets kostnad:

Offert fran AB Deje Byggtjänst: 1 400 000kr.

Klara arkitekter framtagning av ritningar: L0 313 kr.

Schakthiss BTS: 197 100 kr
Bygglov:9 119 kr.

Bostadsanpassningsbidragets totala summa: 1 616 532 kr.

Lagrum

Med stöd av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till anpassning av bostäder för att ge personer med

funktionsnedsättning möjlighet tiil ett självständigt iiv i eget boende.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner
i och i anslutning till den bostad som skall;rnpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärdema är

nödvåindiga för att bostaden skall vara åindamålsenlig som bostad för den

funktionshindrade.

Bidrag lämnas dock inte om de sökta åtgärderna behöver vidtas redan av väsentligen andra

orsaker än behovet av anpassning.

Beslutsunderlag

Tj änsteskrivelse 2021-08-23

Till ansökan är bifogat ett intyg från leg. Arbetsterapeut

ungdomshabiliteringen.

Beslut skickas ti[1
Sökande

Justerat Utdragsbestyrkt
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Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus

och ett gatage, Forshaga

kommun. Dnr: BYGG 2021-210

Diarienummer i Lex: MBNG/2021:46

Beslut

Bygglov ges med stöd av 9 kap.31 $ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnämnden har lämnat ett startbesked

(enligt 10 kap. 3 S PBL).

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas:

Lars Boman.

Den kontrollansvarige är certifierad konhollansvarig med behörighet K enligt 10 kap. 9 $

PBL.

Upplysningar gällande bygglovsbeslut
Ätgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked (enligt

10 kap.3 S PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 S PBL

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som

beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 S PBL),

Åtgärden får påböryas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och

Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter dessa fyra veckor har gått men innan

lovbeslutet har vunnit laga kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan komma att

upphävas om det överklagas.

Utdragsbestyrkt
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Miljö- och byggnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift om en åtgärd påbörjas utan
startbesked eller tas i bruk utan slutbesked. En byggsanktionsavgift kan uppgå till
betydande belopp.

Avgift
Avgiften för bygglov gällande enbostadshus samt garage, med tekniskt samråd, är 19 514

kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfuilmäktige). Faktura för avgiften skickas

separat.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan om bygglov 2021,-06-02, teknisk beskrivning202l-06-02, medgivande granne 2021-

06-L4, situationsplan202l-06-02, plan- och sektionsritning 2021-06-02, fasadritning202l"-06-

02, ritning garage 2021-06-02 och ansökan om kontrollansvarig 2021-06-02.

Arendet
Ansökan avset bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage utanför planlagt
område och utanför områdesbestämmelser.

Bostaden byggt i ett plan och får en byggnadsarea på 161 kvm. Garaget får en byggnadsarea

på 34 kvm.

Förutsättningar
Fastigheten är belägen utanför planlagt område och omfattas inte av områdesbestämmelser

Förhandsbesked har medgetts genom beslut 2019-12-18.

I2 kap. 6 S PBL anges att bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på den

avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl.a. stads- och landskapsbilden,
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Enligt 2kap.9 S PBL får den planerade åtgärden inte medföra betydande olägenhet för
omgivningen, det s.k. omgivningskravet.

Vid prövning av det så kallade omgivningskravet ska enligt lagmotiven (se prop. 985/86:1 s

483 ff.) till den äldre plan- och bygglagen, vilka fortfarande är aktuella, förhållanden som

t.ex. olägenheter för grannar i form av skymd sikt eller sämre ljusförhållanden beaktas.

Kravet tar också sikte på att förhindra olägenheter för omgivningen genom en byggnads

användning. Olägenheterna kan bestå av luftföroreningar, buller, skakningar, ljus eller

Utdragsbestyrkt
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liknande stömingar som inte är helt tillfälliga. Vid bedömningen av vad som i det enskilda

fallet är att betrakta som betydande olägenhet för omgivningen måste även beaktas

områdets karaktär och förhållandena på orten

Yttranden
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig

(enligt 9 kap. 25 $ plan- och bygglagen, PBL). Ägare av och boende på fastigheterna

har ansetts som

berörda. Erinran har inkommit en a"tagur" uv

Yttrandet från delägaren till säger att tomtmarken är högre belägen än närliggande

fastigheter och ger fri insyn i omkringliggande fastigheter.

Marken i fastigheten och omkringliggande fastigheters beskaffenhet är av bristfällig natur

och utgörs av lera med största inslag av silt, vilket kan leda till stora olägenheter och skador

på omkringliggande fastigheter.

Framdragning av vatten och avlopp till nya fastigheter kräver stora ingrepp i form av

sprängning och schaktning i befintliga fastigheter, vilket också kan leda till skador på

fastigheter på grund av markens beskaffenhet.

Planerad byggnation gör stora ingrepp på ett strövområde som används av boende och

närbelägna förskolor för ett rikt friluftsliv i området.

Byggnationen kommer leda till stor ökning av trafiken i området, eftersom det är en

fördubbling av antalet bostäder i närområdet. Vilket kommer öka risken för olyckor med

gående eftersom ett aktivt friluftsliv förekommer i området.

Närheten till högspänningsledningen, borde avskräcka kommunen från att ge bygglov, då

detta inte är klarlagt hur det påverkar människors hälsa.

Kommunteknik och service har fått en remiss och de meddelar att spillvatten kommer att

anslutas via en tryckavloppsbrunn som bekostas och driftas av kommunen, el kopplas till
fastigheten. Dagvatten ska släppas ut neråt i dike. Ej kommunal dagvattenledning.

Skät titt beslut
Åtgarden anses uppfytla kraven enligt 9 kap. 31 S PBL (2010:900) för att bygglov ska kunna

ges utanför ett område med detaljplan.

Justeratv& Utdragsbestyrkt
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Prövningen i förhandsbeskedet avser lokaliseringen, det vill säga markens tämplighet för
den avsedda åtgärden. Denna prövning görs mot kraven i 2 kap. PBL. I detta kapitel står

bland annat att markområden ska användas för det eller de åindamål som området är mest

lämpat för.

De flesta synpunkter som gran-nama har framfört avser lokaliseringen av de nya bostäderna

Dessa frågor behandlas inte i detta beslut då nämnden redan bedömt platsen tämplig i
beslutet om förhandsbesked.

De synpunkter som förts fram om byggnadens utformning bedöms inte utgöra betydande

olägenheter.

Beslutsunderlag
Tj änsteskri v else 2021-08-24

Översiktsk arta 2021 -07 -05

Situ a tionsp lan 2021 -0 6 -02

Planritning 202I-06-02

Fasadritnin g 2021,-06-02

Beslut skickas för verkstättighet titt
Marie Jadermark, byggingenjör

Beslut skickas för kännedom titt
Underrättelse om beslutet per brev till fastighetsägare och boende tili fastigheterna:

. + annons i "Post- och

Inrikes Tidningar"

Beslutet skickas till: sökande (Besvärshänvisning, delgivningskvitto)

(Besvärshänvisning, rek + mottagningsbevis)

Utdragsbestyrkt
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Strandskyddsdispens för nybyggnad av en

gästst!ga,

Dnr: BYGG 2021-272

s15

Diarienummer i Lex: MBNG/2021:47

Beslut

Dispens medges från gällande strandskyddsbestämmelser för nybyggnad av en
gäststuga inom befintlig tomt med stöd av z kap. 1g g c punkt 1 miljöbalken.

Som tomtplats räknas det område som är innanför det som markerats med röd linje på
karta tilihörande beslutet.

Upplysningar gällande strandskyddsdispens
Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gälla, om den åtgard som avses med
dispensen inte har påböryats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då
beslutet vann laga kraft.

Länsstyrelsen kan överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Den som är sökande
bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas. Tiden för
överprövning - tre veckor - räknas från den dag då kommunens dispensbeslut
inkommer till Länsstyrelsen.

Avgift
Avgiften för strandskyddsdispens är 9 050 kr (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan om strandskyddsdispens 2021-06-08 och situationsplan 2021-0g-13.

Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga.

Utdragsbestyrkt
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Nybyggnationen är planerad att byggas inom Blysjöns strandskyddsområde som råder upp
till 100 meter från strandlinjen.

Skät titt beslut
Bedömningen görs att de skäl som anges i 7 kap. 18 $ c, punkt 1 miljöbalken föreligger.

D.v.s. att platsen redan är ianspråktagen. Den nya bebyggelsen bedöms inte påverka det
rörliga friluftslivet och inte heller väsentligen föriindra livsvillkoren för djur och växtliv.

Beslutsunderlag
Tj änsteskrivelse 2021 - 08-24

Tomtplatsav gr änsning 2021 -07 -05

Beslut skickas för verkstättighet titt
Marie jadermark, byggingenjör

Beslut skickas för kännedom titt
Länsstyrelsen (delgivningskvitto)

Beslutet skickas till: sökande (Besvärshänvisning, delgivningskvitto)

Justerat / ,, /) .-*% Utdragsbestyrkt
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Strandskyddsdispens för nybyggnad av ett

fritidshus samt komplementbyggnad och

bygglov för nybyggnad av ett fritidshus,

., Forshaga kommun. Dnr: BYGG

2021-190 och BYGG 2021-193

Diarienummeri Lex: MBNG/2021 :48

Beslut

Dispens medges från gällande strandskyddsbestämmelser för nybyggnad av ett
fritidshus och attefallsbyggnad inom befintlig tomt med stöd av 7 kap. 18 g c punkt 1

miljöbalken.

Som tomtplats räknas det område som är innanför det som markerats med röd linje på

karta tillhörande beslutet.

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31b 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).

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas: Pär

Adolfsson. Den kontrollansvarige är certifierad kontrollansvarig med behörighet K
enligt 10 kap. 9 S PBL.

Upplysningar gällande strandskyddsdispens

Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gälla, om den åtgärd som avses med

dispensen inte har påböryats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då

beslutet vann laga kraft.

usterat , , 4/-%
Utdragsbestyrkt
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Länsstyrelsen kan överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Den som är sökande bör

avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas. Tiden för

överprövning - tre veckor - räknas från den dag då kommunens dispensbeslut

inkommer till Låinsstyrelsen.

Upplysningar gällande bygglovsbeslut
Åtgätd"., får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked (enligt

10kap.3SPBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd

kommer bifogas med beslutet.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 S PBL

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som

beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 S PBL).

Åtgatde., får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och

Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter dessa fyra veckor har gått men innan

lovbeslutet har vunnit laga kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan komma att

upphävas om det överklagas.

Miljö- och byggnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift om en åtgärd påbörjas utan

startbesked eller tas i bruk utan slutbesked. En byggsanktionsavgift kan uppgå till
betydande belopp.

Avgift
Avgiften för strandskyddsdispens, bygglov, anmälan och rivningsanmälan gällande

fritidshus, med tekniskt samråd, är 34390 kr (i enlighet med taxa fastställd av

kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan om bygglov 2021,-05-24, ansökan om strandskyddsdispens202l.-05-25,

situationsplan 2021-05-24 och2021-07-15, planritning202l-05-24, fasadritnng202'I-05-24,

sektionsritnin g 202 1 -05 -24 o ch anmälan om kontrollansvari g 2021 -05 -24.

Utdragsbestyrkt
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Ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett fritidshus inom områdesbestämmelser. Den

nya byggnaden placeras där den befintliga stugan står idag. Byggnadens bruttoarea bedöms

vara ca 90 kvm, bygglovets del är 75 kvm och den bygglovsbefriade tillbyggnaden är 15

kvm.

Tillsammans med detta ärende söks en bygglovsbefriad tillbyggnad av fritidshuset, en

rivningsanmälan för det befintliga fritidshuset, nybyggnad av en attefallsbyggnad, en

anmälan om installation av eldstad och en strandskyddsdispens.

Gällande bestämmelser

Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser: "Områdesbestämmelser för fritidshus vid
Acksjön och Södra Hyn, Forshaga kommun"

Nybyggnationen är planerad att byggas inom Acksjöns strandskyddsområde som råder upp
till 100 meter från strandlinjen.

Enligt 9 kap. 31 S PBL, ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om

åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning enligt 4kap.2
eller 3 $, och uppfyller kraven i 2 och 8 kap. om byggnaders utformning och tomters
ordnande m.m. i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.

Enligt 9 kap.31 b S p. 1 PBL får bygglov dock ges för en åtgärd som avviker från
områdesbestämmelser om avvikelsen är liten och förenlig med områdesbestämmelsemas

syfte.

Byggnadsnämnden får ge bygglov kots att en åtgärd avviker från områdesbestämmelsema

under vissa förutsättningar. Det är upp till byggnadsnämnden att göra en bedömning av om

det är lämpligt att lämna bygglov trots att åtgärden avviker från områdesbestämmelsema.

En sådan lämplighetsprövning förutsätter att avvikelsen är liten och förenlig med

områdesbestämmelsernas syfte. En awägning mellan de intressen som talar för åtgärden

och de motstående allmänna och andra intressen som skyddas av plan- och bygglagen, PBL,

eller annan lagstiftning måste göras.

Utdragsbestyrkt
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Yttrande

Åtgä.d".t är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig
(enligt 9 kap. 25 g plan- och bygglagen, PBL). Ägare av och boende på fastigheterna

har ansetts som berörda. Ingen erinran har inkommit.

Förvaltningens bedöm ni ng

Bedömningen görs att de skäl som anges i7 kap.18 $ c, punkt 1 miljöbalken föreligger.
D.v.s. att platsen redan är ianspråktagen. Den nya bebyggelsen bedöms inte påverka det
rörliga friluftslivet och inte heller väsentligen förändra livsvillkoren för djur och växtliv.

Syftet med områdesbestämmelserna är att begränsa ökat helårsboende. I linje med det syftet
anger bestämmelsema att största tillåtna bruttoarea för huvudbyggnad ska vara 60 kvm.
Byggnaden bedöms vara ett fritidshus vilket gör att åtgärden inte strider mot
bestämmelsemas syfte.

Storleken på byggnaden avviker dock från gällande områdesbestämmelser med 15 kvm.
Även med avvikelsen inräknat håller sig byggnaden inom storlek som anses vara normal för
ett fritidshus.

Då inga grannar haft någon erinran över ansökan bedöms det inte finns några allmänna
intressen som gör att bygglov inte kan beviljas. Tomten är sedan tidigare ianspråktagen
tomtmark och den nya byggnaden bedöms ha liten påverkan på området i övrigt.

Åtgä.d"., anses uppfylla kraven enligt 9 kap. 31 S PBL (2010:900) för att bygglov ska kunna
ges utanför ett område med detaljplan. Avvikelsen bedöms vara liten och förenlig med
områdesbestämmelsernas syfte.

Åtgärden kräver inte planläggning och bedöms uppfylla de krav som följer av 2 och 8 kap.
PBL.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021 - 08-24

Tomtp latsav gränsning 2021 -08 -23

Situationsplan 2021-05 -24

Planritnin g 2021-05 -24

Fasad ritnin g 2021-05-24

Justera,ry Utdragsbestyrkt
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Beslut skickas för verkställighet titt
Marie Jadermark, byggingenjör

Beslut skickas för kännedom titl
Länsstyrelsen (delgivningskvitto)

Underrättelse om beslutet per brev till fastighetsägare och boende till fastigheterna: I

+ annons i "Post- och Inrikes Tidningar"

Beslutet skickas till: sökande (Besvärshänvisning, delgivningskvitto)

Justerat ?g Utdragsbestyrkt
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Strandskyddsdispens för anläggande av

markkabel mellan Kil och Munkfors,

Forshaga och Munkfors kommuner. Dnr:

BYGG 2027-206

Diarienummer i Lex: MBNG/2021:49

Beslut

Dispens medges från gällande strandskyddsbestämmelser för anläggande av markkabel
och stolpar med stöd av 7 kap.18 g c punkt 3 och 5 miljöbalken.

Som tomtplats räknas den yta som stolparna tar upp på marken.

Upplysningar gällande strandskyddsdispens

Ätgärden kan kräva anmälan om vattenverksamhet. Kontakta Länsstyrelsen gällande
detta.

Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gälla, om den åtgärd som avses med
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då
beslutet vann laga kraft.

Länsstyrelsen kan överpröva beslutet om skandskyddsdispens. Den som är sökande bör
avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas. Tiden för
överprövning - tre veckor - räknas från den dag då kommunens dispensbeslut

inkommer till Liinsstyrelsen.

Avgift
Avgiften för strandskyddsdispens är 9 050 kr (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.

Iusterat VF,":"Y Utdragsbestyrkt

1e(3s)



MILJÖ OCH

BYGGNÄuNpnNs
ARBETSUTSKOTT

FORSHAGA MUNKFORS

PROTOKOLL
2021-08-31

töForshaga kommun

MuNrrons
RensÄrnn
Munkfors Kommun

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan om strandskyddsdispens 2021 -05-25 och situationsplaner 2021-05-25.

Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens för anläggande av markkabel samt uppförande av

stolpar.

Markkabeln och stolpama är planerade att anläggas inom Klarälvens, Igeltjärnens,

Kvarbäckens strandskyddsområde som råder upp till 100 meter från shandlinjen.

Anläggning av markkabel kommer ske i Deje vid Igeltjämen samt i Munkfors vid
Kvarnbäcken och Klarälven.

Uppförande av stolpe inom strandskydd söder om Deje. Ny kabeistolpe för övergång

mellan luftledning och markkabel norr om Igeltjämen. Stolpen uppförs i befintlig
ledningsgata.

Uppförande av 3 nya stolpar för luftledning utanför befintlig skogsgata i Munkfors
kommury som ersätter befintliga stolpar och ligger inom områden som omfattas av

strandskydd.

Rasering av befintliga stolpar kommer att ske inom strandskyddade områden.

Fastigheter som berörs:

Yttrande

Remiss har skickats till Länsstyrelsen gällande fornlämning och har inga invändningar mot
den planerade åtgärden.

Skät titt beslut
Bedömningen görs att de skäl som anges i7 kap.18 $ c, punkt 3 och 5 miljöbalken föreligger
D.v.s. att anläggningen som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte
tillgodoses utanför området. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget

allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Justera v-
Y(1

Utdragsbestyrkt
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Beslutsunderlag
Tjänsteskri v eLse 2021-08-24

Ansökan om bygglov 2021-05-25

Situ a tionsp lan 2021 - 05 -25

Beslut skickas för verkstättighet tilt
Marie jadermark, byggingenjör

Beslut skickas för kännedom titt
Länsstyrelsen (delgivningskvitto)

Beslutet skickas till: sökande (Besvärshänvisning, delgivningskvitto)

Justera Utdragsbestyrkt
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Förhandsbesked för nybyggnad av två

enbostadshus, , Dnr: BYGG

2027-195

Diarienummer i Lex: MBNG/2021:52

Beslut
- Bevilja ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus med stöd av 9 kap. 17 och 31 $$
plan- och bygglagen (2010:900) PBL.

Upptysni ngar gä[[ande förhandsbeskedet
- Enligt 9 kap. 39 S PBL innebär förhandsbesked inte att åtgärden får påbörjas.

- Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 S PBL, endast om bygglov för åtgärden söks inom
två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft.

Avgift
Avgiften för förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus, utanför planlagt område
är 12 443 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige).

Handlingar som ingår i beslutet
2021-05-26 Ansökan om förhandsbesked

2021 -05 -26 Situ ationsp lan

2021-06-09 Yttrande, Trafikverket

2021-06-10 Yttrande, Kommunteknik och Service

2021-06-24 Yttrande med erinran, i

Ärende
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten

'nya enbostadshusen ansluts till befintlig väg och Va-nät.

Justerat Utdragsbestyrkt
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Förutsättningar
Fastigheten är belägen utom planlagt område, där plan- och bygglagens generella regler
gäller.

Enligt 9 kap. 31 $ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska bygglov ges för en åtgärd utanför
ett område med detaljplan, om åtgärden bl.a. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 $.

Enligt 4kap.2 S PBL ska kommunen genom en detaljplan pröva ett markområdes
lämplighet för en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, om
det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfatturing eller inverkan på
omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i övrigt eller om det råder
stor efterfrågan på mark för bebyggande i området. Enligt sista stycket i samma paragraf
krävs det emellertid ingen detaljplan, om byggnadsverket kan prövas i en ansökan om
bygglov eller förhandsbesked och användningen av byggnadsverket inte kan antas medföra
en betydande miljöpåverkan.

Yttranden
Ätgärden är av sådan art att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 $ plan- och bygglagen). Ägare av och boende på fastigheterna I

har ansetts som berörda. En
erinran har inkommit.

Agare av I tycker att husen borde vara placerade mer i mitten av
fastigheten. Husen kommer för nära hans tomt. Sen är det inte markerat vart infarten är
placerad.

Kommunteknik meddelar att kommunalt VA går att anordna. Gatan är privat.

Trafikverket har inget att erinra mot att ärendet prövas positivt.

Skäl titl beslut
Angående erinran från fastigheten så är de inritade husen på
situationsplanen endast förslag på placering. Byggnadernas slutgiltiga placering fastställs i
framtida bygglovsbeslut. Innan sådant beslut fattas kommer grannar att kunna inkomma
med synpunkter.

Utdragsbestyrkt
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Åtgärden förutsätter inte planläggning enligt 4 kap. 2 S, PBL. Åtgärd"r, bedöms uppfylla de
krav som följer av Zkap., PBL. Platsen bedöms som lämplig för ändamålet.

Beslutsunderlag
2021 -08-18 Tjänsteskrivelse

2021 -05-26 Situ a tionsplan

2021, -06-09 Yttrande, Trafikverket

2021-06-10 Yttrande, Kommunteknik och Service

2021-06-24 Yttrande med erinran,

Översiktskarta

Beslut skickas till
Sökande

,""*ury Utdragsbestyrkt
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Bygglov och strandskyddsdispens för

nybyggnad av gäststuga t _

Dnr: BYGG 2027-284

Diarienummer i Lex: MBNGi2021:54

Beslut

- Dispens medges från gällande strandskyddsbestämmelser för nybyggnad av gäststuga
med stöd av 7 kap.18 g c p. 1 miljöbalken.

- Som tomtplats får hela fastighetensyta(2448 kvadratmeter) tas i anspråk.

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

- Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap.23 g plan- och
bygglagen. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

- Med detta startbesked bestämmer miljö- och byggnämnden att:

1. Kontrollplanen fastställs

z. Åtgarden får påbörjas

3. Utstakning krävs inte i detta ärende

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

a.1. Ifylld kontrollplan som intygar att byggherren har följt konhollplanen och att
byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov

U pptysni ngar gä[ande strandskyddsdispens
- Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gälla, om den åtgärd som avses med
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet
vann laga kraft.

Justera tdragsbestyrkt
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- Länsstyrelsen kan överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Den som är sökande bör
avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas. Tiden för
överprövning - tre veckor - räknas från den dag då kommunens dispensbeslut inkommer
till Liinsstyrelsen.

U pptysni ngar gältande byggtovsbes lut
- Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap.4 S PBL.

- Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet
vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 S PBL).

- Åtgarden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och

Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter dessa fyra veckor har gått men innan
lovbeslutet har vunnit iaga kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan komma att
upphävas om det överklagas.

- När åtgärden är färdigställd ska underlag för slutbesked lämnas in till miljö- och

byggförvaitningen.

- Miljö- och byggnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift om en åtgard påbörjas utan
startbesked eller tas i bruk utan slutbesked. En byggsanktionsavgift kan uppgå till
betydande belopp.

Avgift

För bygglovet utgår ingen avgift. Avgiften för strandskyddsdispens är 9 050 kronor. (i
enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat

Handlingar som ingår i beslutet

2021-07-28 Ansökan om bygglov
2021 -07 -28 Ritnin g, g äststu ga

2021 -08-09 Situ a tionsp lan

2021 -08 -09 kontrollplan

Ärende
Enligt ansökan ska den sökande byggu en gäststuga på fastigheten '. --, . Gäststugan

placeras cirka 20 meter norr om huvudbyggnaden och får en byggnadsarea på 30

Justerat Utdragsbestyrkt
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kvadratmeter. Fasaden kläs med träpanel och målas med röd slamfärg. Taket täcks med

svart plåttak.

Gätlande bestämmetser
Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser för Dömle, som vann laga kraft 2006-01-13

Enligt bestämmelserna råder det utökad lovplikt för bl.a. komplementbyggnader.

Fastigheten ligger inom strandskyddat område.

Enligt 9 kap. 31 S PBL, ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om

åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning enligt 4kap.2
eller 3 $, och uppfyller kraven i 2 och 8 kap. om byggnaders utformning och tomters
ordnande m.m. i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.

Förvaltni ngens bedöm ning
Bedömningen görs att de skäl som anges i7 kap.18 $ c, punkt 1 miljöbalken föreligger.
Tomten har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.

Åtgärden strider inte mot gällande områdesbestämmelser.

Byggnaden bedöms med sin placering, form och färg kurrra passa in i den befintliga
bebyggelsen.

Åtgätde.r bedöms uppfylla de krav som följer av 2 & 8 kap. PBL.

Beslutsunderlag
2021. -08-1.9 Tjänsteskrivelse

2021 -07 -28 Ritning, gäststu ga

2021 -08-09 Situationsp I an

Karta

Foto

Beslut skickas titt
Den sökande

Länsstyrelsen

Iusterat Utdragsbestyrkt
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Bygglov för uppförande av plank,

Dnr: BYGG 2021-230

Diarienummer i Lex: MBNG/2021:51

Beslut
- Bevilja bygglov med stöd av 9 kap.30 g plan- och bygglagen (2010:900) pBL.

- Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap.23 g plan- och
bygglagen. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

- Med detta startbesked bestämmer miljö- och byggnämnden att:

1. Kontrollplanen fastställs

2. Åtgarden 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

Upptysning

- Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och
Inrikes Tidningar,
- Om åtgärden påbörjas efter dessa fyra veckor har gått men innan lovbeslutet har fått laga
kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.
- När åtgärden är färdigställd ska handlingar för slutbesked inlämnas skyndsamt.
- Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet
vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 S PBL).

- Miljö- och byggnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om
bygglov upphör att gälla.

Justerat Utdragsbestyrkt
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Avgift
Avgiften för bygglovetär 2 715 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.

Handlingar som ingår i beslutet
2021-06-17 Ansökan

2021 -0 6-17 Situ ationsplan

2021 -0 6-17 Beskrirming, plank
2021-07-46 Yttrande, -

2021 -08-20 Kontrollplan

Ärende
Enligt ansökan ska den sökande uppföra staket kring befintlig pool samt ett plank i
anslutning. Planket placeras en meter från gränsen till fastigheten

Förutsättningar
Fastigheten omfattas av stadsplan för fastigheten , som vann laga kraft
1972-1.2-22. Planen gällde enligt 17 kap. a g plan- och byggla gen (1987:1,0) (ÄpBL) som
detaljplan som antagits enligt Äpnl. I punkt 5 av övergårngsbestämmelsema till pBL anges

att sådana planer även i fortsättningen ska anses ha antagits enligt Äpnl.

Av planen framgår att fastigheten är avsedd för bostadsändamål. Marken närmast gatan får
inte bebyggas.

Planen saknar bestämmelser om minsta avstånd till tomtgräns och det finns heller inte
någon generell reglering om detta i PBL. Enligt övergångsbestämmelsema till PBL är dock
17 kap.4 S ÄPBL fortfarande tillämplig för planer som i detta ärend e. Av 1T kap. 4 $ 3 st.

framgår att 39 $ i den numera upphävda byggnadsstadgan (1959:672) (BS) gätler som
planbestämmelse i de fall planen saknar andra bestämmelser.

Enligt 39 $ BS får byggnad inte placeras på mindre avstårnd från tomtgrdnsen än vad som
motsvarar hälften av den för byggnaden tillåtna största höjden och inte närmare än 4,5

meter.

Justera'kq Utdragsbestyrkt
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I9 kap' 2 $ plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) redovisas de åtgärder som kräver bygglov.
utöver det som följer av 9 kap. 2 S PBL krävs det även bygglov i den utsträckning som
framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 S 

pBL. I6 kap. 1 $ punkt z i
plan- och byggförordningen (2011:33s) anges att uppförandet av plank är en sådan
anläggning som kräver bygglov.

Enligt 9 kap' 30 S PBL ska bygglov ges inom ett område med detaljplan bl.a. om åtgärden
inte strider mot detaljplanen och uppfyller krav som följer av bl.a. 2 och g kap pBL.

I2 kap' 6 S PBL anges att bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på den
avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl.a. stads- och landskapsbilden,
natur- och kulfurvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Enligt 2kap' 9 S PBL får den planerade åtgärden inte medföra betydande olägenhet för
omgivningen, det s.k. omgivningskravet.

Vid prövning av det så kallade omgivningskravet ska enligt lagmotiven (se prop. 9g5/g6:1 s
483 ff') till den äldre plan- och bygglagery vilka fortfarande är aktuella, förhållanden som
t'ex' oiägenheter för grarlnar i form av skymd sikt eller sämre ljusförhållanden beaktas.
Kravet tar också sikte på att förhindra olägenheter för omgivningen genom en byggnads
användning' olägenheterna kan bestå av luftföroreningar, buller, skakningar, ljus eller
liknande stömingar som inte är helt tillfälliga. Vid bedömningen av vad som i det enskilda
fallet är att bekakta som betydande olägenhet för omgivningen måste även beaktas
områdets karaktär och förhållandena på orten.

Yttrande
Ätgärden är av sådan art att grannar har underrättats om ansökan och getts tillfälle att ytha
sig (enligt 9 kap. 25 g plan- och bygglagen). Erinran har inkommit.

Ägarna av fastigheten har inkommit med en skrivelse med synpunkter i detta
ärende' Bl'a' framgår det att inget medgivande för befintlig byggnation har getts. skrivelsen
i sin helhet bifogas beslutet.

Skäl tilt beslut
Befintlig byggnation med trädäck och pool är inte bygglovspliktig och kräver inte grannens
medgivande för placering nära gräns. När staketet placeras på trädäcket kommer
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byggnadsverket få samma påverkan som ett plank och därför bedöms staketet vara
bygglovspliktigt.

Planket innebär inte en avvikelse fran detaljplanen. Av 39 $ BS framgår att bestämmelsen
om 4,5 meters minsta avstånd till fastighetsgräns endast avser byggnader. Planket är ingen
byggnad.

Plankets påverkan på omgivningen bedöms vara liten.

Fastigheten ligger i ett tätbebyggt område där förändringar som påverkar omgivningen sker
och ofta måste accepteras.

Olägenheten på grund av ökad skuggbildning från planket innebär inte en sådan betydande
olägenhet som avses i 2 kap. 9 S PBL att det utgör hinder för bygglov. Samma bedömning
görs när det kommer till plankets skitskymmande egenskaper.

Beslutsunderlag
2021 -08-20 Tj iinsteskrivelse

2021-06-17 Situationsplan

2021-06-17 Beskrivning, plank
2021-07-06 Yttrande,

Karta

Bilder

Beslut skickas till
Den sökande

Fastighetsägare,

Jus tera t Utdragsbestyrkt
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Detaljplan för bussangöring vid
Forsnässkolan, Munkfors kommrrn. Dnr:
BYGG 2027-137

Diarienummer i Lex: MBNG/2021:32

Bestut

- godkänna planförslaget för gransk i.g

Sammanfattning av ärende
Syftet med planläggningen är att möjliggöra en flytt av Forsnässkolans bussangöringsplats
till ett läge väster om nuvarande angöringsplats så att direkt infart från Uddeholmsvägen
blir möjlig.

Detta uppnås genom att ersätta berörda delar av gällande detaljplaner med en ny detaljplan
utan utfartsförbud och parkmark längs den aktuella delen av Uddeholmsvägen.

Planen avses upprättas med ett standardförfarande enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900).

Konsekvenser av planens genomförande

Detaljplanen gör det möjligt att bygga en.ny och mer trafiksäker bussangöringsplats vid
Forsnässkolan knappt 100 meter väster om befintlig angöringsplats/parkering. I övrigt
bedöms inte detaljplanen få några nämnvärda konsekvenser.

Samråd

Detaljplaneförslaget upprättades i samrådsskedet med avsikt om ett begränsat
standardförfarande. Detta innebar att om alla berörda parter aktivt godkiinde planförslaget
under samrådet kunde granskningsskedet hoppas över och planen gå direkt till antagande.

Justera t Utdragsbestyrkt
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Förslaget har varit föremål för samråd under perioden g - z4juni 2021. Samråd har skett
med länsstyrelsery fastighetsbildningsmyndigheten, övriga myndigheter, sakägare och
andra som bedömts ha väsentligt intresse av förslaget.

Yttranden som inkommit under samrådsskedet har inte föranlett någon ändring av
planförslaget. Däremot har plankartans sekundära egenskapsgränser efter påpekande, bytts
ut mot vanliga egenskapsgränser.

Denna ändring innebär att planförfarandet övergår från begränsat standardförfarande till
standardförfarande och planförslaget ska skickas ut på gransk ing.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-08-1 8

Granskningshandlingar:

planbeskrivning dater ad 2021-08-16,

samrådsredogörelse,

undersökning om betydande miljöpåverkan,
plankarta daterad 2027-08-16

Beslut skickas för verkställighet tilt
Lindha Rothdn, plan- och bygghandläggare

Beslut skickas för kännedom titt
Kommunledningen Munkfors kommun

fusterat Utdragsbestyrkt
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Detaljplan för Munkfors 'samt del av

Munkfors ., Munkfors kommun. Dnr:

BYGG 2021-5

Diarienummer: MBNG I 2021:1

Beslut
- godkänna planförslaget för granskning.

Sammanfattning av ärende
Syftet med planläggningen är att bredda användningen så att det är möjligt att etablera
andra verksamheter än handel inom planområdet. Detta uppnås i huvudsak genom att
ändra områdets användning fran handel (H) till centrum (C). Då Munkfors, ålts för ett
specifikt ändamål tillåts i södra delen av området också verksamhet i form av insamling och
lagring av vegetabiliska oljor (Zr). Munkfors kommun har även planer på att flytta en

återvinningsstation till området varför kvartersmarken också ges användningen teknisk
anläggning - återvinningsstation (Er). I norr avsätts ett område med naturmark (NATUR)
som skyddszon kring en bäckravin samt för att möjliggöra öppen dagvattenhantering
mellan kvartersmarken och bäcken.

Planen upprättas med standardplanförfarande enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900)

Samråd

Planförslaget har varit föremål för samråd under perioden 1- 2zfebruari 2021. Samråd har
skett med ldnsstyrelsen, fastighetsbildningsmyndigheten, övriga myndigheter, sakägare och
andra som bedömts ha väsentligt inkesse av förslaget.

Inkomna synpunkter har resulterat i följande föråindrin gat av planförslaget:

- Användningen teknisk anläggning - återvinningsstation (Er) har införts på all
kvartersmark inom planområdet.

Iusterat ^
,g_&
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- Bestämmelse (bz) om att dagvatten inte får ledas från planområdet till befintligt vägdike
längs riksv åg 62 har införts.

Komplettering efter samråd :

I samband med samrådet hade länsstyrelsen synpunkter på hur de geotekniska frågorna
behandlats i planen. Som en följd av detta har en översiktlig geoteknisk undersökning tagits
fram.

Beslutsunderlag
Tj änsteskrivelse 2021-08-1 9

Granskninghandlingar :

planbeskrivning inklusive samrådsredogörelse och undersökning om betydande
miljöpåverkan, datera d 2021-08-16,

plankarta daterad 2021-08-16

PM geoteknik daterad 2021-06-09

Beslut skickas för verkstättighet titt
Lindha Rothdn, plan- och bygghandläggare

Beslut skickas för kännedom tilt
Kommunledningen Munkfors kommun
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