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s66-576

Marian Gustavsson, Ordförande (S)

Eva-Karin Nilssory L:e vice orförande (S)

Gert Björnvall, Ledamot (S)

Lars-Ove Carlsson, Ledamot ((S)

Hans Backström, Ledamot (S)

Göran Olsson, Ledamot (KB)

Erika Svensson (S), ersätter Karin Jensen (S)

Anders Ljungsten (M), ersätter Henrik Larsson (M)

Lars Ull6n (C), ersätter Tore Lennartsson (C)

Hanna Lawdn, Ersättare (S)

Urban Ledin, miljö- och byggchef

Johan Stensory stadsarkitekt

Per Jung, byggingenjör

Marie Jadermark, nyggingenjör

Jonas Höglund, klimatstrateg

Ulrika Thordn, hållbarhetsstrateg

Camilla Holmsten, förvaltningssekreterare

Eva-Karin Nilsson (S)

Forshaga kommunhus, 2021-09-23 klockan 09:00
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Underskrifter

Sekreterare

röForshaga kommun

Muwrrons
Rar.rsÄrnn
Munkfors Kommun

Ordförande

Justerande

Camilla Holmsten

VSSON

Eva-Karin Nilsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. justeringen har tillkännagivits genom anslag

Miljö och byggnämnd gemensam Forshaga Munkfors
2021-09-2'l

2021-09-23

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Datum för anslags

uppsättande

Datum för anslags

nedtagande

Förvaringsplats för

protokollet

Underskrift

Miljö- och byggförv

Camilla Holmsten

2021-10-15

Justerat Utdragsbestyrkt
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Justerat

Forshaga kommun rö MuNrrons
ReNsÄrrn
MunkforsKommun

s66

Upprop och val av justerare

Beslut

Välja Eva-Karin Nilsson (S) till justerare.

Protokollet justeras den 2021-09-23 klockan 09.00.

"3
Utdragsbestyrkt
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967

Forshaga kommun

Dagordningen
Beslut

Godkänna dagordningen.

Justeratv4 Utdragsbestyrkt
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Delårsbokslut Miljö- och bygg.ämnd en 2021

Diarienummer i Lex: MBNG/2021:60

Beslut
Milj ö- och byg gnämnden beslutar go dkåinna delårsbokslut 2021.

Miljö- och byggnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att nämnden tillförs 1,6 mkr i
2021, ärs budgetram avseende ett barnärende inom bostadsanpassningen och att finansiering

sker via kontot för kommunfullmäktiges förfogande.

Sam manfattni ng av ärende
Miljö- och byggförvaltningen har i samband med verksamhetsplanering för 2021-22 gätt

igenom verksamheten och upprättat ett underlag till delårsbokslut. Avstämning har även

skett med nämndens ekonomiansvarige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-09-1 0

DelårsboksIut2021

Beslut skickas till
Ekonomikontoret

Justerat

veq +
Utdragsbestyrkt
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Handlingsplan för fossilfria tjänsteresor och

transporter Dnr: M-2021-464

Diarienummer i Lex: MBNG/2021:56

Beslut

Miliö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäkfige besluta:

Anta handlingsplanen för fossilfria tjdnsteresor och transporter för Forshaga kommun som

organisation.

Beslutsunderlag
Klimatstrateg Jonas Höglunds tjlinsteskrivelse, 2021-09-13

Handlin gsp lan f ör f ossilf ria tj änsteresor och tr ansporter, 2021 -09 -13

Risk- och konsekvensbeskrivning, Lärande och arbete, 2020-11-05

Beslut skickas ti[[
KSlKF

fusterat

ry+ Utdragsbestyrkt
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Forshaga kommun

Strandskyddsdispens för nybyggnad av en

brygga, Forshagakommun. Dnr:

BYGC 2021-254

Diarienummer i Lex: MBNG/202L:50

Beslut
Dispens medges från gällande strandskyddsbestämmelser för nybyggnad av en brygga med

stöd av 7 kap. 18 $ c punkt 3 miljöbalken.

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

U pplysni 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.

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 Llir:rsstyrelsen.

Avgift
Avgiften för skandskyddsdispens är 9 050 kr (i enlighet med taxa fastställd av

kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.

Handlingar som ingår i beslutet

Ansökan om strandskyd dsdisp ens 2021. -07-08 och situationsplan 2021-07 -09

Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av en brygga.

Justerat

ry !,
Utdragsbestyrkt
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Nybyggnationen är planerad att byggas inom Södra Hyns strandskyddsområde som råder

upp till 100 meter från strandlinjen.

Yttrande
Remiss har skickats till miljöavdelningen för utlåtande gällande strandskyddet.

Miljöavdelningen skriver att det inte finns några kända naturvärden på fastigheten.

Skät till beslut
Bedömningen görs att de skäl som anges i 7 kap. 18 $ c, punkt 3 miljöbalken föreligger.

D.v.s. att anläggningen som för sin funktion måste ligga vid vattnet. Bryggan kommer ligga

i anslutning till privat tomt och bedöms inte påverka det rörliga friluftslivet och inte heller

väsentligen föriindra livsvillkoren för djur och växtliv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-09-10

Situa tionsp lan 2021 - 07 -09

Beslut skickas för verkställighet titt
Marie Jadermark, byggingenjör

Beslut skickas för kännedom tilt
Länsstyrelsen (delgivningskvitto)

Beslutet skickas till: sökande (Besvärshänvisning, delgivningskvitto)

Justerat

ry&
Utdragsbestyrkt
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Forshaga - Bygglov och

startbesked för nybyggnad av

transformatorstation, Dnr Bygg 202I-279

Diarienummer i Lex: MBNG 12021.:57

Beslut

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

Startbesked för att påbör;a 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. Åtgarden får påbörjas

3. Utstakning krävs inte i detta ärende

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

4.1. lntyg fran byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden

överensstämmer med beviljat bygglov

Upplysning
Åtgärd"n får påbörlas 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 handiingar för slutbesked inlämnas skyndsamt.

Justerat

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

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

Avgift
Avgiften för bygglovet tu 7 240 kronor (i enlighet med taxa fastställd av

kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.

Handlingar som ingår i beslutet
2021-08-02 Ansökan

2021. -08-02 Situationsplan

2021 -08-02 Orienteringskarta

2021 -08-02 By g glovsritning

2021 -08-02 Konhollp lan

2021 -08-1 0 Yttrande, Ldnsstyrelsen

2021-08-25 Yttrande med erinran,

Ärende
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av en transformatorstation på fastigheten.

Transformatorstationen får en byggnadsarea på cirka sex kvadratmeter och placeras cirka
100 meter öster om riksväg 62. Transformatorstationen placeras i gärdeskant för mottagande

av el från soicellspark.

Förutsättningar
Förutsättningar för att bevilja bygglov för en åtgärd utanför ett område med detaljplan

framgår av 9 kap. 31 S PBL. Av bestämmelsen framgår att bygglov ska ges om åtgärden inte
strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning och samtidigt uppfyller ett
antal uppräknade krav i 2 kap. och 8 kap. PBL.

Enligt 2 kap. 6 $ ska byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt

som är lämpligt med hänsyn till bl.a. landskapsbilderu natur- och kulturvärdena på platsen

samt intresset av en god helhetsverkan.

Justerat

*q
Utdragsbestyrkt
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Enligt 2 kap. 9 S PBL ska placeringen och utformningen beaktas så att påverkan på

grundvattnet eller omgivningen i övrigt inte innebär fara för människors häisa och säkerhet

eller betydande olägenhet på annat sätt.

Yttrande
Åtgärd"., är av sådan art att grannar har underrättats om ansökan och getts tiltfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 $ plan- och bygglagen). Erinran har inkommit.

Ägarna av fastigheten r --- --- har inkommit med en skriveise och motsätter sig att

nämnden beviljar bygglov för transformatorstationen. Bl.a. anser de att en konsekvensanalys

bör läggas fram innan bygglov beviljas. Vidare anser de att landskapsbilden, natur- och

kulturvärdena på platsen är sådana att bygglov inte ska beviljas. Skrivelsen i sin helhet

bifogas som underlag för beslutet.

Skrivelsen är skickad till den sökande för kiinnedom. Den sökande har valt att gå vidare

med ansökan utan att göra några åindringar eller inkomma med ytterligare information.

Länsstyrelsen har remitterats då platsen för transformatorstationen är nära ett

fomlämningsområde. Länsstyrelsen har inte något att erinra kring arbetsföretaget ur
kulturmiljösynpunkt.

Skät tilt beslut
Värt att påpeka är att detta ärende och beslut endast gäller bygglov för nybyggnad av

transformatorstationen. Solcellsparken är inte bygglovspliktig.

Transformatorstationen bedöms ha en utformning och placering som är lämpligt med

hänsyn till landskapsbiiden, natur- och kulturvärdena på platsen samt intresset av en god

helhetsverkan.

Då transformatorstationen placeras mer än 300 meter från närmsta bostad bedöms den inte

innebära fara för hälsa och säkerhet eller betydande olägenheter för boende i närheten.

Transformatorstationen bedöms ha liten påverkan på omgivningen.

Transformatorstationen bedöms uppfylla förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap. $ 31

PBL.

Beslutsunderlag
2021 -09 -08 Tj änsteskrivelse

2021 -08-02 Situationsplan
Justerat

vq*
Utdragsbestyrkt
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2021, -08 - 02 Orienterin gskarta

2021, -08 -02 By gglovsrihring

2021-08- 10 Yttrande, Länsstyrelsen

202L-08-25 Yttrande med erinran,

Beslut skickas till
Den sökande

Ägare av

Justerat4 Uidragsbestyrkt
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Forsh agaOstra Dejefors 1:3 - Bygglov för

nybyggnad av badhus, Dnr Bygg 2021-242

Diarienummer i Lex: MBNG/2021:58

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

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontroliansvarig är

Nils Koppfeldt, som är certifierad kontrollansvarig med behörighet K enligt 10 kap. 9 S PBL.

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

enligt 10 kap.3 S PBL.

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

Åtgärd"., 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.

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

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

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).

Justerat

*)

Utdragsbestyrkt
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Avgift
Avgiften för bygglovet är 53 395 kronor (i enlighet med taxa fastställd av

kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.

Handlingar som ingår i beslutet
2021,-07-02 Ansökan

2021-07 -02 Situationsplan

2021 -07 -02 F asadritning

202L -07 -02 F as a d ritnin g

2021 -07 -02 Sektionsritning

202'1, -07 -02 Se ktionsritning

2021, -07 -02 Planritring
2021 -07 -02 Pl anrikrin g

2021-08-03 Erinran'

2021-08-12 Skrivelse, Kommunteknik

Ärende
Ansökan avser nybyggnad av badhus på fastigheten Östra Dejefors 1:3. Byggnaden får en

byggnadsarea på cirka 2000 kvadratmeter och placeras skax norr om den befintliga sim- och

sporthalien.

Förutsättningar
Platsen där badhuset byggs 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. uppfyller kraven i 2 & 8 kap. och inte

förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 $.

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.

Justerat

k4w
Utdragsbestyrkt
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Enligt 4 kap. 2 $ krävs det detaljplan för ett nytt byggnadsverk om byggnadsverket eller
dess användning kommer att få en betydande inverkan på omgivningen eller att det uppförs
på en plats där det råder stor efterfrågan på marken.

Yttrande
Ätgärden är av sådan art att grannar har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 $ plan- och bygglagen). En erinran har inkommit.

Ägare av fastigheten - har inget emot att badhuset byggr men vill att
träden mellan huset och banvallen inte ska tas ner. Detta för att få en bra avskärmning mot
ev. trafikljud, stoj och stim.

Den sökande har tagit del av erinran och meddelar att synpunktema kommer att beaktas.

Förvaltni ngens bedömni ng

Strax söder om platsen för det nya badhuset där befintlig sim- och sporthall är placerad,

finns det en detaljplan med användningen "allmänt ändamål". Dejeskolan är placerad strax

öster om platsen. Ett nytt badhus kommer därför passa bra in med de övriga

verksamhetema på platsen. Någon stor efterfrågan på marken råder det inte.

Byggnadsverket bedöms därför kunna uppföras även utan detaljptan.

Det nya badhuset bedöms inte innebära några betydande olägenheter för omgivningen.

Ansökan bedöms kunna uppfylla de krav som följer av 2 & 8 kap. PBL.

Beslutsunderlag
2021-09 -09 Tj åinsteskrivelse

2021-07 -02 Situationsplan

2021.-07 -02 Fasadritning

2021.-07 -02 Fasadritning

2021, -07 -02 Sektionsritning

2021 -07 -02 Sektionsritning

2021 -07 -02 Planritning

2021-07 -02 Planritning

2021-08-03 Erinran

2021-08-12 Skrivelse, Kommunteknik

Justerat

ry&
Utdragsbestyrkt
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Beslut skickas titt
Sökande (besvärshiinvisning + delgivningskvitto)

KA (för kiinnedom)

Ägare av fastigheten

Justerat

vg
Utdragsbestyrkt
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Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik
med motordrivet fordon på Södergatan vid
Grossbolsskolan i Forshaga Dnr: 1763 2021:07

Diarienummer: MBN G I 2021. :59

Beslut
Att anta lokal trafikföreskrift på Södergatan gällande förbud med motordrivet fordon enligt

bilaga.

Ärendet
På Södergatan i Forshaga utanför Grossbolsskolan stannar skolskjutsen och släpper avltar

upp elever på skoldagar. Längre fram på gatan ligger också skolköket dit varuleveranser

sker. Parallellt med gatan ligger en stor parkering med in- och utfart i början av parkeringen.

För att undvika trafik med ökad olycksrisk vid skolskjutshållplatsen föreslås förbud med

motordrivet på den aktuella sträckan på Södergatan med undantag för skolskjuts, gods- och

varutransporter samt för sophämtningsfordon. Alla andra motordrivna fordon hänvisas in
och ut från den stora parkeringen.

Lagrum

Trafikföreskriften förs in i Riksdatabasen för trafikföreskrifter efter beslut.

Tidigare beslut
Gällande föreskrift 1763201,4:1, om förbud på Södergatan upphör att gälla

Beslutsunderlag
Teknisk chefs tjänsteskrivelse

Beslut skickas till
Gatuingenjör Ola Blomgren

Justerat

Wq tu
Utdragsbestyrkt
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L763 2021:1,

Forshaga kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med motordrivet fordon
på Södergatan vid Grossbolsskolan;

beslutade den 2L september 202L.

Forshaga kommun föreskriverföljande med stöd av 10 kap. L $ andra stycket 9 och 3 5 första stycket
trafi kförord ni ngen ( 1998 : 127 6\.

15 På Södergatan, mellan anslutningarna till parkeringen vid Grossbolsskolan, får andra motordrivna
fordon än moped klass ll inte föras. Förbudet gäller inte sådana trafikanter som anges i 1kap.4 5

trafi kförord n ingen ( 1998: I27 6lr.

2 5 Trots förbudet i 1 $ får motordrivna fordon föras på vägen om det behövs för

gods- och va rulevera nser,

skolskjuts

sophämtning.

Denna författning träder i kraft den L2 oktober 2O2L dä Forshaga kommuns lokala trafikföreskrifter
(1763 2014:1) om förbud mot trafik med fordon på Södergatan vid Grossbolsskolan ska upphöra att
gälla.

Ola Blomgren

/' ,4

Ya-;--*
Marian Gustavsson

w< Å-"
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Val av ersättare till miljö- och bygg^ämndens

arbetsutskott

Diarienummer i Lex: MBNG/2021:44

Beslut

Eftersom inget förslag har iagts fram tas val av ersättare i miljö- och byggnämndens

arbetsutskott upp förbeslut på nästa sammanträde för miljö- och byggnämnden i november

2021.

Sammanfattning av ärende
Miljö- och byggnämnden har utsett Henrik Larsson (M) tiil2:e vice ordförande i miljö- och

byggnämndens arbetsutskott. Miljö- och byggnämnden ska utse ersättare för Henrik
Larsson (M) i miljö- och byggnämndens arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021 - 06-07

Justerat

ryÅ-

Utdragsbestyrkt
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Delegationsbeslut

Forshaga kommun

Diarienummer i Lex: MBNG/2021:13

Beslut
Notera redovisade delegeringsbeslut.

Sammanfattning av ärende
Miljö- och byggnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och

tjänstepersoner enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Besluten ska redovisas
till miljö- och byggnämnden. Redovisningen innebär inte att miljö- och byggnämnden får
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla
lämnad delegering.

Listan över delegeringsbeslut för bostadsanpassningsärenden redovisas avidentifierad. I
samtliga beslut där åtgärd finns registrerad är åtgärden genomförd och en faktura
registrerad. Där åtgärd saknas har faktura ännu inte inkommit.

Samtliga delegeringsbeslut kopplas till kallelsen och tillgiingliggörs samma dag som
sammanträdets datum på grund av dataskyddsförordningen och sekretess.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut redovisas enligt följande:
Mili ö- och hälsoskyddsärend en 2021-06-05 - 202 1 -09-08

Lovärende n 2027-06-05 - 2021 -09-08

Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning 2021-06-05 -2021-09-08
Skrotbilar 2021,-06-05 - 2021-09 -08

Bostadsanpassningsärenden 2021-06-05 - 2021-09-08

Justerat Utdragsbestyrkt
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Rapporter
Beslut
Notera rapportema.

Sammanfattning av ärende
Rapportering sker på sammanträdet enligt nedan:

Urban Lediru miljö- och byggchef:

- Tillsynsbesök av länsstyrelsen gällande alkohollagen, tobak och miljöskydd.
- Länsstyrelsebeslut gällande solcellsanläggning.

Jonas Höglund, klimatstrateg:

- Klimatkommunemas besök i Forshaga

Ulrika Thor6n, hållbarhetsstrate g:

-Information om nätverket Hållbar Agenda

justerat Utdragsbestyrkt
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