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Plats och tid

2021-11-18, Forshaga Folkets hus (danshallen), klockan
13:30

Avser paragrafer
Beslutande

-

15:25

s77-Se0

Marian Gustavsson, ordförande (S)
Eva-Karin Nilsson, l.:e vice ordförande

(S)

Lars Ull6n (C) ersätter Henrik Larsson (M)

Erika Svensson (S) ersätter Karin |ensen
Gert Bjömvall, ledamot (S)
Hans Backström, ledamot

(S)

(S)

Lars-Ove Carlsson (S)
Göran Olsson (KB)

Ovriga

Lindha Rothdn, plan- och bygghandläggarsamordnare
Isabella Netz, stadsarkitekt
Ola Blomgrery gatuingenjör

Malin Svensson, förvaltningsekonom
Maria johanssory miljö- och hälsoskyddsinspektör
Thea Rosdn Sjökvist, miljö- och hälsoskyddsinspektör

Katrin Edholm, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Per Jung, byggingenjör
f

onas Höglund, klimatstrateg

Torbjöm Fal( tf förvaltningschef
Camilla Holmsten, förvaltningssekreterare
Utses att justera

Gert Björnvall

Justeringens plats och tid

E-signering den 2021-11-22 senast klockan 12:00

Underskrifter

Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter
redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på

(S)

respektive sida.

Sekreterare

Camilla Holmsten

Ordförande
Justerande

Marian Gustavsson
Gert Bjömvall

( ui,t

(S)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. fusteringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/Styrelse

Miljö och byggnämnd gemensam Forshaga Munkfors

Sammanträdesdatum

2021,-11,-18

Datum för anslags

2021,-1,1.-22

uppsättande

Datum för anslags

2021-12-14

nedtagande
Förvaringsplats för

Miljö- och byggförv

protokollet
Undersrskrift
Camilla Holmsten

Iusterat
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Upprop och val av justerare
Beslut
Välja Gert Bjömvall till justerare. Protokollet justeras genom e-signering den212|-11.-22
senast klockan 12.00.

Utdragsbestyrkt
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Dagordning
BesIut
Godkänna dagordningen.

Utdragsbestyrkt
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Muntlig information
Beslut
Notera informationen.
Tf förvaltningschef Torbjörn Falk informerar om aktuellt läge på förvaluringen.

Utdragsbestyrkt
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Lokal trafikföreskrift om huvudled på
Storgatan i Forshaga Dnr: 1763 2021:2
Diarienummer i Lex: MBNG/2021:61

Beslut
Att anta lokal trafikföreskrift om huvudled på Storgatan i Forshaga enligt följande med stöd
av 10 kap. 1 $ andra stycket punkt 1 och 3 $ första stycket trafikförordningen (1998:1.276):
Yä9729, Storgatan i Forshaga, ska vara huvudled mellan södra anslutningen med väg 62
och norra anslutningen med väg62.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 9 december 2021då kommunens föreskrifter (1763-200623) om

huvudled på Storgatan i Forshaga ska upphöra att gälla.

Sammanfattning av ärende
Storgatan i Forshaga har ett beslut om huvudled sedan

2006. Detta beslut omfattar dock inte

hela sträckan mellan väg62.

Nu föreslås en ny föreskrift där hela sträckan mellan södra och norra infarten till Forshaga
från väg 62 omfattas. Det är alltså bara en utökning av sträckan från tidigare beslut.

Beslutsunderlag
Tekniske chefens tjänsteskrivelse

Beslut skickas

till

Gatuingenjör Ola Blomgren

Utdragsbestyrkt
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Miljööverenskommelser 2022-2025 Dnr: M2021-579
Diarienummer i Lex: MBNG/2021:64

Beslut
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Forshaga kommuns
miljööverenskommelser

f&

2022-2025.

Sammanfattning av ärende
värmland står inför flera miljö- och klimatutmaningar. Den regionala energi- och
klimatstrategin för Värmland och Forshaga kommuns miljö- och klimatplan ligger väl i linje
med de utmaningar vi står inför, bland annat inom hållbara transporter och en
ansvarstagande konsumtion. Miljööverenskommelserna som kommer att gälla 2022-2025 är
ett sätt att driva klimatarbetet framåt och öka samverkan, både mellan länsstyrelsen och

kommunerna men också mellan kommunema med liknande utmaningar.
Miljööverenskommelsen är ett ställningstagande, där samtliga Värmländska kommuner
kommer att delta i den här omgången. Signeringen kommer att ske på åtgärdsområde, vilka
är sju stycken: Infrastruktur för fömybart och elfordon, Giftfri vardag, Fömybar energi i
fysisk planering Kommunal vattenplanering, Integrering av grönska och ekosystemtjänster

i planeringen, Pollinering och Ökad dialog kring målbilder i skogen.
Forshaga kommun har idag ett aktivt miljö- och klimatarbete men ser i dagsläget ett behov
av ökat stöd och samverkan inom samtliga områden förutom pollinering och ökad dialog

kring målbilder i skogen. Åtgärderna som kopplas till respektive åtgärdsområde ska ses
som aktiviteter för implementeringen av Forshaga kommuns miljö- och klimatplan. Många
av åtgärderna är saker som vi redan gör eller ändå ska gör4 för att arbeta mot målbilderna i
planen och enligt kommunens övergripande mål om att främja minskad miljö- och

klimatpåverkan. Mänskliga rättigheter perspektivet är också en viktig sak, främst när det
gäller upphandling där miljö- och sociala krav är viktiga men också kring en giftfri miljö
främst för våra barn och unga.

Utdragsbestyrkt
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Förslag

till åtgärdsområden

och åtgärder har varit ute på internremiss till samtliga
förvaltningschefer. Information, dialog och synpunktshantering har dessutom skett

i

kommunledningsgruppery där helhetsintrycket var positivt och att flera förvaltningschefer
tyckte förslagen var bra. En viktig synpunkt var att vi bör fortsätta arbetet med de
tvärsektoriella arbetsgruPper som redan finns men också skapa nya om behovet uppstår.
Mindre justeringar har gjorts kring ansvaret för vissa åtgärder och för att få en bra balans i
ambitionsnivå har åtgärder valts som vi redan gör eller ändå ska göra.

Beslutsunderlag
Klimatstrateg Jonas Höglunds tjänsteskrivelse, 2021-11-09
Miljööverenskommelser för Forshaga kommun 2022-2025, Z02I-I1-09

Beslut skickas

till

KSiKF

Utdragsbestyrkt
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Bygglov för nybyggnad av lokal,
, Forshaga kommrrrl. Dnr: BYGG 2021-318
Diarienummer i Lex: MBNG/2021:62

Beslut
- Bygglov beviljas med stöd av 9 kap.31 g plan- och bygglagery 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.
- För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas: Erik

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

Upptysningar gällande bygglovsbeslut
- Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked (enligt

10

kap. 3 S PBL).
- 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).
- Ätgardett 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.

Utdragsbestyrkt
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Avgift
Avgiften för bygglov gällande nybyggnad 101-1000 kvm,
med tekniskt samråd, är 23 530 kr
(i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige).
Faktura för avgiften skickas separat.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan om bygglov 2021-09-20, situationspl an202I-09-20,
planritr:r ing2027-09-20,
f asadritning ar 2021 -09 -20 och anmälan
kontrolransvari g
2027 -0g -20.

Ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av lokal utanför
planlagt områd.e och utanför
områdesbestämmelser.

Lokalen får en byggnadsyta på ca 523 kvm och kommer
innehålla bland annat verkstad och
gym.

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

Yttranden
Åtgatden är av sådan att berörda har underrättats om ansökan
och getts tillfälle att yttra sig
(enligt 9 kap. 25 g plan- och bygglagen). Ägare av
och boende på fastighetema
.har ansetts som

berörda. Ingen erinran har inkommit.
Remiss har skickats

till miljöavdelningen gällande vatten och avlopp. Miljöavdelningen
har
ingen erinran gällande att bygglov beviljas. om golvbrunn
ska installeras i det stora
utrymmet på 363 kvm så måste en oljeavskiljare installeras.
oljeavskiljaren ska uppfylla
svensk standard
SS-EN 858.

Skät till beslut
Åtgärden anses uppfylla kraven enligt 9 kap. 31 pBL (2010:900)
för att bygglov ska kunna
s
ges utanför ett område med detaljplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

2021 -1 1 -0g

Situationsplan 202I-09 -20
Planritning 2021 -09 -20
Fasadritnin g 2021 -09 -20
Justerat

Utdragsbestyrkt
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Beslut skickas för verkstältighet

till

Marie Jadermark, byggingenjör

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

Inrikes Tidningar"
Beslutet skickas till: sökande (Besvärshänvisning, delgivningskvitto)

Justerat

Utdragsbestyrkt
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Ändring av detaljplan för del av Forshaga
I:717, Forshaga kommltn. Dnr: BYGG 2021346
Diarienummer i Lex: MBNG/2021:66

Beslut
Godkänna planförslaget för samråd

Sammanfattning av ärende
Syftet med ändringen är att ta bort områden med förbud att uppföra byggnad (prickmark)

under befintliga modulbyggnader så att bygglov för ändrad användning till
kontorsändamål kan ges.
Markreservaten för allmännyttiga underjordiska ledningar ligger kvar även om
prickmarken tas bort.
Planen upprättas med ett standardförfarande enligt PBL 2010:900

(SFS 2014:900)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-08
Samrådshandlingar daterade 2021-1,0-25 (planbeskrivning och plankarta)

Beslut skickas för verkställighet titt
Plan- och bygghandläggare Lindha Rothdn

Justerat

Utdragsbestyrkt
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Detaljplan för Näsets industriområde,
Munkfors kommun. Dnr: BYGG 2020-229
Diarienummer i Lex: MBNG/2021:69

Beslut
Godkänna planförslaget för samråd.

Sammanfattning av ärende
Syftet med planläggningen är att skapa ny verksamhetsmark i anslutning till kommunens

reningsverk på Näset. Detta uppnås genom att planlägga området för verksamheter (Z).
Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-09
Samrådshandlingar daterade 2021-11-08 (plankarta och planbeskrivning)

Beslut skickas för verkstältighet

titl

Plan- och bygghandläggare Lindha Rothdn

Beslut skickas för kännedom

till

Munkfors kommun, Anna Grenholm

Utdragsbestyrkt
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Begäran om överlåtelse av tillsyn enligt

mitjöbalken över tillståndspliktiga
verksamheter i Forshaga och Munkfors

kommuner, Dnr

2021,-591,

Diarienummer i Lex: MBNG/2021:67

Beslut
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige i Forshaga och Munkfors kommuner
att hos länsstyrelsen i Värmlands län begära överlåtelse av tillsynsansvaret enligt 1 kap 18
miljötillsynsförordningen (2011:13) över följande anläggningar i Forshaga och Munkfors

kommuner.

Anläggningsnamn
Munkfors avloppsreningsverk
AB Munkforssågar
Harry Holm AB
Deje avloppsreningsverk
Forshaga avloppsreningsverk

Anl.nr

Org nr

1762-001

212000-1801

1762-115

556286-1525

1762-1.04

556451-1748

1763-001

212000-1,819

1763-002

212000-1879

Sammanfattning av ärende
Enligt 1 kap 18 $ miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) får länsstyrelsen överlåta ett visst
tillsynsobjekt till kommunen om fullmäktige begär det. Länsstyrelsen i Värmland har
uppmanat miljö- och byggnämnden att fömya sin begäran över samtliga tillståndspliktiga
verksamheter som kommunen har tillsyn över i dag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-1 1-10

Beslut skickas

till

Kommunfullmäktige i Forshaga och Munkfors kommuner

Utdragsbestyrkt
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Sammanträdestider för miljö- och

bygg.ämnden och dess arbetsutskott 2022
Diarienummer: MBNG/2

021,:68

Beslut
Godkänna miljö- och byggnämndens sammanträdestider 2022 enligt följande
Tisdag 25 januari klockan 13.00 i Forshaga
Onsdag 23 februari klockan 13.00 i Munkfors
Tisdag 29 mars klockan 13.00 i Forshaga
Tisdag 17 maj klockan 13.00 i Munkfors

juni klockan 08.00-16.00 i Forshaga
Onsdag 21 september klockan 13.00 i Munkfors
Tisdag 22 november klockan 13.00 i Forshaga
Onsdag 14 december klockan 13.00 i Munkfors
Tisdag

14

Godkäinna miljö- och byggnämndens arbetsutskotts sammanträdestider 2022 enligtföljande:

Tisdag 26 april klockan 13.00 i Forshaga
Tisdag 23 augusti klockan 13.00 i Forshaga
Onsdag 26 oktober klockan 13.00 i Forshaga

Beslutsunderlag
2021 -11 -08 Tj änsteskrivelse

Beslut skickas

tilt

Camilla Holmsten, nämndsekreterare
Cornelia Lundgrery kommunsekreterare

Justerai

Utdragsbestyrkt
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Val av ersättare till miljö- och bygg.ämndens
arbetsutskott
Diarienummer: MBNG/2

021 :44

Beslut

till ersättare i miljö- och byggnämndens arbetsutskott lagts fram
transporteras ärendet till miljö- och byggnämndens sammanträde den 14 december 2021.
Eftersom inget förslag

Sammanfattning av ärende
Miliö- och byggnämnden har utsett Henrik Larsson (M) till

2:e vice ordförande i miljö- och

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

2021 -06-07

Utdragsbestyrkt
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Delegationsbeslut
Diarienummer i Lex: MBNG/2021:13

Beslut
Notera redovisade delegeringsbeslut

Sammanfattning av ärende
Miliö- 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 hälsoskydd särende n 2021 -09 -09
Lovärenden 2027-09-09 - Z02I-ti-08

2021

-tl

-0g

Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning 202l-0g-0g
-2027-17-08

Skrotbilar 2021-09-09

-

2021,-11.-08

Bostadsanpassningsärenden

Justerat

2021 -0 g -09

- 2021-11-0g

Utdragsbestyrkt
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MIIIÖ OCH BYGGNÄMND
GEMENSAM FORSHAGA
MUNKFORS
PROTOKOLL

*
Forshaga kommun

s

ir

MuNrpons
RarvsÄrnn
Iv[unkfors Kommun

2021,-11,-1,8

se0

Rapporter
Diarienummer:

Beslut
Notera rapporterna.

Rapportering sker på sammanträdet enligt nedan:
- Stadsarkitekt Isabella Netz informerar om pågående planarbete.

Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Maria johansson, Thea Rosdn Sjökvist och Katrin
Edholm informerar om tillsynsarbetet.
-

Återkoppling gällande fråga om tillsynsärende i Deje från miljö- och byggnämndens
sammanträde den 15 juni 2021. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Katrin Edholm ska
-

återkomma i frågan.

Utdragsbestyrkt

Justerat
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SIGNATURSIDA
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Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande
undertecknare:

NAMN:

MARIAN GUSTAVSSON

IDENTIFIKATIONSTYP:
IDENTIFIKATIONS-ID:
DATUM & TID:

_08cb043 5f9bbceb509658e53533d281 359
2021 -11 -22 12:08:06 +01 :00

NAMN:

GERT BJÖRNVALL

IDENTIFIKATIONSTYP
IDENTIFIKATIONS-ID:
DATUM & TID:

Svensk e-legitimation

Svensk e-legitimation

_062ccO26bbbed44c841 5 babc80b2

1

7

647 2

2021-11-22 16:27'.26 +01 :00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021 -1

1

-22 1 6:27:33 +01 :00
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