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Upprop och val av justerare

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar
- vätja Witty Eriksson (C) titt justerare.
- protokottet justeras 2020'02-24.

Bestutet skickas för verkstättighet titt:

Beslutet skickas för kännedom titt:

Justeramas sign

/M $,--
Utdragsbestyrkande
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Dagordning

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- godkänna dagordningen

4(13)

Bestutet skickas för verkstättighet titt:

Beslutet skickas för kännedom tit[:

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande



w
Forshaga kommun

MILJö- OCH BYGGNIiAANDENS ARBETSUTSKOTT
FORSHAGA . MUNKFORS
Protokoll 2020-02-24

s(13)

s3

Rapporter

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- notera rapporterna

Bakgrund
Rapportering sker på sammanträdet entigt fötjande:
Mitjö- och byggchef Urban Ledin:
- Vi har fått förstaget titt översiktsptan på internremiss innan bestut om samråd.
- Förvattningen har fått två bestut i ärenden som [egat hos mark- och mitjödomstolen, båda

avstag. Den ena gättde ett tiltsynsärende på öjenäs och den andra ett titlsynsärende i
Mötnbacka.
- Vite har dömts ut gättande Deje bruk. Vitet är betatt.
- Boverket ska utreda möjtigheten att ta ut avgifter vid tittsynsärenden av ovårdade tomter
och fasti gheter/ ödehus.
- Gemensamt projekt med kostenheten kring håttbara matvat. SKR som håtter i ett
utvecktingsprogram Ktiir\ATvat - hur kan offenttig sektor bidra titt håttbara matval?
- Remiss av vägtedning för tokatt arbete med mitjömåt och Agenda 2030 har kommit från
länsstyretserna, genom samverkansorganet Regional Utveckling och Samverkan (RUS) i

mitjömåtssystemet. Vägtedningen riktar sig titt kommuner och ska ge stöd och inspiration för
ett strategiskt arbete med mitjömåt och genomförandet av Agenda 2030 på tokat nivå.
- Förvattningsrätten avstår interimistiskt yrkande i ärende om tittstånd titt tobaksförsätjning.
- Regeringen förestår att införa ktimatdektaration för byggnader från 2022.

Ktimatstrateg Jonas Högtund:
- lnformation om revidering av ktimatkompensationsmodetten

Bestutet skickas för verkstättighet titt

Beslutet skickas för kännedom tilt:

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
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Bokslut 2019, Dnr: M-2020-84
MBNG 2020/39

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar
- godkänna bokstutet och lämna det titt ekonomikontoret för vidare handtäggning.

Bakgrund
Bokstut och årsredovisning genomförs årtigen. Verksamhetsberättetse komptetterat med det
stuttigt faststättda ekonomiska utfatlet redovisas i verksamhetssystemet Stratsys av
respektive förvaltningschef. Resuttatet redovisas för respektive nämnd för att sedan
presenteras och kommenteras för kommunstyretsen.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019 med bilagor
Hållbarhetsredovisning 2020
Mitjö- och byggchef Urban Ledins tjänsteskrivetse 2020-02-14

Justerarnas sign

Beslutet skickas för verkstättighet titt: Ekonomikontoret

Beslutet skickas för kännedom tilt:

/4ö^-
Utdragsbestyrkande
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Håltbarhetsavtal för Forshaga och Munkfors kommuner, Dnr: M-
2020-87
MBNG 2020i 38

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar
- anta det förstag titl håttbarhetsavtal som mitjö- och byggförvattningen tagit fram på

uppdrag av mitjö- och byggnämnden, där det ingår ett internationettt partnerskap i
samverkan med näringstiv och organisationer i Forshaga och Munkfors kommuner.

Bakgrund
För att Forshaga och Munkfors kommuner ska kunna nå de måt om minskade
kotdioxidutstäpp som stätts i Parisavtatet och håttbarhetsmåten i Agenda 2030 står det klart
att kommunerna inte ktarar av det utan en bred samverkan.
Håttbarhetsavtatet är tänkt att vara en plattform för samverkan för att titlsammans hitta
nya tösningar på gemensamma utmaningar och måtsättningar gättande de gtobala målen om
håttbar utveckting.
Med den framåtanda och det kunnande som finns i Forshaga och Munkfors kommuner och
Värmtands region har vi dock titlsammans stora möjtigheter att kunna göra insatser som gör
skiltnad och skapa gemensamma ktimatmål och där vi ser tit[ att offentliga verksamheter,
företag och föreningar är bra rustade inför de förändringar vi står inför.
Vi behöver ett nätverk som verkar lokatt men samverkar med åtgärder och partners som
påverkar gtobatt. Samverkan behöver därför ske både nationellt och internationettt.

Beslutsunderlag
Håttbarhetsavtal för Forshaga och Munkfors kommuner
Mitjö- och byggchef Urban Ledins tjänsteskrivetse 2020-02-14

Justerarnas sign

Beslutet skickas för verkstältighet titt: Mitjö- och byggförvattningen

Bestutet skickas för kännedom titt: Näringstivssamordnare Forshaga Linda-Marie Fors

Turism- och näringstivschef i Munkfors Birgitta Svensson

M
Utdragsbestyrkande
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Detatjptan för Norra Grossbol, Forshaga kommun. Dnr: BYGG

2018-46
MBNG 2018/5

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- göafanna öiJnen efter granskning och skicka den titt kommunfultmäktige för antagande

Bakgrund
Komhunen bedriver ett forttöpande arbete där ambitionen är att fasa ut ätdre detatjptaner

som är svårtotkade etter som har förtorat sin aktuatitet. Det huvudsaktiga syftet med

ptantäggningen är därför att ersätta dessa ätdre ptaner med en aktuell detatjptan med

bestämmetser entigt Boverkets altmänna råd (2014:5) om ptanbestämmetser för detatjptan.
ptantäggningen syftar också tltt att möjtiggöra byggandet av ett nytt LSS-boende i parken

väster om Grossbotsgatan i planområdets södra det.
I övrigt kommer ptanen i atl.t väsenttigt att bekräfta den pågående markanvändningen.

För detar av ptanområdet förestås att strandskyddet upphävs.
ptanen upprättas med standardförfarande entigt ptan- och byggtagen (PBL) 2010:900'

Granskning
Ptanförstaget har varit föremåt för granskning under tiden 2019-05-27 titt och med 2019-06-

19. De synpunkter som inkom under granskningen samt kommunens kommentarer til[ dessa

har redogjorts för i granskningsuttåtandet som är en del av antagandehandtingen.

lnkomna synpunkter har resutterat i fötjande förändring av ptanförstaget:
- Ptats har avsatts för en etnätstation i sydöstra delen av kvarteret Havren'
- De invändningar som framförts angående byggrätten för det ptanerade LSS-boendet i södra

delen av ptanohrådet har inte beaktats. Kommunen anser fortfarande att platsen är tämptig

för boendet.
- Bitaga 2, också en del av antagandehandtingen, innehåtter Swecos komptetterande
geotekniska PM om områdets stabititetsförhåttanden samt SGI:s yttrande på dessa.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-02- 1 1

Antagandehandtingar daterade ZO19-04-26 (ptanbeskrivning inktusive granskningsuttåtande

och geotekniskt PM, ptankarta 1 och 2)

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Kommunfu[[mäktige

Beslutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign Utd ragsbestyrkande
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Ansökan om tillstånd för detatjhandel av tobaksvaror för
Järnvägskiosken, Deje 3:1 , Forshaga kommun. Dnr: M-2019-
558.
MBNG 2020/37

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar
- bevitja ansökan om försätjningstittstånd av tobak för detatjhandel för Järnvägskiosken,
Proxys AB 556882-6670.

Bakgrund
Ansökan om tittstånd för detatjhandel av tobaksvaror inkom 24 oktober 2019 titt mitjö- och

byggförvattningen. Den24 oktober 2019 skickade mitjö- och byggförvaltningen ut en

bekräftetse på att ansökan mottagits samt begäran om komplettering. Den 19 december
2019 kommunicerades att handtäggningen påbörjats efter komptettering av vissa

handtingar. Ärendet var komptett den 7 februari 2020.
Mitjö- och byggförvattningen anser att den sökande uppfytter kraven entigt 5 kap. 25 i Lag

(2018:2088) om tobak och tiknande produkter, som krävs för att få ett tittstånd för
försätjning av tobak.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-02- 1 2
Utredning 2020-02-12

Justerarnas sign

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Mitjö- och byggförvaltningen

Bestutet skickas för kännedom titt: Den sökande
Länsstyretsen Värm [and
Fotkhätsomyndigheten
Polismyndigheten

@
Utdragsbestyrkande
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Strandskyddsdispens och byggtov för nybyggnad av en carport,

evcc zozo-27 
Forshaga kommun' Dnr: BYGG 2020'22 och

MBNG 2020/41

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- medge dispens från gättande strandskyddsbestämmetser för nybyggnad av en carport inom

befinttig tomt med stöd av 7 kap. 18 5 c punkt 1 mitjöbatken.
- Som tömtptats räknas det område som är innanför det som markerats med röd tinje på

karta titthörande beslutet.
- Byggtov bevitjas med stöd av 9 kap. 31 5 ptan- och byggtagen, PBL.

- Siartbesfed iör att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 S ptan- och

byggtagen.

Upptysningar gättande strandskyddsdispens
- besiutet om strandskyddsdispens upphör att gätla, om den åtgärO som avses med

dispensen inte har påb-örjats inom två år etter avstutats inom fem år från den dag då

bestutet vann [aga kraft.
- Länsstyretsen kån överpröva bestutet om strandskyddsdispens. Den som är sökande bör

awakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas. Tiden för överprövning
- tre veckoi - iäknas från den dag då kommunens dispensbestut inkommer til[ Länsstyretsen.

Upptysni ngar gättande byggtovsbeslut
- FbtjanOJnandtlngar ska [ämnas in titt byggtovsenheten som undertag för slutbesked: lntyg

från-byggherren atl kontrottptanen har fötjts och att åtgärden överensstämmer med bevitjat
startbesked.
- Tekniskt samråd och kontrottansvarig krävs inte i detta ärende.
- lnnan byggnaden får tas i bruk måste stutbesked ha meddetats-entigt 10 kap. 4 5 PBL.

- Om åtgåiJen har påbörjats inom två år gätter byggtovet i fem år från den dag som bestutet

vinner laga kraft (entigt 9 kap. 43 S PBL).
- ÅtgarOen får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta bestut har kungjorts i Post- och

lnrilies Tidningar. Om åtgärden påbörlas efter dessa fyra veckor har gått men innan

lovbestutet har vunnit taga kraft sker det på egen risk eftersom bestutet kan komma att
upphävas om det överklagas.
- mlflO- och byggnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift om en åtgärd påbörjas utan

starfbesked etter tas i bruk utan stutbesked. En byggsanktionsavgift kan uppgå titt
betydande betopp.

Avgift
Avgiften för byggtov gättande nybyggnad av en komptementbyggnad och strandskyddsdispens

arleZOl kronoili entignet med taxa faststättd av kommunfuttmäktige). Faktura för
avgiften skickas separat.

#e c,9*-
Utdragsbestyrkande
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Handtingar som ingår i bestutet
Ansökan om byggtov 2020-01-15, situationsptan 2020-01-15, ptanritning/sektionsritning
2020-01-15, fasadritning 2020-01-15, förslag titt kontrotlptan 2020-01-27, ansökan om

strandskyddsdispens 2020-01-21 och situationsptan 2020-01-21

Bakgrund
Ansökan avser strandskyddsdispens och byggtov för nybyggnad av en carport utanför
ptantagt område och utanför områdesbestämmelser.

Nybyggnationen är ptanerad att byggas inom Btysjöns strandskyddsområde som råder upp titt
150 meter från strandlinjen.

Förutsättningar
Fastigheten är betägen utanför ptantagt område och omfattas inte av
områdesbestämmetser.

Fastigheten tigger inom Btysjöns strandskyddsområde som på platsen uppgår titt 150 meter
från strandlinjen.

Skät titt bestut
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 bebyggelsen bedöms inte påverka det
rörtiga frituftstivet och inte hetler väsenttigen förändra livsvi[tkoren för djur och växtliv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-02-'t 3

Tomtkarta med markerad tomtptats
Situationsptan 2020-01 -1 5

Fasadritning 2020-01 -1 5

Bestutet skickas för verkstältighet titt: Marie Jadermark, byggingenjör

Bestutet skickas för kännedom ti[[: Länsstyretsen (Detgivningskvitto)

Underrättelse om bestutet per brev titt fastighetsägare och boende av fastigheterna:
och ) samt I + annons i "Post- och lnrikes Tidningar"

Beslutet skickas till: (Besvärshänvisning, detgivningskvitto)

ilh

Utdragsbestyrkande
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Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus,- Forshaga kommun. Dnr: BYGG 2020-1
MBNG 2020i40

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- bevitja ansökan om förhandsbesked för tre enbostadshus med stöd av 9 kap. 17 och 31 SS

ptan- och byggtagen (2010:900) PBL med fötjande viltkor:
- Förhandsbeskedet gätter redovisad omfattning, ptacering och i huvudsak utformning i
entighet med bitagda handtingar.
- Bostadshusen ska anstutas tit[ kommunatt vatten och avtopp.
- Sökande ansvarar för att utfart titt gata etter väg ordnas.

Upptysni ngar gä[tande förhandsbeskedet
- Entigt 9 kap. 39 5 PBL innebär förhandsbesked inte att åtgärden får påbörjas.
- Förhandsbeskedet gätter entigt 9 kap. 39 S PBL, endast om byggtov för åtgärden söks inom
två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit [aga kraft.

Avgift
Avgiften för förhandsbesked, utanför plantagt område är 9 537 kr (i entighet med taxa
faststätld av kommunfuttmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.

Handtingar som ingår i bestutet
Ansökan om förhandsbesked 2020-01-07, situationsplan 2020-01-07, yttrande med erinran
2OZO-01-28 och 2020-01-29 samt yttrande från Kommunteknik och service.

Bakgrund
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten

som ligger utanför ptantagt område och utanför områdesbestämmelser.

Förutsättningar
Fastigheten är belägen utanför ptantagt område och utanför områdesbestämmetser.

Entigt 9 kap. 31 S ptan- och byggtagen (2010:900), PBL, ska bygglov ges för en åtgärd
utanför ett område med detatjplan, om åtgärden bt.a. inte förutsätter ptantäggning entigt 4
kap. 2 5.

Yttranden
Åtgärden är av sådan art att berörda har underrättats om ansökan och getts tittfätte att
vttla sig (entigt 9 kap. 25 5 ptan- och bveqlaeen). Äeare av och boende på fastigheterna

ansettisom berörda. Erinran har inkommit från fåstiglret l' 
tutt har

Yttrandet från i , säger att man stätter sig tveksam titt avtopp/vatten då
det sannotikt btir kostsamt för kommunen då det befintliga är gammatt. Man stätter sig

frågan om detta är en start på vidare byggande i området. Önskvärt är att det inte
tittkommer någon ytterligare utfart mot Kartstadsgatan och att en eventuetl förtängning av

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
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cyket/gångvägen sker.

Kommunteknik och service har gett ett yttrande som säger att kommunen bygger en ny

avtoppstedning från området ner mot reningsverket som ersätter nuvarande utdömda
trekammarbrunn.

Remiss har skickats titt Länsstyretsen angående nycketbiotop i området som berör del av den

vänstra fastigheten. Länsstyretsens bedömning är att exptoatering ska anpassas så att
känstig natur undantas, i detta fatt är det en liten det av en nycketbiotop. Nycketbiotop
N6218-1997 har riktigt med död ved och stark sluttning och botaniska värden entigt
Skogsstyretsens information. Finns det möjtighet att anpassa tomten så att den hamnar
utanför gränsen titt nycketbiotopen alternativt att avstämning sker mot hur naturen ser ut
på ptatsen och tomten anpassas efter det. Nycketbiotoper har inget formettt skydd men de

indikerar på att platsen har högre naturvärden som kan vara skyddsvärda. lnför exptoatering
av området, bör även hantering av massor och uppstättningsytor begränsas så att det sker

utanför kvarvarande naturmark.

Skät titl bestut
Mitjö- och byggnämnden bestutar att ge positivt förhandsbesked för uppförande av tre
enbostadshus med stöd av 9 kap. 17 och 31 SS ptan- och byggtagen (2010:900).

Åtgärden förutsätter inte ptantäggning entigt 4 kap. 2 etter 3 5, PBL. Åtgärden bedöms

uppfytta de krav som fötjer av 2 kap., PBL. Möjtighet finns att anordna väg. Ptatsen bedöms

som tämptig för ändamåtet.

Det enskitda intresset av att bebygga fastigheten väger på denna ptats tyngre än det
attmänna intresset att ha tittgång titt skog och mark.

Markens tämptighet kommer att behandtas i eventuel[a framtida byggtovsärenden. Om

marken är dåtig kommer man få anpassa husens grundläggning efter detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 2020-02- 1 3

Situationsplan 2020-01 -07

Bestutet skickas för verkstältighet titt: Marie Jadermark, byggingenjör

Bestutet skickas för kännedom titt: ' ( (Besvärshänvisning, rek +

mottagningsbevis)

Underrättetse om beslutet per brev titt fastighetsägare och O"::;|: av fastigheterna:

annons i "Post- och lnrikes Tidningar"

Bestutet skickas ti[[: (Besvärshänvisning + detgivningskvitto)

+

Justerarnas sign
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