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PROTOKOLL
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Plats och tid

MuNrrons
RaNsÄrnn
MunkforcKommun

Avser paragrafer

Beslutande

övriga

Utses att justera

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

2022-01-25, Visten 1. ochZ, Forshaga, klockan 13:00 -
14.10

s 1-s 16

Marian Gustavsson, Ordförande (S)

Eva-Karin Nilssory 1:e vice ordförande (S)

Lars-Ove Carlsson, Ledamot (S)

Göran Olssory Ledamot (KB)

Hans Backström, Ledamot (S)

Gert Björnvall, Ledamot (S)

Lars-Ola Westerlund, Ersättare (MP)

Urban Karlssory Ersättare (C)

Hanna Lawdry Ersättare (S)

Anna Edelman, Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Maria Johanssory Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Isabella Neta Stadsarkitekt

Marie fadermark, Byggingenjör

Terese Alexanderssory Plan- och bygghandläggare

Lindha Rothdru Plan- och bygghandläggarsamordnare

Camilla Holmstery Förvaltningssekreterare

Peder Stenbäck, Tf miljö- och byggchef

Lars-Ove Carlsson (S)

E-signering, senast den 2022-01.-27 klockan 1 2:00

Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter

redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på

respektive sida.

Camilla Holmsten

Marian Gustavsson (S)

Lars-Ove Carlsson (S)Justerande
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Forshaga kommun

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Datum för anslags

uppsättande

Datum för anslags

nedtagande

Förvaringsplats för

protokollet

Underskrift

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. |usteringen har tillkåinnagivits genom anslag.

Miljö och byggnämnd gemensam Forshaga Munkfors

2022-01-25

2022-01,-27

2022-02-18

Miliö- och byggförvaltningen

Signeras digitalt

Justerat

2/23\
Conr I uct S i rrrra lir lcl R r'lb'crrsrr tr rrrr rrcr : l9 j t)5 S ['.

Utdragsbestyrkt



MILIöOCHBYGGNÄMND # tT MuNrrons
ReNsiirnn
MunhforsKommunGEMENSAM FORSHAGA

MUNKFORS

PROTOKOLL
2022-01,-25
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Upprop och val avjusterare

Beslut
Välja Lars-Ove Carlsson till justerare.

Protokollet justeras med e-signering senast den2022-01-27 klockan L2.00.

Justerat

Conrfact S
3Q3\
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s2

Dagordningen fastställs

Beslut
Dagordningen godkåinns.

Justerat

4Q3t
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F örvaltnings chefen informerar
Beslut
Notera informationen.

Sammanfattning av ärende
Tf miljö- och byggchef Peder Stenbäck informerar om aktuellt läge på förvalbdngen.

Justerat

Comfact
5(23)
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s4

Forshaga kommun

Budgetrppföljning
Diarienummer i Lex: MBNG/2022:2

Beslut
Eftersom inget beslutsunderlag finns att presentera transporteras punkten till
nämndsammanträdet den 23 lebntari 2022.

Sammanfattning av ärende
Budgetuppföljning per decemb er 2021..

Iusterat

623\
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Utdragsbestyrkt



MILIÖ OCH BYGGNÄMND
GEMENSAM FORSHAGA

MUNKFORS

PROTOKOLL
2022-01-25

ITForshaga kommun

MuNrrons
R.a,r.rsii'run
MunkfonKommun

ss

Detaljbudget 2022

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:3

Beslut
Anta detaljbudget för tu 2022.

Sammanfattning av ärende
Detaljbudget har tagits fram för miljö- och byggförvaltningen

Beslutsunderlag
Peder Stenbäcks tjänsteskrivelse

Detaljbudget2022

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen i Forshaga och Munkfors kommuner.
Ekonomikontoren i Forshaga och Munkfors kommuner.

Justerat
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Forshaga kommun
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Attestantförteckni ng 2022

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:4

Beslut
Godkiinna attestantförteckning 2022.

Sammanfattning av ärende

Miljö- och byggnämnden beslutar inför varje år om att godkänna förteckningen över

budgetattestanter inom verksamheten för att ha kontroll av ekonomin. Attestantförteckning

för 2022 ska nu beslutas av nämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-1 1

Attestantf örteckning 2022

Beslut skickas till
Ekonomikontoret

Status
Avslutas

Justerat

8(23)
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Uttag av sanktionsavgift för att ha tagit en

byggrad i bruk utan slutbesked,

, , '. Forshaga kommun. Dnr: BYGG

201,4-272

Diarienummer Lex: MBNG/2021 :81

Beslut
Ta ut byggsanktionsavgift av , ägare till ,

med stöd av 11 kap. 5'I".,52 och 53 $$ plan- och bygglagen (2010:900), PBL för att ha tagit en

byggnad i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked utan att miljö- och byggnämnden

gett ett slutbesked enligt 10 kap,.4 S PBL.

Fastställa byggsanktionsavgiften till S 044 med stöd av 9 kap, 18 g 2p. plan och

byggförordningen, PBF och L kap. 7 $ 1p. PBF.

Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.

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

delgetts den avgiftsskyldige. En faktura kommer att skickas separat.

Kommunicering
Kommunicering av tjänsteskrivelsen har skett innan sammanträdet.

Bakgrund
Miljö- och byggnämnden har 2014-05-15 fått in en ansökan om bygglov gällande nybyggnad

av garage innehållande förråd och gäststuga. Garaget har en byggnadsarea på 134 kvm.

Anmälan om certifierad kontrollansvarig inkom samtidigt som ansökan om bygglov.

Bygglov har beviljats 2014-08-08 och startbesked har beviljats 2014-09-10, båda med

upplysningen "innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap.

4 S PBL".

UtdragsbestyrktJusterat
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Forshaga kommun

Miljö- och byggnämnden har inte blivit kallade till slutsamråd.

Lagrum
Byggsanktionsavgiften för att ta en byggrrad i bruk i de r"lelal sulr urrrfatlas av e[[

startbesked trots förbudet i 10 kap. 4 $ plan- och bygglagen (2010:900) innan miljö- och

byegnämnden gett slutbesked är, 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp

per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea enligt 9 kap. 18 $ 2p. plan- och

byggförordningen.

Enligt 11 kap. 5 $ plan- och bygglagen ska miljö- och byggnämnden pröva förutsättningama

för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att

anta att någon intc har följt cn bestämmelse i plan- och bygglagen m.m.

Enligt 11 kap. 51 och 53 $$ plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon

bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. PBL. Avgiftens storlek framgår av 9 kap. plan- och

byggförordningen (2011:338) PBF. De nya reglema (2013:308) som trädde i kraft 1 juli 2013

ska dock tillämpas på överträdelse som har ägt rum före den l juli 2013 om de leder till
lindrigare påföljd. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett

uppsåtiigen eiier av oaktsamhet. En åtgärd får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett

startbesked förrän miljö- och byggnämnden har gett ett slutbesked, om åtgärden kräver

bygglov enligt 10 kap. 4 $ plan- och bygglagen.

Enligt 10 kap. 53a $ plan - och bygglagen får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas

ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften

får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prörmingen enligt första stycket ska det

särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om

överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art.

Skäl till beslut
Miljö- och byggförvaltningen konstaterar att de åtgärder som har vidtagits har utförts innan

miljö- och byggnämnden har gett ett slutbesked enligt L0 kap. 4 $ plan- och bygglagen.

Byggsanktionsavgiften för att ha tagit en byggnad i bruk uppgår till 8 044 kr enligt den

lagstiftning som gällde när förseelsen skedde (efter 2013-07-01). Skäl till nedsättning av

byggsanktionsavgiften föreligger inte i detta fall.

UtdragsbestyrktJusterat
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Miljö- och byggförvaltningen gör därför bedömningen att det är skäligt att med stöd av 11

kap 51 S plal- och bygglagen samt 9 kap. 18 $ 2p. plan- och byggförordningen påföra
, t ,, ägare till fastigheten en

byggsanktionsavgift pä 8 044 kronor, för att ha tagit en byggnad i bruk utan att miljö- och

byggnämnden beviljat slutbesked. Avgiften ska betalas inom två (2) månader efter

delgivning av detta beslut.

Beslutsunderlag
Tj änsteskriv else 2021 -1.2-22

Bild platsbe sök 2021-12-16

Beslut skickas för verkställighet till
Marie Jadermark, byggingenjör

Beslut skickas för kännedom titt
Sökande (Besvärshänvisning, rek + mottagningsbevis)

Justerat

1'1.(23\
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Ansökan om utdömande av löpande vite pä

fastigheten Köpmannen 12 (Storgatan 32 A-E),

Forsh agakommun. Dnr: BYGG 2013-319

Diarienummer i Lex; MBNG/2021:82

Beslut
Med stöd av 6 $ lagen om vite att ansöka om utdömande av löpande vite om 10 000 kr för en

(1) månad, l juni 2020 till 1 juli 2020, f& Kalars AB (556439-1'570), för att inte följt

föreläggande enligt miljö- och byggnämndens beslut $54 den 2020-03-23, om att genomföra

funktionskontroll avseende ventilationssystemet senast 2020-05-31 på fastigheten

Köpmannen L2 med adress Storgatan 32 A-8.

Kommunicering
Kommunicering av tjänsteskrivelsen har skett innan sammanträdet.

Särskild delgivning med juridisk person kommer användas. Detta innebär att handlingen

skickas till den juridiska personen och att den närmast följande arbetsdagen skickas ett

kontrollmeddelande om att handlingen har skickats.

Nämnden har tidigare använt rekommenderat brev med mottagningsbevis för beslut i detta

ärende och fått tillbaka brevet då ingen har hämtat ut det på utlämningsstället.

Bakgrund
Miljö- och byggnämnden har i beslut MBN 554-2020, förelagt byggnadens ägare att, senast

två (2) månader från den dag denne fått del av beslutet, låta utföra funktionskontroll

avseende ventilationssystemet på rubricerad fastighet. Senast utförda besiktning gjordes

2017-04-03. Två system var inte godkända, FF1 och LA1, en ombesiktning på systemet skulle

ske senast 2017 -1,0-03.

Underlåtes detta krävs Kalars AB att betala ett vite om 1.0 000 kronor.
Kalars AB har fått ta del av beslutet, kontrollmeddelande skickades ut 2020-03-31. Enligt

uppgift har beslutet vunnit laga kraft.

UtdragsbestyrktJusterat
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Skät titl beslut
Enligt 6 $ lagen om vite prövas frågor om utdömande av viten av länsrätt på ansökan av den

myndighet som har utfärdat vitesföreläggandet eller, om detta har skett efter överklagande i
frågan om vitesföreläggande, av den myndighet som har prövat denna fråga i första instans.

Ansökan om utdömande görs hos den låinsrätt inom vars domkrets myndigheten är belägen.

Miliö- och byggförvaltningen kan konstatera att föreläggandet inte följts. Tidsfristen gick ut
2020-05-31. Det åligger därmed på miljö- och byggnämnden att hos mark- och

miljödomstolen ansöka om utdömandet av det försutbra vitet.

Beslutsunderlag
Tj änsteskriv else 202L -12-22

Beslut skickas för verkställighet titl
Marie Jadermark, byggingenjör

Beslut skickas för kännedom till
Kalars AB (Besvärshänvisning, särskild delgivning)

Inskrivningsmyndighetery mark- och miljödomstolen (delgivningskvitto)

Justerat

T3{23\
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se

Strandskyddsdispens för nybyggnad av

bastu, , Forshaga kommull. Dnr:

BYGG 2021,-477

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:5

Beslut
Dispens medges från gällande strandskyddsbestämmelser för nybyggnad av bastu med stöd

av 7 kap. 18 $ c punkt 1 miljöbalken.

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

tillhörande beslutet.

Upp tysni ngar gällande 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.

Liinsstyrelsen kan överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Den som är sökande bör

awakta 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 strandskyddsdispe ns 202L-12-1 9 och situationspl an 202l. -12-L9 .

Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu. Bastun är klassad som en

friggebod.

Utdragsbestyrkt

1,

Conrtirct Sisnatu

Justerat
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Bastun är planerade att byggas inom Acksjöns strandskyddsområde som råder upp till 100

meter från strandlinjen.

Skät till beslut
Bedömningen görs att de skäl som anges i7 kap.1,8 $ 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.

Beslutsunderlag
Tj änsteskriv else 2022-01, -L2

Tomtpl ats av gränsning/situationsplan 2021, -12-19

Beslut skickas för verkställighet titl
Marie Jadermark, byggingenjör

Beslut skickas för kännedom till
Länsstyrelsen (delgivningskvitto)

Beslutet skickas till: sökande (Besvärshänvisning delgivningskvitto)

Iusterat

15(23)
Cor n lirct S i grrltulcl R.{li'r'cnsnunrrncr': l9i 95S E

Utdragsbestyrkt



MILIöOCHBYGGNÄMND :
Forshaga kommun

Munrrons
R,a.rssÄrtn
Munhfors KommuntöGEMENSAM FORSHAGA

MUNKFORS

PROTOKOLL
2022-0'1.-25

skilå 1:500

€ ForrhcAa komfiun
iil tåntmåtårpi

t.
\

*he"\

\
\

\

Tomtplats av gränsning/situ ati onsp lan 2021 -12-19

\\
5Sm

I

I

t

t

---1
J-<.F.-,

Fcrrhage komrnun

f

r
\i

{\ !.*.&a

I
I

t

I

I

t

/
t,

f

7

I &
a /..""'

o
3 a a a ,/

-(
g

xarfid!{{rl||rnEn har Lrts retlttttt, JfiSörrnd krlt i

I

Justerat
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Tillsynsplan miljöbalken 2022 Dnr M-2021-

667

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:6

Beslut
Anta tillsynsplan för miljöbalken 2022

Sammanfattning av ärende
Miljö- och byggförvaltringen har upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar

myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken.

Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska tillsynsmyndighet för varje verksamhetsår

upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt

miljöbalken. Planen ska grundas på en behovsutredning. På nämnden$97 2021.-12-77

redovisade miljö- och byggförvaltningen en behovsutredning som visar behovet av resurser

under fuen2022-2024 föt att bedriva tillsyn inom miljöbalkens område.

I planen ska det framgå hur myndigheten har tagit hänsyn till den nationella

tillsynsstrategin.

Beslutsunderlag
Tj änsteskriv else 2022-OL -17

Tillsynsplan miljöbalken 2022

Bilaga L Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken

Beslut skickas till
Miljö- och byggförvaltningery Maria Johnsson

Status
Slutdatum 2022-72-31.

Justerat

Conrtact Sign
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Kontrollplan för offentlig kontroll av

livsmedel 2022, dnr M-2021-667

Diarienummer i Lex: MBNG|2022:7

Beslut
Anta kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedelzD22.

Sammanfattnlng av ärende

Miljö- och byggnämnden bedriver livsmedelskontroll vid ca 115 anläggningar inom

Forshaga och Munkfors kommuner. Under 2O22tnriktas kontrollen mot att besöka alla

anläggningar som tilldelats en kontrolltid på minst 2,5 timmar per år och de mindre

anläggningama som enligt flerårsplanen ska besökas under 2022. Tillsynsplaner ska ses över

oö revideras årligen. Kontrollplanen är en fördjupad beskrirrning av miljö- och

byggnämndens arbete med offentlig kontroll av livsmedel.

Beslutsunderlag
Tj änsteskriv else 2022-01 -17

Kontrollplan f ör livsmed el 2022

Beslut skickas till
Miljö- och byggförvaltningery Anna Edelman

Justerat
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Tillsynsplan enligt alkohollagen2lz2, dnr M-

202L-667

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:8

Beslut
Anta tillsynsplanen enligt alkohollagen ffu 2022.

Sammanfattning av ärende
Tillsynsplanen ska revideras och ses över årligen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-12-03

Tillsynsplan enligt alkohollagen 2022

Beslut skickas till
Miljö- odr byggförvaltningen, Anna Edelman

UtdragsbestyrktJusterat
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Overgripande tillsynsplan 2022 enligt lug om

tobak och liknande produkter och

alkohollagen för tillsyn av tobak, folköl och e-

cigaretter, dnr M-2021-667

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:9

Beslut
Anta tillsynsplanen för tobak och liknande produkter samt folköI2022.

Sammanfattning av ärende
Tillsynsplanen ska ses över och revideras årligen.

Beslutsunderlag
Tj änsteskriv else 2022-OL -17

övergripande tillsynsplan2}22enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter och

Alkohollagen (20L0:1622) för tillsyn av tobak, e-cigaretter och folköI.

Beslut skickas titl
Miljö- och byggförvalbringery Anna Edelman

UtdragsbestyrktJusterat
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Overgripande tillsynsplan 2022 enligt lagen

om handel med vissa receptfria läkemedel,

dnr M-202I-667

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:10

Beslut
Anta tillsynsplanen för receptfria läkemedel 2022.

Sammanfattning av ärende
Tillslmsplaner ska ses över och revideras årligen.

Beslutsunderlag
Tj änsteskriv else 2022-0L -17

Övergripande tillsynsplan2}2}enligt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

(2009:730)

Beslut skickas till
Miljö- och byggförvaltringery Anna Edelman

UtdragsbestyrktJusterat

21.(23\
('r;nr 

I irct Si urraLuld R u'lilcnsrrunr r ncr': l9i 95S l:



MILIö OCH BYGGNÄMND

Forshaga kommun

Muwrrons
RemsÄrnn
MunkfonKommunGEMENSAM FORSHAGA

MUNKFORS

PROTOKOLT
2022-01-25

s15

Delegationsbeslut

Diarienummer i Lex: MBNG/2022:1

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 rcdovisas
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 tillgåingliggörs dagen före
sammanträdet på grund av dataskyddsförordningen och sekretess.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut redovisas enligt följande:
Lovärenden 2021-L2-04 - 2022-01-14
Miliö- och hälsoskyddsärenden 2021"-12-04 - 2022-01-14
Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning 2021-1.2-04 -2022-01-14
Skrotbilar 2021"-1"2-04 - 2022-01-1"4

Bostadsanpassningsärenden 202 1 -1 2-0 4 - 2022-01 -14

Justerat
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Rapporter

Beslut
Notera rapportema.

Sammanfattning av ärende
Rapportering sker på sammanträdet enligt nedan:

Terese Alexandersson, plan- och bygghandläggare:

- Förvaltrringens kvalitetsuppföljning enligt nöjd kund-index (NKI).

Isabella Netz, stadsarkitekt:

- Information om pågående detaljplaner.

Peder Stenbäck, tf miljö- och byggchef:

- Information om länsstyrelsens uppföljning av förvaltningens miljötillsyn.

Justerat

23Q3\
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