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NämndlStyretse

Sammanträdesdatum

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokotlet

Underskrift

ANSLAG/BEVIS
Protokottet är justerat, Justeringen har titlkännagivits genom anslag

Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott Forshaga - Munkfors

2019-OZ-12

2019-02-13

201 9-03-07

Mitjö- och byggförvattningen
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Upprop och val av justerare

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar
- vätja Witty Eriksson (C) titt justerare
- protokotlet justeras 2019-02-13
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Bestutet skickas för verkstältighet titt:

Beslutet skickas för kännedom ti[[:

Justerarnas sign

W,
Utdragsbestyrkande
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Dagordning

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- godkänna dagordningen

41141

Beslutet skickas för verkstältighet titt

Bestutet skickas för kännedom til[:

Justerarnas sign

r&
utdragsb€sryrkande
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Rapporter

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar
- notera rapporterna.

Bakgrund
Rapportering sker på sammanträdet enligt fötjande:

Mitjö- och byggchef Urban Ledin:
- information om byggchefsmöte där diskussioner pågår avseende byggsamverkan i
Värmtand. Beslut bör tas på nämnd i mars avseende att gå in i en byggsamverkan. Ftera
fördetar finns som ex minskade utbitdningskostnader när utbitdningar kan tas tit[ Karlstad
och hjätp över kommungränser i komptexa ärenden.
- information om att detar av PBL webbutbildningsmaterial kommer att gås igenom på
helnämndmötena under året eftersom det är många nya potitiker i nämnden.
- information om att ärendet Deje bruk tigger hos mark- och miljödomstolen nu.
- information om att vi fått pengar titt ett nytt skotprojekt, två energirådgivare från Sunne
och Forshaga ska hålta i projektet. Kommunen söker nu en energirådgivare som kan ha
detad tjänst mettan Sunne och Forshaga medan projektet pågår.
- information om Glokala Sverige och Agenda 2030. Forshaga ska vara med i ett projekt
kring detta och vecka 12 kommer en representant från Svenska FN-förbundet titt Värmtand
och jnformerar och utbildar kring detta. På förmiddagen den 20:e mars utbitdar de i
Forshaga Folkets hus.
- rapport om att en kundväntig handtäggningsrutin/tjänstedeklaration är klar. Den ska
täggas ut på webben. (Maria Norell informerar om ett behov av att göra en
tjänstedektaration som riktar sig tilt företag).
- rapport om två pågående lovärenden.
- rapport om det pågående översiksptanearbetet.
- information om arbetet med grön infrastrukturptan och att praktikanten Svante Näsman
skatt hjätpa titt med detta.
Klimatstrateg Jonas Högtund:
- lnformation om en företagsapp från Värmtandstrafik som miljö- och byggnämnden har
testat i ett par månader. Testperioden har varit positiv och användningen av den ska
spridas titt övriga förvaltningar.
Ptan- och bygghandtäggare Lindha Roth6n:
- rapporterar om två pågående lovärenden.
- informerar om ett pågående OVK-ärende.
Stadsarkitekt Jan Erik Engström:
- informerar om det pågående planarbetet och vikten av att pågående planer integreras i
det pågående översiktsptanearbetet.
- information om pågående detatjplanearbete. Pågående detatjpl,aner som kommer att
betasta 2019 års budget är det av Forshaga 1:117 (skickad titt KF för antagande), Västra
Bengtsbot och Norra Grossbot. Övriga planer tigger vitande titls vidare.

Justerarnas sign

$4

Utdragsbestyrkande
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Bestutet skickas för verkstätlighet titt:

Bestutet skickas för kännedom titt:

6(14)

yfr
Justerarnas sign Utdragsbestyrkande



Forshaga kommun

ffi Uö- ocH BYGGN;IMNDENs ARBETsUTSKoTT
FORSHAGA - MUNKFORS
Protokoll 2019-02-12

7(141

s4

lnformation från länsstyrelsens handtäggare peter Andersson
avseen de vattenverksam het.

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar
- notera informationen

Bakgrund
lnformation från Peter Andersson, länsstyretsen. Länsstyretsen tog ett bestut 2016 om att de
ska,ta.all tittsyn även kring strandskydd. Det har inte fungerat utaln är endast tif tampOiiii
JAV-situationer och numer ska tillsynen avseende strandikydd ske i kommunen.
Länsstyretsen beslutar i sin det avseende vattenverksamhel oavsett vad kommunen bestutar
kring strandskyddet. Länsstyretsen kan gå in i efterhand och kräva rättelse om det är en
fetaktig vattenverksamhet. Om sökande har fått avslag på strandskyddsdispens från
kommunen så lyfter länsstyrelsen frågan til,t domstotei istättet rör ått fatta ett bestut
själva. om domstolen då bifatter så får den sökande både strandskydd och ok på
vattenverksamhet, oavsett vad kommunen tidigare bestutat. Länssiyrelsen vili ha en tydtig
markering från kommunen genom att kommunen kontaktar dem näi ett ärende om
strandskyddsdispens inkommer där probtem uppmärksammats. Länsstyrelsen kan åka ut och
utöva tiltsyn om kommunen ger information om att det behövs. I de ärenden det behövs kan
kommunen åka ut tillsammans med representant från tänsstyretsen och ha samråd på pfais.

Beslutet skickas för verkstättighet tilt:
Bestutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign

W
Utdragsbestyrkande
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Bokslut 2018, dnr. 2018-612.002
MBNG 2019/1'l

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- godkänna bokslutet och lämna det titt ekonomikontoret för vidare handläggning.

Bakgrund
Bokstut och årsredovisning genomförs årl,igen. Verksamhetsberättelse komptetterat med det
slutligt faststättda ekonomiska utfattet redovisas i verksamhetssystemet stratsys av
respektive förvattningschef. Resuttatet redovisas för respektive nämnd för att sedan
presenteras och kommenteras för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Bokslut 2018 med bitagor.
Mitjö- och byggchef Urban Ledins tjänsteskrivetse 2019-02-04.

Beslutet skickas för verkstättighet tilt: Ekonomikontoret

Beslutet skickas för kännedom till:

l,M

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande



Forshaga kommun

NLJö- OCH BYGGMIMNDENS ARBETSUTSKOTT
FORSHAGA. MUNKFORS
Protokotl 2019-02-12

e(14)

g6

Klimatpolicy för Forshaga kommun, dnr 2019'61.400
MBNG 2019/10

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott förestår kommunfuttmäktige bestuta
- anta klimatpolicyn för Forshaga kommun

Bakgrund
En ktimatpoticy är ett viktigt verktyg för Forshaga kommun för att kommunicera ut
håttbarhetsarbetet titt våra kommuninvånare, men också vara ett föredöme och visa vad vi
jobbar med som är särskitt viktigt ur håttbarhetssynpunkt. Ktimatpolicyn återspeglas av
kommunens interna revisioner på håttbarhetsområdet, där verksamheternas viktigaste
mitjöaspekter har värderats.
Ktimatpoticyn visar tydtigt i vilken riktning vi ska arbeta mot ett långsiktigt och håttbart
Forshaga, där människan och mitjön sätts i fokus. Poticyn ska vara vårt gemensamma

arbetssätt, där al,la jobbar och tar ansvar för att den fötjs och att vi jobbar på ett
strukturerat sätt.
Ktimatpoticyn utgör en mycket viktig komponent, och ett krav i mitjötedningssystemet, j

vårt sätt att imptementera håtlbarhetsstrategin som det sedan tidigare har beslutats om.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 9-02-04
Ktimatpolicy

Bestutet skickas för verkstätlighet titt:
Terese Atexandersson
Kommunfuttmäktige

Bestutet skickas för kännedom till:
Jonas Höglund
Urban Ledin

Justerarnas sign

ov* *ä
Utdragsbestyrkande
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Strandskyddsdispens och bygglov med startbesked för
nybyggnad av gäststuga med förråd, ,
Forshaga kommun. Dnr: BYGG 2018-465 och BYGG 2018-463
MBNG 2018/84

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- Dispens medges från gättande strandskyddsbestämmetser för nybyggnad av gästhus med
stöd av 7 kap. 18 S c punkt 1 mitjöbatken, MB som säger att området redan har tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
- Som tomtptats får räknas det område som är innanför det som markerats med röd tinje på

karta titthörande beslutet.
- Byggtov bevitjas med stöd av 9 kap. 31 b 5 ptan- och byggtagen, PBL. Åtgärden bedöms
som liten awiketse entigt de bestämmetser som anges i områdesbestämmetserna.

- Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 5 ptan- och
byggtagen. Tekniskt samråd och kontrottansvarig krävs inte i detta ärende.

Med detta startbesked bestämmer mitjö- och byggnämnden att:
1 . Kontroltplanen faststälts
z. Åtgärden får påbörjas
3. Ulstakning krävs inte i detta ärende
4. Fötjande handlingar ska lämnas in titt byggtovsenheten som undertag för stutbesked
4.'1. lntyg från byggherren att kontroLtptanen har fötjts och att byggnadsåtgärden
överensstämmer med bevitjat bygglov

Avgift
Avgiften för byggtov gältande nybyggnad av gäststuga, u[an tekniskt samråd, med titen
awikelse och strandskyddsdispens är 17 787 kronor (i entighet med taxa fastställd av

kommunfuttmäktige). Faktura skickas separat.

Upptysningar gä[tande strandskyddsdispens
- Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gätta den dag byggtovet upphör att gätta.
- 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 dispensbestut inkommer ti[[ Länsstyretsen.

Upptysningar gäl,tande byggtovsbeslut
- Mitjö- och byggnämndens beslut om startbesked upphör att gätta den dag då bestutet om
byggtov upphör att gäl,ta.
- Om åtgärden har påbörjats inom två år gätter byggtovet i fem år från den dag som bestutet
vinner taga kraft (entigt 9 kap. 43 S ptan- och byggtagen)
- När åtgärden är färdigstättd ska undertag för slutbesked lämnas in tilt mitjö- och
byggförvattningen. lnnan byggnaden får tas i bruk måste stutbesked ha meddelats entigt 10

kap. 4 5 PBL.

IW

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
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Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan om strandskyddsdispens, ansökan om byggtov, situationsplan samt fasad- och
ptanritning daterade 2018-11-05, situationsptan daterad 2018-11'14, förstag titt kontroltptan
daterad 2019-01-18 och tomtkarta med markerad tomtptats daterad 2019-02-04.

Bakgrund
Ärendet
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av gästhus och bygglov för nybyggnad av
gästhus inom om rådesbestämmelser.

Förutsättningar
Fastigheten omfattas av områdesbestämmetser: "Förslag titt generatptan för detar av
fastigheterna ARNÄS 1:1, HEDEGÅRDEN 1 :6 och EDET 1:22 m.ft. (Fritidsområde vid Visten
och Skivtjärn) Forshaga kommun, Värmlands [än".

Fastigheten omfattas av Skivtjärns strandskyddsområde som sträcker sig 1 00 meter från
strandlinjen.

När strandskyddsdispens medgavs för huvudbyggnaden år 2016 faststältdes tomtptats tilt
samma yta som huvudbyggnaden upptar på fastigheten.

Yttrande
Åtgärden är av sådan art att berörda grannar har underrättats om ansökan och getts tittfätte
att yttra sig (entict 9 kap. 25 5 plan- och byggtagen). Fastighetsägare och boende av
fastigheterna , och samt' har bedömts vara berörda.
lnga erinringar har inkommit.

Skät titt bestut
Som särskitt skät för dispensen från strandskyddsbestämmelserna anges skäl nummer 1

entigt 7 kap. 18 5 c MB, d.v.s. området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets syften.

För att kunna använda tomten på ett tlttfredstättande sätt bör tomtptatsen utökas titl en
större yta än vad befinttig huvudbyggnad upptar på fastigheteten och omfatta även
komplementbyggnaderna.

Enligt områdesbestämmetserna får komptementbyggnader uppföras till en sammantagd yta
av 15 m2 med en byggnadshöjd på 2,8 meter. lettinriktningsbestut, som kommunen tagit
den 2016-11-22 MBN 566, så kan man frångå dessa bestämmelsereftersom en process pågår
för att överse och eventueltt upphäva områdesbestämmetser med restriktioner för storteken
på bostaden med titthörande komplementbyggnader.

Awiketsen bedöms som liten och berörda grannar har hörts. lngen erinran har inkommit.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 9-02-04
Tomtkarta med markerad tomtplats
Ritningar

Justerarnas sign
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Bestutet skickas för verkstältighet titt: Martin Nyt6n, byggingenjör

Bestutet skickas för kännedom titt: (Besvärshänvisning, detgivningskvitto)

Länsstyrelsen i Värmland (Detgivningskvitto)

Underrättetse om.besrutet per brev tirt fastiqhet':1ffi:i 
B::.'._".:l,T.'fl:l?l:l'1il..,,.

Justerarnas sign

ac
Utdragsbestyrkande
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Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- 

lVSetov bevitjas med stöd av 9 kap. 30 S ptan- och byggtagen, pBL.
- För.att genomföra åtgärden krävs en konirotlansvariä]iori kontrotlansvarig godtas Martinsmederöd, Den kontro[lansvarige är certifierad kontro-ttansvarig med oehtiriihöi N 

""iigfiokap. 9 S PBL.
- Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

Upplysningar gättande byggtovsbest ut

1Älqär{gn får inte påbörjas förrän mitjö- och byggnämnden har lämnat ett startbesked(entigt 10 kap. 3 S PBL).
- om åtgärden har påbörja.ts inom två år gälter byggtovet i fem år från den dag som beslutervinner laga kraft (entigt 9 kap. 43 S ptan- bch byggtageny
- Yttranden från mitjöavdetningen och tekniska-fåiva-ttningen ska beaktas.

Avgift
Avgiften för byggtov gättande ändrad användning av affärstokat titt pub är g470 kronor (i
enlighet med taxa faststältd av kommunfultmäkiige). Faktura skickås separat.

Handlingar som ingår i bestutet
Ansökan om bygglov och situationsplan daterade 2018-09-06, planritning daterad ZOlg-AZ-
03, anmätan om kontrottansvarig daterad 2018-12-19 samt yitranden da-terade ZOrg.rz-1g,
2019-01 -09 och 2019-01 -11.

Bakgrund
Arendet

111?!T 
avser bvggtov för ändrad användning från affärstokater tiil pub inom detatjptanerat

omraoe.

Förutsättningar
Fastigheten omfattas av detatjptan: "stadsplan för kvarteret Kastanjen i Forshaga köping,
Värmtands [än".

Yttrande
Ätgärdens verksamhet är av sådan karaktär att berörda grannar har underrättats om
ansökan och getts tittfätte.att yttra sig (entigt 9 kap. 25 

-s 
ptan- och byggtagen;.

Fastighetsägare och boende av fastigheternå:
samt' nar bedoms vara Derorda. Tre'erinringar

har inkommit men utan skriftligt yttranoe.

Remiss har skickats titt mitjöavdetningen, tekniska förvaltningen och Räddningstjänsten.

13(14)
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Bygglov för ändrad användning av affärslokal till pub,
, Forshaga kommun. Dnr: BYGG ZOlg-3gg

MBNG 2018/87

Justerarnas sign

M
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Skät titt bestut
Åtgärden bedöms som ptanentig och bedöms uppfytta de krav som anges i 9 kap. 30 g PBL.

För området säger planen "mark för bostads- och handelsändamåt" där bedömningen görs att
pubverksamhet ingår i ändamåtet handel.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 9'02-05
Situationsplan 201 8-09 -06

Ptanritning 201 9-02-03
Yttrande livsmedet och atkohol 7018'12'19
Yttrande hälsoskydd 201 9-01 -09

Yttrande tekniska förvaltningen 201 9'01 -1 1

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Martin Nytån, byggingenjör

Bestutet skickas för kännedom titt: '
detgivningskvitto)

Kopia titi kontrotlansvarig

' , (besvärshänvisning, rek + mottagningsbevis)

(besvärshänvisning, rek + mottagningsbevis)

, (besvärshänvisning, rek + mottagningsbevis)

, (Besvärshänvisning,

Underrättetse om bestutet per brev titl fastighetsägare och boende titt fastigheterna:
samt ,+annonsi

"Post- och lnrikes l-idningar"

Justerarnas sign

,./44
Utdragsbestyrkande


