Forshaga kommun

MILJö. OCH BYGGN;IMNDENS ARBETSUTSKOTT
FORSHAGA - MUNKFORS
PROTOKOLL
Plats och

tid

2018-04-10, Klarälven, ktockan 08:30 - 09:15

Avser paragrafer

10-16

Beslutande

Maria Norett (S) Ordförande
Wilty Eriksson (C) 2:e vice ordförande

Tjänstgörande ersättare

Karin Jensen (S) ersätter vakant (S)

övriga

Andreas Johansson (Byggingenjör)
Josefine Åstund (Mitjö- och
hätsoskyddsi nspektör)
Lindha Rothen (Samordnare)
Maria Johansson (Mitjö- och
hä [soskyddsi nspektör)
Marie Jadermark (Byggingenjör)
Urban Ledin (Mitjö- och byggchef)
Jan Erik Engström (Stadsarkitekt)
Natalie Broqvist (Praktikant energi- och klimat)
Oscar Lundin (Praktikant miljövetenskap)

Utses att justera

Witty Eriksson (C)

Justeringens plats och tid

Forshaga kommunhus 201 8-04- 1 0

Underskrifter
Sekreterare

/^CL
Li

Ordförande
Maria Noretl (s)

Justerande
Wilty Eriksson (C)

#

Forshaga kommun

LJö. OCH BYGGNiIMN DENS ARBETSUTSKOTT
FORSHAGA . MUNKFORS

MI

PROTOKOLL

ANSLAG/BEVIS
Protokotlet är justerat. Justeringen har tiItkännagivits genom anslag.
Nämnd/Styrelse

Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott Forshaga-Munkfors

Sammanträdesdatum

2018-04-10

Datum för anslags uppsättande

2018-04-10

Datum för anslags nedtagande

201 8-05-03

Förvaringsptats för protokoltet

Mitjö- och byggförvattningen

Underskrift

&C

Lindha Roth6n

Forshaga kommun

LJö- OCH BYGGN;iMNDENS ARBETSUTSKOTT
FORSHAGA . MUNKFORS

MI

Protokoll 2O18-04-10

g 10

Upprop och val av justerare
Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- vätja Wilty Eriksson (C) titt justerare
- protokotlet justeras 2018-04-10

Bestutet skickas för verkställighet titt:
Bestutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign

Yhz

Utdragsbestyrkande

3(e)

<

Forshaga kommun

MILJö. OCH BYGGNIIMN

DENS ARBETSUTSKOTT

FORSHAGA - MUNKFORS
Protokoll 2018-04-10

s
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Dagordning
Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- godkänna dagordningen

Beslutet skickas för verkstältighet titt:
Bestutet skickas för kännedom

Justerarnas sign

till:

Utdragsbestyrkande

4(e)

*
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MILJö. OCH BYGGN;iMNDENS ARBETSUTSKOTT
FORSHAGA . MUNKFORS

s(e)

Protokol[ 2018-04-10
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Rapporter
Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar
- notera rapporterna
Bakgrund
Byggingenjör Andreas Johansson :
- information och diskussion kring pågående ärenden med ovårdade tomter

Mitjö- och byggchef Urban Ledin:
- information om att vi har beviljats bidrag från energimyndigheten för fortsatt arbete med
energi och ktimat.
-. rapporterar kring Stiftetsen Ransbergs herrgård gä[lande ansökan om tagtighetsförktaring.
Arendet ligger nu hos mark- och mitjödomstoten. Mitjö- och byggnämnden kommer
förmodligen få ärendet på remiss.
- kommunfuttmäktige har beslutat att ansvaret kring e-cigaretter och tiknande produkter
ska tigga på mitjö- och byggnämnden.
- en femtedel av landets kommuner håtter inte tiden för handtäggning av byggtov.
Regeringen förestår därför ett sanktionssystem från 201 9.
- Granskning av mitjömåten har gjorts. Tiden går ut 2020. Enbart ett fåtat måt har uppfyttts
etter kommer att hinna uppfyttas. Länsstyrelsen har tittsammans med nästan atta tänets
övriga kommuner skrivit under en miljööverenskommelse som ska bidra titt att Värmland ska
bidra titt att uppfylla mitjömåten.

Stadsarkitekt Jan Erik Engström:
- rapport och diskussion kring pågående arbete med översiktsptan och detatjptaner

Bestutet skickas för verkstältighet

titt

Bestutet skickas för kännedom ti[[:

Justerarnas sign

lt?

Utdragsbestyrkande

*
Forshaga kommun

MILJö. OCH BYGGN;IMNDENS ARBETSUTSKOTT
FORSHAGA . MUNKFORS
Protokoll 2018-04-10

513

Budgetuppföljnin g 2018. Dnr: 2017 -626.O42
MBNG 2018/11

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott bestutar
- godkänna budgetuppföljningen tom mars 2018
Bakgrund

Budgetuppfötjning sker varje månad för att nämndens budget ska vara i batans.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 8-04-03
Budgetuppfötjning tom mars 2018

Beslutet skickas för verkställighet titt:
Bestutet skickas för kännedom

Justerarnas sign

IM

titt: Ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

6(e)

*
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Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken för Forshaga
och Munkfors kommuner 2018. Dnr: 2018-104.406
MBNG 2018i 14

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott förestår kommunfuttmäktige bestuta
- anta redovisat förstag ti[[ taxa för prövning och tittsyn inom mitjöbatkens område
- timtaxan för handtäggningstiden ska vara 1048 kronor
- mitjö- och byggnämnden ska skicka begäran om övertagande av samttiga B-antäggningar
(namngivna) från länsstyrelsen i samband med att taxan godkänns av futtmäktige
Bakgrund

Tidigare revidering av taxan utfördes 2010. Förstaget har föregåtts av en behovsutredning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse

201 8-04-03

Handtäggningskostnad per timme mitjöbatken 201 8
Taxa mitjöbatk 2018 inktusive bitaga 1 och 2

Beslutet skickas för verkstältighet

titt: Kommunfuttmäktige Forshaga

Kommunfuttmäkti ge Munkfors

Beslutet skickas för kännedom titt: Mitjö- och byggförvaltningen

Justerarnas sign

wr-

Utdragsbestyrkande

*
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Regler för hantering av bygglov gällande staket, stängsel,

murar och plank. Dnr: BYGG 2018-122
MBNG 2018/13

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar
- anta regter för hantering av byggtov för staket, stängsel, murar och plank
Bakgrund
Verksamheten har idag regter för staket, murar och plank. En revidering görs på denna då
stängsel inte är inktuderad.
Byggtovshanteringen ska gätla för både Forshaga och Munkfors kommuner.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 8-04-03
Regler för hantering av byggtov gättande staket, stängset, murar och ptank 2018-04-10

Beslutet skickas för verkstättighet

titl:

Marie Jadermark, byggingenjör

Beslutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

#

Forshaga kommun
e(e)

ffi LJö- OCH BYGGN;IMN DENS ARBETSUTSKOTT
FORSHAGA . MUNKFORS
Protokoll 2018-04-10
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Ansökan stadigvarande serveringstillstånd, Bistro Kvarnen,
Dömle 1 :18, Forshaga kommun. Dnr: 2018-60 .466
MBNG 2018/9

Beslut
Mitjö- och byggnämndens arbetsutskott beslutar
-bevitja stadigvarande serveringstittstånd til[ allmänheten för servering av starköl, vin,
andra jästa atkohotdrycker och spritdrycker, för Edmarks support AB (559029-7155).
-bevitja serveringstider enligt fötjande:
11.00-01:00

Bakgrund
Atkoholtagstiftningen har tiltkommit för att begränsa atkohotens skadeverkningar och är i
första hand en skyddslagstiftning. I de fatt atkoholpolitiska hänsyn stälts mot
företagsekonomiska etler näringspotitiska bör den atkohotpotitiska hänsynen ha företräde
Ansökan inkom titt mitjö- och byggförvattningen den 14 februari 2018.
Ansökan om stadigvarande serveringstittstånd titt attmänheten för servering av starköt, vin,

andra jästa atkohotdrycker och spritdrycker dagtigen 11:00-01.00
serveringsyta.

i restaurangens

Mitjö- och byggförvattningen anser att den sökande uppfytter de krav som krävs för att få
ett stadigvarande serveringstittstånd titt attmänheten.
Beslutsunderlag
Tj änsteskrivelse 201 8-04-03

Utredning serveringstittstånd

201 8-03-20

Bestutet skickas för verkstättighet
Bestutet skickas för kännedom
Den sökande

Justerarnas sign

U,e

titt: Josefine Åstund, mitjö- och hätsoskyddsinspektör

till:

Diarium

Utdragsbestyrkande

