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Plats och tid

Avser paragrafer

Beslutande

2019-09-24, Forshaga, Ktarätven, klockan 08:00 - 10:35

73-90

Maria Norelt (S) Ordförande
Eva-Karin Nitsson (5) 1:e vice ordförande
Willy Eriksson (C) 2:e vice ordförande
Karin Jensen (S) Ledamot
Henrik Larsson (M) Ledamot
Hans Backström (S) Ledamot
Lars-Ove Cartsson (5) Ledamot
Tore Lennartsson (C) Ledamot

Tjänstgörande ersättare

Ej tJänstgörande ersättare

övriga

Hanna Law6n (S) ersätter Göran Otsson (KB)

Lars-Ota Westertund (MP)

Lindha Rothen (Samordnare/plan- och
bygghandtäggare)
Terese Atexandersson (Nämndsekreterare och
bygghandtäggare)
Uöan Ledin (Mitjö- och byggchef)
tvtartin Nytån (Byggingenjör)
Jan Erik Engström (Stadsarkitekt)
Hanna Risberg (Handtäggare)
Nina Lundin (Praktikant)

Hanna Law6n (S)Utses att justera

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordftirande

Justerande

Forshaga kommunhus, 2019 -09 -25

Te)ffi
Terese

Hanna Law6n (S)

Mari4 Norett (S)
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Nämnd/Styretse

Sammanträdesdatum

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsptats för protokollet

Underskrift

ANSLAG/BEVIS
Protokoltet är justerat. Justeringen har tittkännagivits genom anstag.

Mitjö- och byggnämnd gemensam Forshaga - Munkfors

2019-09-24

2019-O9-25

zo19-10-17

Mitjö- och byggförvattningen

-Te,vot
Terese



#
Forshaga kommun

ilLJö. OCH BYGGNIIMND GEMENSAÄT FORSHAGA.
AAUNKFORS
Protokoll 2019-09-24

s73

Upprop och val av justerare

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- vätja Hanna Law6n (S) titt justerare
Protokottet j usteras 2019 -W -24

3(24)

Bestutet skickas för verkstättighet titt:

Beslutet skickas för kännedom tit[:

Justeramas sign Utdragsbestyrkande
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Dagordning

Beslut
Mitjö och byggnämnden bestutar
- godkänna dagordningen

4(24)

Bestutet skickas för verkstättighet titt:

Beslutet skickas för kännedom till:

Justeramas sign

&
Utdragsbestyrkande



#
Forshaga kommun

AilLJö. OCH BYGGNIIMND GEMENSAiA FORSHAGA .
AAUNKFORS
Protokoll 2019-09-24

5(241

575

Rapporter

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- notera rapporterna

Bakgrund
Rapportering sker på sammanträdet enligt fötjande:
- Presentation av Nina Lundin, student från samhältsplanerarprogrammet som ska[[
praktisera på mitjö- och byggförvattningen titt januari 2020.

Urban Ledin, byggchef:
- information om LOK-möte med länsstyrelsen, diskussion avseende detatjptanerna Norra
Grossbo[ och Bengtsbot. För Bengtsbol krävs fler utredningar men de tycker att man kan
fortsätta med den. Liknande med Norra Grossbot. Viktigt med tidiga samråd vid
nya/uppdaterade DP.
- information om en inkommen dom från mark- och miljödomstolen avseende byggtov.
- information om lagligförktaring av befinttig dammantäggning med mera i Ranån, vid
Ransbergs herrgård, Munkfors kommun. Ok att göra restaureringsarbete och fortsatt
användning.
- information om Kvarntorpsdammen i Kvarntorpsån i Forshaga, ärendet tigger hos mark-
och mitjödomstoten. Väntar på bestut. Det finns ett gammalt KS-beslut för att kommunen
ska stötta projektet.
- information om ett vitesföretäggande i ett ärende som tigger hos mark- och
mitjööverdomstoten.
- information om bestut entigt mitjöbatken för nyantäggning av markkabel för et i området
Forsteden titt Bruksvägen, Forshaga kommun.
- information om Deje Atpina ktubb avseende uppgradering av snösystem och ansökan
vattenuttag i Dömteån.
- information om ett pågående ärende avseende vitesföretäggande i Forshaga samt ansökt
om uppstädning med hjätp av Kronofogden.
- information om att ny taxa för tobak har antagits i KF Munkfors och KS Forshaga.
- information om att ansökan gjorts hos Klimatkommunerna. Testsvaret kommer denna
vecka avseende om kommunen btir antagen.

Jan Erik, stadsarkitekt:
- information om att översiksplanearbetet pågår.
- information om pågående granskning av rikttinjer kring strandskydd inför eventuetta
ändrade regter. Strandskyddet kan för oss i Forshaga håtta tittbaka en fortsatt
bostadsmarknadsutveckti ng.
- information om att grön infrastrukturptan på gång och är ute på internremiss.
- information om att centrumutveckling det 1 är ute på internremiss och omfattar Forshaga
centrum. Det två kommer längre fram. Nicote, samhättsplanerare, håtter i arbetet med
centrumutvecktingen.
- information om fumyren och det gestattningsprogram som finns.
- information om att detatjptan i Visterud är på gång och är finansierad. Befinttig ptan

Justeramas sign Utdragsbestyrkande
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revideras.
- information om att detaljptan för Norra Grossbot pågår där plats ges för btand annat ett
LSS-boende. Länsstyrelsen kräver mycket utrdningar för denna ptan.
- information om att detaljptan för Acksjön/Lyckan ska aktualiseras igen nu när nya
vägplanen är ktar.
- information om att ny detatjptan för Bengtsbot är vitande men pengar ska begäras för
vidare utredningar av förorenad mark. lntressenter på området finns.
- information om pågående tittsynsärende.

Terese Atexandersson, nämndsekreterare
- information om att upphandting avseende nytt ärendehanteringssystem för nämndärenden
har skett och resuttatet är att det kommer bti ett nytt system. Mer information kommer
framöver.

Maria Norelt, ordförande MBN
- information om att sammanträdesdagarna för AU ändras titt måndag eftermiddagar från
och med hösten 2019.
- information om att sammanträdesdagarna för MBN ändras titt måndag eftermiddagar från
och med 2020. Bestut kommer att tas på novembernämnden.
- information om att både ordinarie ledamöter och ersättare hädanefter endast ska
meddeta sin frånvaro. Om man inte meddelat nämndsekreteraren sin frånvaro förväntas
man närvara vid sammanträdet.

Bestutet skickas för verkstältighet titt
Beslutet skickas för kännedom titt:

Justeramas sign Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottets p rotoko I I

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- notera arbetsutskottets protokott 201 9-08-20

Bakgrund
Miljö- och byggnämndens arbetsskott hade möte 2019-08-20 och protokollet har skickats ut
titt samttiga tedamöter i mitjö- och byggnämnden att ta del av.

Beslutet skickas för verkstältighet titt:

Beslutet skickas för kännedom titt:

Justeramas sign

NL
Utdragsbestyrkande
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Utbi tdni ng bostadsan passni ng

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- notera informationen

Bakgrund
På grund av att ftera förtroendevatda är nya i mitjö- och byggnämnden finns ett behov av
utbitdning inom de områden som nämnden ansvarar ror. uluiloningsmateriatet är framtaget
av handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

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

Justeramas sign Utdragsbestyrkande
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Utbi ldning parkeringsti ttstånd

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- notera informationen

Bakgrund
På grund av att flera förtroendevatda är nya i mitjö- och byggnämnden finns ett behov av
utbildning inom de områden som nämnden ansvarar för. Utbitdningsmaterialet är framtaget
av handtäggare för parkeringstittstånd.

Beslutet skickas för verkstättighet titt:

Bestutet skickas för kännedom tilt:

Justeramas sign

tN
Utdragsbestyrkande
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Utbildning omhändertagande av övergivna bilar

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- notera informationen

Bakgrund
På grund av att ftera förtroendevalda är nya i mitjö- och byggnämnden finns ett behov av
utbitdning inom de områden som nämnden ansvarar för. Utbitdningsmateriatet är framtaget
av handläggare för omhändertagande av övergivna bilar.

Bestutet skickas för verktättighet titt

Bestutet skickas för kännedom tit[:

Justeramas sign Utdragsbestyrkande
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Redovisning av handläggningsrutiner och handtäggningstider
för lovärenden

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- notera informationen

Bakgrund
Nämnden har efterfrågat en redovisning av befinttiga handtäggningstider för tovärenden.
För att förstå hur handtäggningstiderna räknas behöver nämnden ockå ha en förkunskap om
gättande handtäggningsrutiner.

Beslutet skickas för verkstättighet titt:

Bestutet skickas för kännedom titl:

Justerarnas sign Utdragsbestyrkande
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Redovisning av handläggningen av tre utvalda lovärenden

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- notera informationen

Bakgrund
Vid granskningen av kommunens ptanberedskap framkom en synpunkt avseende att mitjö-
och byggnämnden bör granska att den tångtgående detegeringsordningen efterfötjs på ett
rättssäkert, korrekt och effektivt sätt av de anstätlda tjänstepersonerna inom ptan och
bvgg.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2019-08-20 drogs tre stumpmässigt utvalda
diarienummer. Ansvariga handtäggare har haft en månad på sig att förbereda en
presentation av handtäggningens gång och handläggningstid på varje ärende.

Beslutet skickas för verkstättighet titt:

Bestutet skickas för kännedom till:

Justeramas sign

\j^-
Utdragsbestyrkande
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Budgetuppföljnin g 2O19. Dnr. 2017 -626.042
MBNG 2019/21

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- godkänna budgetuppfötjningen tom 31 augusti 2019

Bakgrund
Budgetuppfötjning sker varje månad för att kontroltera att nämndens budget är i batans

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 9-09- 1 5

Budgetuppfötjning tom 31 augusti 2019

Beslutet skickas för verkstältighet titt:

Bestutet skickas för kännedom titt: Ekonomikontoret

Justeramas sign Utdragsbestyrkande
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Delårsbokslut mitjö- och byggnämnden 2019. Dnr: M-2019-485
MBNG 2019/49

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- godkänna delårsbokslutet 2019 och tämna det titt ekonomikontoret för vidare
handtäggning.

Bakgrund
Delårsboklut ska upprättas varje år i september med uppfötjning av verksamheten.
Mitjö- och byggförvattningen har vid verksamhetsptaneringsdagarna 2019 gått igenom
verksamheten och då upprättat undertag för delårsbokslutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 9-09- 1 5

Delårsboklut 2019

Beslutet skickas för verkstältighet titt: Ekonomikontoret

Bestutet skickas för kännedom titt:

Justeramas sign

W\-
Utdragsbestyrkande
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tr^iljö- och klimatplan för Forshaga kommun. Dnr: M-2019-486
MBNG 2019/50

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- ge mitjö- och byggförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag titl mitjö- och
ktimatplan

Bakgrund
Mitjö- och byggnämnden tog beslut 2015-o4.-14 att uppdra titt mitjö- och byggförvattningen
att ta fram en mitjö- och klimatstrategi. När kommunens nya kvalitets- och styrmodetl med
tillhörande strategiska plan antogs av kommunfuttmäktige 2015-05-26 planerades
håltbarhetsstrategier att kopptas titt den strategiska ptanen. Dessa skutle vägteda
kommunen tit[ ekonomisk, social och ekologisk håttbarhet. När sedan kommunfullmäktige
beslutade om övergripande må[ och åtaganden 2016-06-21 var ett av åtagandena att den
första håltbarhetsstrategi som togs fram skutte vara för mitjö- och ktimat. 2017-05-22 antog
kommunfuttmäktige mitjö- och klimatstrategin. Handtingsptan för införandet antogs av
ledningsgruppen 2018-01-09. Vid fultmäktiges möte 2019-06-18 togs beslut att
håttbarhetsstrategierna från och med 2020 skutte frikopptas från den strategiska ptanen. För
att fortsätta arbetet med att imptementera Agenda 2030 i organisationen, genomföra
mitjööverenskommetserna med landshövdingen samt klimatomstättningen för att kommunen
ska vara klimatneutrat 2030 förestås mitjö- och byggförvattningen erhåtta uppdrag att
omvandta den nwarande mitjö- och klimatstrategin titl en kommunövergripande mitjö- och
klimatptan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 9-09- 1 5

Beslutet skickas för verkstältighet titt: Mitjö- och byggchefen

Bestutet skickas för kännedom titt:

Justeramas sign Utdragsbestyrkande
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Klagomål på inomhusmiljö ,

Dnr: M-2019-456
MBNG 2019/52

16(24\

", Forshaga kommun.

Beslut
Mitjö- och bvqcnämnden bestutar
- förbjuda I fastighetsägare tilt fastigheten

hyra ut lägenhet med adress . Avftyttning ska ske snarast dock senast 1

vecka efter att fastighetsägaren mottagit beslutet. Bestutet förenas med ett vite på 40 000
kr.
- En utredning ska göras på bostadens skador. Utredningen ska utföras av särskilt sakkunnig
och omfatta förstag på åtgärder för att avhjätpa problemen. En skrifttig åtgärdsptan ska
lämnas titt mitjö- och byggnämnden innan renoveringen påbörjas. Åtgärdsptanen ska
innehåtta åtgärder för samttiga punkter och en redovisning när dessa ptaneras vara utförda.
- En skrifttig redovisning ska lämnas titt mitjö- och byggnämnden över vitka åtgärder som
vidtagits.
- Uthyrning av lägenhet får inte ske innan mitjö- och
byggnämnden godtagit vidtagna åtgärder.
- Bestutet gätter även om det överktagas.

Bakgrund
r som hyr lägenheten på 7 lägenhet i fastigheten

kontaktade mitjö- och byggförvattningen 2019-08-22 på grund av att han hade många brister
i sin lägenhet, regnar in, oisoterade elkabtar, tätt avtopp, trasiga fönster och attmänna
utrymmen som inte städas. Mitjö- och byggförvattningen inspekterade lägenheten 2019-08-
29.
Besiktning
Vid mitjö- och byggförvaltningens besiktning 2019-08-29 framkom bland annat fötjande
brister:
- När det regnar droppar det på tre stätten från innertaket i tägenheten. Vid besöket var tre
hinkar utplacerade med vatten i, det regnade inte när tittsynen utfördes.
- Oisoterade strömförande kablar hänger i taket och sticker ut genom väggen.
- Avtoppet titt badkaret är tätt så vatten rinner över hela badrumsgolvet.
- Ett av tvågtasfönstren i vardagsrummet saknar en av sina två rutor.
- Vädringsfönstret i vardagsrummet är igenbyggt med träskiva.
- Vädringsfönstret i köket har en trasig stängningsanordning.

Brister i gemensamma utrymmen i kättaren
- Rören i kätlarens tak läcker så att det btir btött på gotvet i kä[[aren.
- Förråd och övriga rum i kättaren är futla med skräp.
- I krypgrunden under lägenheten står det vatten på marken.
Åtgärder behöver vidtas omedetbart eftersom det är stora skador och att det är otägenhet
för människors hätsa att bo i en lägenhet där det regnar in och finns strömförande staddar
som saknar isotering. Även mängden brister utgör en risk för otägenhet för människors hätsa.
Skät för bestutet
Fastighetsägarens ansvar är regterat i mitjöbatken. Entigt tagen ska fastighetsägaren
förebygga och undanröja otägenheter för människors hätsa. Fastighetsägaren ska fötja

sign Utdragsbestyrkande
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försiktighetsprincipen. Det innebär att, så snart det finns en risk, ska fastighetsägaren göra
det som behövs för att motverka skada eller olägenhet för människors hälsa etter mitjön.
Mitjö- och byggförvattningen kan med stöd av mitjöbatken kräva att fastighetsägaren
bekostar de undersökningar som bedöms vara nödvändiga i ett ärende, dels för att klartägga
om det finns risker för hälsa elter mitjön, dets för att uppfytta gällande rikttinjer. Detta görs
med hjätp av den så kattade omvända bevisbördan, vitket innebär att det är
fastighetsägaren som har ansvaret för att bevisa att mitjöbatken fötjs.
Kommunicering
Kommunicering av tjänsteskrivelsen har skett innan sammanträdet.
Lagstöd
2 kap 2,3 och 7 $$, 9 kap. 3 och 9 55 och 26 kap. 9,15,19,22 och 26 S5 mitjöbatken samt 33
S förordningen om mitjöfartig verksamhet och hätsoskydd.

Beslutsunderlag
Maria Johansson tjänsteskrivelse 201 9-09-1 3

lnspektionsrapport 201 9-09- 1 0

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Maria Johansson

Bestutet skickas för kännedom titl:
besvärshänvisning, rek + mottagningsbevis

, besvärshänvisning, delgivningskvitto

Justeramas sign

Su
Utdragsbestyrkande



#
Forshaga kommun

MILJö. OCH BYGGNIIMND GEMENSAI,T FORSHAGA.
MUNKFORS
Protokoll 2019-09-24

18(24)

986

Detatjplan för Norra Grossbol, Forshaga kommun. Dnr: BYGG
2018-46
MBNG 201815

Beslut
Mitjö- och byggnämnden förestår kommunstyrelsen besluta
- bekosta mitjö- och byggnämndens fortsatta arbete med att ta fram en ny detatjptan för
Norra Grossbol med 50 000 kronor.

Bakgrund
I det pågående arbetet med detatjplanen för Norra Grossbot som även ska rymma plats för
ett nytt LSS-boende har [änsstyretsen i otika omgångar begärt utredningar beträffande
områdets geoteknik.
Material har efterhand tagits fram av antitad konsult och samråd har skett med
länsstyrelsen/SGl (Sveriges Geotekniska lnstitut).
Det undertagsmaterial som tagits fram bedöms vara titträcktigt omfattande men behöver
sammanstä[as och anpassas titt den aktuetla ptantäggningen. Det är ett arbete som
konsulten bedömer kommer att kosta ca 50 000 SEK + moms.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 9-09- 1 7

Beslutet skickas för verktättighet titt: Kommunstyrelsen

Bestutet skickas för kännedom titt: Mitjö- och byggförvattningen

Justeramas sign Utdragsbestyrkande
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Detaljplan för Acksjön, Forshaga kommun. Dnr: P 2010-8
MBNG 2019/53

Beslut
Mitjö- och byggnämnden förestår kommunstyretsen besluta
- ge mitjö- och byggnämnden medel att fortsätta arbetet med att ta fram en ny detatjptan
för området kring Acksjön.

Bakgrund
Ett uppdrag att ptantägga användandet av Acksjön/Lyckan delades ut redan 2002 och
förnyades och preciserades 2012.
Bakgrunden var att området var utsatt för ett bebyggetsetryck som skutte vara svårt att
hantera utan en samtad bedömning, där berörda ges möjtighet att detta i processen.
Ptantäggningen bedömdes vara en förutsättning för att kunna bevitja ansökningar om
nybyggnad.
Under arbetets gång btev Trafikverkets ptaner för riksväg 62 kända. Eftersom deras
markanspråk var retativt stora och att tittgängtigheten tilt området var beroende av deras
trafiktösningar gjordes bedömningen att ptaneringen borde ske paralletlt. Gemensamma
samrådsmöten hö[s under 2013 där såvä[Trafikverket som kommunen dettog.
Det visade sig att arbetet med vägptanen drog ut på tiden varför det kommunala
planarbetet btev vilande. Under tiden har kommunalt VA dragits fram och ett antal nya
byggtov bevitjats i området. I huvudsak omfattar byggtoven ersättningsbyggnader men även
rena nyetableringar.
Nu har vägplanen vunnit laga kraft och det bedöms vara hög tid att återuppta ptanarbetet
för att ge området en ändamåtsentig utformning, ge boende möjtighet att detta i
utvecktingsprocessen och undertätta byggtovshanteringen.
En fortsatt bebyggetseutveckling utan föregående detatjplaneläggning bedöms idag, än mer
än tidigare, vara omöjtig. Detatjptanekravet entigt plan- och byggtagen har uttösts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse 201 9-09- 1 7

Bestutet skickas för verkstätlighet titt: Kommunstyrelsen

Beslutet skickas för kännedom titt: Mitjö- och byggförvattningen

Justeramas sign Utdragsbestyrkande
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Qyggtov för uppförande av plank vid enbostadshus, Forshaga
- Dnr: BYGG 2019-312

MBNG 2019/48

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- bevitja byggtov med stöd av 9 kap. 31 b 5 ptan- och byggtagen, PBL.
- startbesked föratt påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap.23 5 ptan- och
byggtagen. Tekniskt samråd och kontroltansvarig krävs inte i detta ärende.

Med detta startbesked bestämmer mitjö- och byggnämnden att:
1. Kontrotlptanen faststätts
2. Åtgärden får påbörjas
3. Fötjande handtingar ska lämnas in titt mitjö- och byggförvattningen som undertag för
slutbesked:
- lfyttd kontrottptan som intygar att byggherren har fötjt kontroltplanen och att
byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat byggtov.

Observera att byggnaden inte får tas i bruk förrän mitjö- och byggnämnden har tämnat ett
slutbesked.

Avgift
Avgiften för byggtov gättande uppförande av plank vid enbostadshus med liten awiketse från
detatjptan, utan tekniskt samråd, är 3 468 kr (i entighet med taxa faststättd av
kommunfuttmäktige). Faktura skickas separat.

Handlingar som ingår i bestutet
Ansökan om bygglov, förstag titt kontrotlplan, bitder och grannemedgivande från kommunen
daterade 201 I -08-27 samt situationsptan daterad 201 9 -08-28

Upplysningar
Mitjö- och byggnämndens bestut om starLbesked upphör att gätta den dag då beslutet om
byggtov upphör att gätta.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gätter byggtovet i fem år från den dag som bestutet
vinner taga kraft (entigt 9 kap. 43 5 ptan- och byggtagen)

När åtgärden är färdigstättd ska underlag för stutbesked tämnas in titt mitjö- och
byggförvattningen. lnnan byggnaden/byggnadsdeten får tas i bruk måste stutbesked ha
meddetats entigt 10 kap. 4 S PBL.

Bakgrund
Ansökan avser byggtov för uppförande av ptank vid enbostadshus med awikelse från
detatjptan. Planket har sedan tidigare varit uppsatt på kommunal mark utanför tomtgräns.
Rättelse har skett efter uppmaning från kommunen och planket är nedtaget. Nytt byggtov
söks nu för ny placering inom tomtgräns.

Justeramas sign Utdragsbestyrkande
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Förutsättningar
Fastigheten omfattas av detatjptanen "Förstag titt byggnadsptan för del av STG
672+673+674+675+676 m.ft. (småhusområde östra Dejefors) Utteruds kommun, Värmtands
tän."
Åtgärden awiker från detatjptanen i avseendet att den är placerad på punktprickig mark,
dvs. mark som inte får bebyggas. Den sökta åtgärden är också ptacerad närmre tomtgräns
än 4,5 meter mot två andra fastigheter. Kommunen är fastighetsägare titt den ena och har
medgett ptaceringen. Vad gätter den andra fastigheten så har inget medgivande tämnats.

Yttranden
Åtgärden är av sådan art att berörda grannar har underrättats om ansökan och getts tittfätte
att yttra sig (entigt 9 kap. 25 5 ptan- och byggtagen). Fastighetsägare och boende på
fastichetern6 I har bedömts vara berörda. i

I har också bedömts vara berörd, men ägs av kommunen, som redan har medgett
ptankets ptacering, och därför ej hörts en gång ti[t. Erinran har inkommit från

med motiveringen att de tycker att planket tar bort ljus och utsikt från deras
tomt. Det är samma fastighetsägare som inte har medgett ptaceringen i tomtgräns. Den
sökande har lämnat kommentar på inkommen erinran. De anser att ptanket inte skutte göra
någon skiltnad vad gätter [jus och sikt, utan att den höga skogen redan skymmer detta.

Ansvarig handtäggare har varit ute på plats för att kunna göra sig en bedömning och ta
stättning i ärendet samt tagit bilder som redogörs för på sammanträdet.

Skät titt bestut
Awiketsen från detatjptanen bedöms som liten och förentig med planens syfte. Ett ptank
anses kunna bedömas som en liten awikelse, då det ofta behöver placeras just i tomtgräns
för att uppfytta sitt syfte. Ptaceringen av planket mot vägen uppfytter också de krav som
gätter för fri sikt i en korsning (sikttriangetn). Vad gätler ptaceringen närmre tomtgräns så
görs, efter platsbesöket, bedömningen att det må vara en olägenhet för grannen på I

, men inte en så pass betydande olägenhet som nämns i 2 kap. 9 5 ptan- och
byggtagen. Medgivande finns från den andra berörda fastigheten, som ägs
av kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse daterad 2019 -09 -12
Situationsptan och bitder på ptanket daterade 2019-08-27

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Lindha Roth6n, ptan- och bygghandtäggare

Bestutet skickas för kännedom titt: Bestutet skickas titt: Sökande (besvärshänvisning)
Beslutet skickas för kännedom tit[: Fastighetsägare ti[[
(besvärshänvisning, rek + mottagningsbevis)
Underrättetse om beshrtet per brev titl fastighetsägare och boende titt fastigheterna:

och 1:3 + annons i "Post- och lnrikes Tidningar"

Justeramas sign Utdragsbestyrkande
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Bygglov för nybyggnad av en drift- och personalbyggnad och
byte av taktäckningsmaterial med installation av
solcellspaneler på befintlig ekonomibyggnad, Munkfors
t\Åunkfors 9 :1 1. Dnr: BYGG 2O19-ZS1
MBNG 2019/s1

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- begära anstånd att avstå från avgörande titt dess att påbörjat detaljptanearbete för
området har avslutats.

Handtingar som ingår i beslutet
Ansökan byggtov daterad 2019-06-12
Situationsptan daterad 2019 -06- 12

Jäv
Eva-Karin Nitsson (5) anmäter jäv och [ämnar sammanträdet under denna paragraf.

Bakgrund
Ärendet avser nybyggnad av en drift--och personatbyggnad och byte av taktäckningsmaterial
med instaltation av sotceltspaneler på befinttig ekonomibyggnad på fastigheten Munkfors
9:11. Den aktuella fastigheten utgör en kyrkogård i centrala Munkfors måd kringtiggande
näringstivsverksamheter, bostäder, parkmark och kommunhus.

Förutsättningar
Fastigheten omfattas av detaljptanerna: "stadsptan för Stadsägan 1485 m.ft. (fterbostadshus
m.m. Munkfors centrum) Munkfors kommun, Värmtands [än" och "Stadsptan för centrala
deten av Munkfors municipalsamhälle, Värmtands tän".

Förutsättningar för att ge byggtov inom områden som omfattas av detatjptan anges i 9 kap.
30 S första stycket PBL. Entigt denna bestämmetse ska byggtov ges bt.a. om åtgärden inte
strider mot detatjplanen samt uppfylter kraven i vissa bestämmetser i 2 och 8 kap. pBL.
Byggtov får dock ges för en åtgärd som awiker från detatjplanen, om awiketsen är titen och
förentig med detatjptanens syfte, se 9 kap. 31 b S första punkten pBL.

Den nya drift- och personatbyggnaden är ptacerad på prickmark samt skyddsbätte, d.v.s.
mark som inte får bebyggas entigt detatjplanen.

Yttrande
Den sökande har yttrat sig inför förslag titl bestut med avstag. Kort sammanfattning fötjer.
Den sökande anser inte att byggnationen av den nya drift- och personatbyggnaden bedöms
som störande för befinttig bebyggetse. Varken ur sotsynpunkt, ökat butter etter på annat sätt
mitjöstörande verksamhet. Den sökande syftar även titl att byggtov bör bevitjas då den
befintliga ekonomibyggnaden tidigare har fått bevitjat byggtov med awiketså från
detatjptan. För yttrandet i sin hethet se beslutsundertag yttrande från sökande.

Justeramas sign
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Skät titt beslut
Då arbete med att ändra detaljptanen för området påbörjats begär mitjö- och
byggnadsnämnden anstånd med att besluta i byggtovsärendet titt dess att ptanarbetet
avstutats, i enlighet med 9 kap. 28 S PBL.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse daterad 2019-09 -1 6
Yttrande sökande daterad 2019-08-1 3
Situationsplan daterad 2019-06-12

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Martin Nyl6n, byggingenjör

Bestutet skickas för kännedom titt: Sökande (besvärshänvisning + rek + mottagningsbevis)

Justeramas sign Utdragsbestyrkande
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Anmätan av detegeringsbeslut

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- notera redovisade delegeringsbestut

Bakgrund
Miljö- och byggnämnden har övertåtit viss bestutanderätt titt utskott, ordförande och
tjänstepersoner entigt en av nämnden antagen detegeringsordning. Bestuten ska redovisas
titt mitjö- och byggnämnden. Redovisningen innebär inte att mitjö- och byggnämnden får
ompröva etler fastställa delegeringsbestuten. Däremot står det nämnden fritt att återkatta
lämnad delegering.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut redovisas på sammanträdet:
Mitjö- och hätsoskyddsärenden 2019-06-17 - 2019-09-16
Lovärenden 2019-0f-17 - 2019-09-16
Bostadsan passningsärenden 201 9 -06 - 17 - 201 9 -09 - 1 6
Parkeringsti ttstånd för röretsehi ndrade 2019 -06- 17 - 201 9 -09 - 1 6

Beslutet skickas för verkstätlighet titt:

Beslutet skickas för kännedom tilt:

Justerarnas sign
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