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Plats och

tid

2018-09-25, Munkfors kommunhus, Ätven, ktockan 0g:30 - 1 1:00

Avser paragrafer

67-81

Beslutande

Maria Norell (5) Ordförande

Witty Eriksson (C) 2:e vice ordförande
Tore Lennartsson (C) Ledamot
Lars-Ove Carlsson (S) Ledamot
Sture Persson (S) Ledamot
Lars-Ola Westerlund (MP) Ledamot

Tjänstgörande ersättare

Atexander Larsson (5) ersätter Karin Jensen (S)
Roger Johansson (S) ersätter vakant (S)

övriga

Jonas Höglund (Ktimatstrateg)
Lindha Rothen (Samordnare/sekreterare)
Marie Jadermark (Byggingenjör)
Martin Nyt6n (Byggingenjör)
Urban Ledin (Mitjö- och byggchef)
Jan Erik Engström (Stadsarkitekt)

Utses att justera

Roger Johansson (S)

Justeringens plats och tid

Forshaga kommunhus 201 8-09-25

Underskrifter

d-C-

Sekreterare

Lind

Roth6n

Ordförande
Noretl

Justerande
Roger

(s)
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ANSLAG/BEVIS
Protokoltet är justerat. Justeringen har tittkännagivits genom anstag
Nämnd/Styretse

Mitjö- och byggnämnd gemensam Forshaga-Munkfors

Sammanträdesdatum

2018-09-25

Datum för anslags uppsättande

2018-09-26

Datum för anstags nedtagande

201 8-1 0-1 8

Förvaringsplats för protokollet

Mitjö- och

Underskrift
Lindha Roth6n

[tningen
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Upprop och val av justerare
Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- vätja Roger Johansson (S) titl justerare
- protokoltet justeras 201 8-09-25

Bestutet skickas för verkstättighet titt:
Bestutet skickas för kännedom

ti[:

Utdragsbestyrkande
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Dagordning
Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- tägga till extra ärende som nummer 15 på dagordningen gättande cyket- och gångvägar i
Forshaga kommun.

- i övrigt godkänna dagordningen

Beslutet skickas för verkstä[tighet titt:
Beslutet skickas för kännedom titl:

Justerarnas sign

L)

or

Utdragsbestyrkande
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Remiss från kommunstyrelsen: motion angående

klimatanpassningspolicy. Dnr: 2018-442.4O9
MBNG 2018/55

Beslut
Mitjö- och byggnämnden föres[år kommunfuttmäktige bestuta
- motionen anses besvarad
Bakgrund
En motion har inkommit från My Funcke (V) om att Forshaga kommun snarast ska ta fram en
ktimatanpassningspoticy för atta otika verksamheter.

My Funcke har tagit del av klimatstrateg Jonas Högtunds tjänsteskrivetse och bjudits in titt
mitjö- och byggnämndens sammanträde tisdag den 25 september. My Funcke dettar inte på
mitjö- och byggnämndens sammanträde och har inte meddetat någon kommentar på
klimatstrateg Jonas Högtunds yttrande på motionen, förutom att hon kommer att närvara på

det KF som kommer att behandla motionen.
Sammanfattning
Mitjö- och byggförvattningen ser positivt på att kommunen börjar jobba mer med
ktimatanpassningsfrågor. Ktimatanpassning är en stor och viktig fråga för verksamheterna på
otika sätt. Respektive verksamhet måste i ett första skede själva utreda hur de påverkas av
ett förändrat ktimat, men då måste det finnas både tid och resurser för detta.
Mitjö- och byggnämnden anser att denna fråga tigger på det kommunövergripande
ansvarsområdet eftersom påverkan tigger på atta områden och verksamheter, och skickar
därför frågan tittbaka tit[ kommunstyrelsen och futtmäktige att ta stättning titt. Mitjö- och
byggnämnden anser att innan en policy för hela kommunen tas fram, måste probtematiken
utredas på varje enskitd verksamhetsnivå, för att kunna stätta reatistiska må[.
Ätaganden/åtgärder för att nå dessa måt bör sedan tas fram på varje arbetsptats och
anpassas efter den specifika verksamheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse

201 8-09 - 17

Remiss från kommunstyretsen: My Funcke (V) motion angående ktimatanpassningspolicy

titt: Kommunfutlmäktige
titl: Klimatstrateg Jonas Högtund

Bestutet skickas för verkstättighet
Bestutet skickas för kännedom

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Rapporter
Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- ge stadsarkitekten i uppdrag att ta fram ett översikttigt undertag för vitka områden man
kan tänka sig att få bygga större än vad gättande områdesbestämmetser säger. Ärendet
beräknas tas upp på nästa sammanträde.
- notera rapporterna

Bakgrund
Rapportering sker på sammanträdet entigt fötjande:
Byggingenjör Marie Jadermark:
- Bestut från länsstyretsen gättande fastighet Forsnäs 39:8 i Munkfors kommun där de har
upphävt nämndens beslut om sanktionsavgift.
- lnformation om pågående bygglovsärende på
- Fråga kring hur nämnden ser på att bygga större än områdesbestämmetserna ute vid
Btysjön. Uppdra tit[ stadsarkitekten att ta fram ett översiktligt undertag så att nämnden ska
kunna ta ett inriktningsbestut om vad som gätter och var. Ärendet ska tas upp på nästa
sammanträde i oktober.

Stadsarkitekt Jan Erik Engström:
- Rapporterar kring pågående ptanarbete inklusive uppstarten av ett översiktsptansarbete

Miljö- och byggchef Urban Ledin:
- Tar upp fråga kring att bygga ett jordskepp i Munkfors då en förfrågan har inkommit.
- Rapporterar kring personalfrågor på förvaltningen. En ny byggingenjör har anstältts samt
en vikarie under perioden som Marie Jadermark är förätdratedig. Förvattningen kommer
även att behöva en vikarierande mitjö- och hätsoskyddsinspektör för Josefine Äslund som
också kommer att vara förätdratedig under 2019.
- lnformerar om läget kring den nya mitjöbalkstaxan samt livsmedelstaxan i båda
kommunerna.
- lnformerar om ett beslut som kommit från länsstyrelsen gättande åtgärder vid
avetfiskantäggning i Forshaga.
- Forshaga kommun köper
för en krona enligt beslut av
kommunfutlmäktige. Ärendet kommer att återkomma med antedning av kostnader för att
sanera och städa upp på denna tomt. Detta har varit ett ktagomåtsärende hos mitjö- och
byggförvattningen gätlande nedskräpning och förorening av mark.
- lnformation angående markprover på Bengtsbot i samband med pågående ptanarbete.

fastighet

- lnformation kring regtemente för internkontrol[.
- lnformation kring mitjöchefsträff med mitjösamverkan där de fick reda på att örebro
kommer att ingå i denna samverkan från och med från nästa år.
Byggingenjör Martin Nyt6n:
- Underrättetse om avstutad förrättning, fastighetsregtering berörande
Munkfors kommun
- Underrättetse om avslutad förrättning, fastighetsbenämning berörande
Justerarnas sign

och

,

i

Utdragsbestyrkande

1

och
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, samt avstyckning från '
, Forshaga kommun
- Underrättetse om avstutad förrättning, avstyckning från I

, Forshaga kommun

Ktimatstrateg Jonas Högtund :
- lnformation kring arbetet med väg 62 och den nya avfarten vid SISU i Forshaga. Arbetet
fortgår och klimatstrategen tittsammans med den tekniska chefen har varit på ett möte
kring detta. Det ser positivt ut för kommunens del. Start under 2019, planerat att det ska
vara klart 2021.
Samordnare Lindha Roth6n:

'

lnformation kring framtida publicering av kaltetser och protokott för mitjö- och

byggnämnden

i och med den nya uppgraderingen av meetings

plus.

Beslutet skickas för verkstättighet titt: Jan Erik Engström, stadsarkitekt
Beslutet skickas för kännedom

Justerarnas sign

Eb

oy

titt:

Urban Ledin, mitjö- och byggchef

Utdragsbestyrkande

#
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Arbetsutskottets p rotokol

I

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- notera arbetsutskottets protokott

201 8-08-21

Bakgrund
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott hade möte 2018-08-21 och protokollet har skickats
ut till samttiga tedamöter i mitjö- och byggnämnden att ta del av för kännedom.

Bestutet skickas för verkstättighet titt:

Bestutet skickas för kännedom titt:

,r""rä5

Utdragsbestyrkande

#
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Delårsbokslut 201 8. Dnr: 2018-438.042
MBNG 2018/54

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- godkänna delårsbokstutet 2018 och [ämna titt ekonomikontoret för vidare handtäggning.
Bakgrund

Mitjö- och byggförvattningen har vid verksam hetsptaneringsdagarna
verksamheten och upprättat ett underlag ti[[ detårsbokstutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse

201 8-09-

1

201 8

gått igenom

4

Detårsbokstut 2018 är inte ktart när kattetsen går ut men skickas ut innan sammanträdet

Beslutet skickas för verkstältighet
Bestutet skickas för kännedom

DoY

Justerarnas sign

titt: Ekonomikontoret

ti[:

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdestider för miljö- och byggnämnden och dess
arbetsutskott 2019. Dnr: 2018-407 .006
MBNG 2018/48

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- faststätla mitjö- och byggnämndens sammanträdestider 2019 entigt fötjande:
5 januari, Forshaga
12 mars, Munkfors
7 maj, Forshaga
1

18 juni, Munkfors
24 september, Forshaga
19 november, Munkfors
Starttid kt. 08.30 för samttiga möten.

- faststätta mitjö- och byggnämndens arbetsutskotts sammanträdestider 2019 entigt

fötjande:
12 februari, Forshaga

9 aprit, Forshaga
20 augusti, Forshaga
22 oktober, Forshaga
17 december, Forshaga
Starttid kt. 08.30 för samtliga möten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse

201 8-08-28

titt: Lindha Roth6n
titt: mitjö- och byggnämndens ledamöter

Bestutet skickas för verkstättighet

Bestutet skickas för kännedom
mitjö- och byggförvaltningens tjänstemän
Kommuntedningskontoret

Justerarnas sign

r)

Utdragsbestyrkande

och ersättare

<
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Föreläggande med vite, borttagande av avfall och
rivningsmassor på fastigheten Deje 3:18, tidigare Deje bruk.

Dnr:2008-604.427
MBNG 2017163

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- Begära hos mark- och mitjödomstolen om utdömande av vite om 250 000 kronor gättande
Ptaståtervinning i Värmtand AB (org nr 556539-5695), då de inte åtgärdat nedskräpningen på
fastigheten Deje 3:18 inom utsatt tid.
- Företägga samma företag vid ett nytt vite om 250 000 kr att senast inom tre månader från
det att detta beslut vinner laga kraft ska atlt avfatt/återvinningsbart material i form av
papper, ptast, gtas, metal[ och rivningsmassor som befinner sig utomhus på fastigheten ha
samtats ihop och borttransporterats från fastigheten.
Bakgrund
Mitjö- och byggförvattningen har vid upprepade tittfätten kontaktat företaget
Plaståtervinning i Värmtand AB gättande avstädning av det gamta bruksområdet i Deje,
senast erhötl företaget ett företäggande om detta 2017-06-13. Fortfarande finns stora
mängder avfat[ ute på fastighetsområdet.
Beslutsunderlag
Mitjö- och byggchef Urban Ledins tjänsteskrivetse 2018-09-12

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Mitjö- och byggchef Urban Ledin
Bestutet skickas för kännedom ti[[:

uoY

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

*
Forshaga kommun
12(20)

MILJö. OCH BYGGN;iMND GEMENSAM
FORSHAGA . MUNKFORS
Protokoll 2018-09-25

975

Förhands.besked för nybyggnad av ett enbostadshus och
', Forshaga kommun. Dnr: BYGG 201 8-310

garage,
MBNG 2018/49

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- Som förhandsbesked entigt 9 kap.17 5 ptan- och byggtagen (2010:900), PBL, meddetas att
den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda ptatsen med nedan givna vittkor.

Vittkor

- Förhandsbeskedet gä[er redovisad omfattning, ptacering och i huvudsak utformning i
entighet med bilagda handtingar.
- Bostadshuset ska anstutas tit[ kommunalt vatten och avtopp.
- Utfarter titt gata etter väg kan ordnas.
Upptysningar gättande förhandsbeskedet

- Entigt 9 kap. 39 5 PBL innebär förhandsbesked inte att åtgärden får påbörjas.
- Förhandsbeskedet gätler enligt 9 kap. 39 S PBL, endast om bygglov för åtgärden söks inom
två år efter det att bestutet om förhandsbesked vunnit taga kraft.
Avgift
Avgiften för förhandsbesked, utanför planlagt område är 9 317 kr (i entighet med taxa
faststättd av kommunfultmäktige).
Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan om förhandsbesked, geotekniskt utlåtande och situationsptan 2018-07-09

Bakgrund
Ansökan avser förhandsbesked

för nybyggnad av ett enbostadshus och garage utanför

ptanlagt område och utanför områdesbestämmelser.

Förutsättningar
Fastigheten är betägen utanför ptanlagt område och utanför områdesbestämmelser

Yttranden
Åtgärden är av sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tittfätte att yttra
sis (en rict e ka n ?Ä'
tlt"tl1*,i,?,i*åf

I' T;no'n

Justerarnas sign

V) \J

ffi:l":T!:; :l iäl e::tffi

Utdragsbestyrkande

,rt.

*
Forshaga kommun

ilLJö-

13(20)

OCH BYGGNii,IAND GEMENSAM
FORSHAGA - MUNKFORS
Protokoll 2018-09-25
titt bestut
Bedömningen görs att åtgärden uppfytter förutsättningarna för

Skät

kap.3laSPBL

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse

att byggtov ska ges entigt

201 8-08- 30

Ritning 2018-07-09

Bestutet skickas för verkstättighet
Bestutet skickas för kännedom

titt: Marie Jadermark, byggingenjör

tilt:

(Besvärshänvisning, detgivningskvitto)

Underrättetse om bestutet per brev titt fastighetsägare och boende av fastigheterna:
+ annons i "Post- och lnrikes Tidningar,,
och

'

Utdragsbestyrkande

I

9
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Delegation

till

AU gällande ansökan om utdömande av vite

MBNG 2018/50

Beslut
Miljö- och byggnämnden bestutar
- Detegera bestutanderätten i fötjande ärenden titt mitjö- och byggnämndens arbetsutskott:
Ansökan om utdömande av vite gättande fastighet Deje 21:5, Ktippåsen 1:20 och Otsätter
1

:51

Bakgrund
På fötjande fastigheter finns ärenden där mitjö- och byggnämnden beslutat om företäggande
av löpande vite gältande obtigatorisk ventitationskontroll (OVK). Den första månaden för det
töpande vitet kommer att vara efter nämndmötet i september. Nästa mi[jö- och byggnämnd
är inte förrän i november. Detegation behöver därför ges titt mitjö- och byggnämndens
arbetsutskott i oktober för att ansöka om utdömande av vite för den första månaden.

Beslutsunderlag
Gältande ärenden redogjordes för på sammanträdet

Bestutet skickas för verkstältighet

titt:

Marie Jadermark, byggingenjör

Beslutet skickas för kännedom titt:

t)

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

*
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Upphäva vitesföreläggande på fastigheten Dömle 3:1 (Dömte
Herrgård), Forshaga kommun. Dnr: BYGG 2016-431
MBNG 2018/51

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
--Upphäva bestut gä[ande företäggande med vite MBN g 59-2018, att byggnadens ägare ska
tåta utföra funktionskontrot[ avseende ventitationssystemet på fastigheten Oömte 3-:t
(Dömte Herrgård).

Bakgrund

Mitjö' och byggnämnden har den 2018-06-12 5 59, bestutat om företäggande med töpande
vite om 6000 kronor, att byggnadens ägare ska tåta utföra funktionskontrotl avseende
venti [ati onssystem et.

Efter att bestutet fattats har byggnadens ägare den 2018-08-20 kommit in med ett protokott
över utförd funktionskontrolI den 201 8-08-14.
Motivering
Detta system ska kontrotleras med 3 års intervall. Senaste besiktning som anmälts titl
kommunen för systemen LA1-kyrkan och TA1 /FF1-sjög skedde 2013-04-22, med nästa
ordinarie besiktningsdatum 2016-04-22. Byggnadens ägare har den 2018-08-20 kommit in
med ett besiktningsprotokott. Mitjö- och byggnämnden gör bedömningen att företäggandet
den 2018-06-12, 559 har förlorat betydelsen och upphäver bestutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse

201 8-09-

1

0

Bestutet skickas för verkstättighet titt: Marie Jadermark, byggingenjör
Bestutet skickas för kännedom
detgivningskvitto)

I

Juste ,aö

titt:

Dömle Herrgård lnvest AB (Besvärshänvisning,

nskrivni ngsmyndigheten (detgivningskvitto

)

Utdragsbestyrkande
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Underlåtenhet att utföra ombesiktning av ventilationssystem
på fastigheten Risätter 5:19 (Karlstadsvägen 36 A-D), Forshaga
kommun - föreläggande med vite. Dnr: BYGG 2016-438
MBNG 2018/53

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- Företägga byggnadens ägare, Oxens Fastighetsbotag i Deje AB (1655901 1-42021, att utföra
funktionskontrot[ avseende ventilationssystemet på fastigheten Risätter 5:19
(Kartstadsvägen 36 A-D). Kontrolten ska[[ utföras av certifierad sakkunnig med behörighet N
etler K. Beslutet förenas med ett töpande vite om 6000 kronor för varje månad
företäggandet inte fötjs. Bestutet börjar gätta två månader efter att Oxens Fastighetsbotag i
Deje AB har mottagit bestutet.
- Att enligt 11 kap. 40 5 ptan- och byggtagen översända beslutet tit[ inskrivningsmyndigheten
för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Kommunicering
Kommunicering av tjänsteskrivetsen har skett innan sammanträdet
Bakgrund

Mitjö- och byggförvattningen har skickat två brev daterade 2018-01-19 och 2018-05-17 titt
fastighetsägaren där denne har ombetts att inkomma med protokott över utförd
ventilationsbesiktning. I senaste skrivetsen från förvattningen ombads fastighetsägaren att
inkomma med ett protokotl senast 2018-08-05. Fastighetsägaren upplystes även om att om
protokottet inte inkommer inom föreskriven tid, kan Mitjö- och byggnämnden med stöd av
11 kap. 37 S ptan- och byggtagen komma att företägga ägaren med vite.

ti[[ kommunen skedde 2017-06-08.
att funktionskontroll skat[ ske med ett tidsinterva[l om 6 år.

Senaste besiktning som anmätts

gätter

För detta system (S)

Lagrum
Om en ägare låter bti

att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skytdighet entigt PBL
etter föreskrifter etler bestut som har meddetats med stöd av lagen, får mitjö- och
byggnämnden entigt 11 kap. 19 S PBLföretägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden
(åtgärdsföretäggande). Entigt 11 kap. 37 5 PBL får företäggandet förenas med vite.
Om ett företäggande enligt 11 kap. 19-24 SS PBL inte fötjs får Mitjö- och byggnämnden
bestuta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske,
entigt 11 kap. 27 5 PBL.

Justerarnas sign

&)

oY

Utdragsbestyrkande
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I plan och byggförordningen (SFS 2011 :338) som trädde i kraft 2011-05-02, framgår att "en
byggnads ägare ska se titI att funktionen hos ventitationssystemet i byggnaden kontrotleras

i bruk för första gången (första besiktning) och därefter regetbundet vid
återkommande titlfätten (återkommande besiktning)." Kontrotten skatt utföras av certifierad
sakkunnig med behörighet N etter K.
innan systemet tas

Återkommande besiktning skatt entigt ptan- och byggförordningen (SFS 2011:338), utföras
regelbundet på besiktningsptiktiga ventitationssystem. Den återkommande besiktningen ska
göras med olika intervalter beroende på typ av byggnad och ventilationssystem. Det är
byggnadens ägare som ska se titt att obtigatorisk funktionskontrotl av ventitationssystem
utförs entigt bestämmetserna i ptan- och byggförordningen, ptan- och byggtagen samt i
Boverkets föreskrifter.

Utdömande av vite

ej fötjs kan mitjö- och byggnämnden i Forshaga kommun begära att få vitet
utdömt entigt 6 5 lag (1985:206) om viten.
Om bestutet

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse

201 8-09-

1

0

Beslutet skickas för verkstättighet titt: Marie Jadermark, byggingenjör
Bestutet skickas för kännedom

titt:

Oxens Fastighetsbotag

+ mottagningsbevis)

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning (Mottagningsbevis)

t)

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

i Deje

AB (Besvärshänvisning, rek
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Detaljptan för Norra Grossbol, Forshaga kommun. Dnr:
2018-46

BYGG

MBNG 2018/5

Beslut
Mitjö- och byggnämnden beslutar
- godkänna ptanförstaget för utskick på samråd
Bakgrund
Kommunen bedriver ett forttöpande arbete där ambitionen är att fasa ut ätdre detatjptaner
som är svårtotkade etler som har förtorat sin aktualitet.

Syftet med den nu aktuetla ptantäggningen är btand annat att anpassa planen titt verktiga
förhåttanden så att remsor av parkmark, som redan idag sköts och utnyttjas av angränsande
fastigheter, formettt överförs tit[ kvartersmark. Ptantäggningen syftar också titt att
möjtiggöra byggandet av ett nytt LSS-boende i parken väster om Grossbotsgatan i
ptanområdets södra det.
I övrigt kommer planen i atlt väsenttigt att bekräfta den pågående markanvändningen.
För delar av planområdet förestås att strandskyddet upphävs.
Planen upprättas med standardförfarande entigt PBL 2010:900.

Beslutsunderlag
Samrådshandtingar (ptanbeskrivning, grundkarta, plankarta 1 och 2) daterade 2018-09-10

Tjänsteskrivelse

201 8-09-1 3

titt: Lindha Roth6n
titl: Ptanarkitekten

Bestutet skickas för verkstältighet

Beslutet skickas för kännedom
Kommuntedningskontoret

(; oY

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- notera redovisade detegeringsbestut
Bakgrund

Mitjö- och byggnämnden har övertåtit viss bestutanderätt titt utskott, ordförande och
tjänstemän entigt en av nämnden antagen delegeringsordning. Besluten ska redovisas titt
mitjö- och byggnämnden. Redovisningen innebär inte att mitjö- och byggnämnden får
ompröva etler faststätta delegeringsbestuten. Däremot står det nämnden fritt att återkatta
tämnad delegering.
Beslutsunderlag
Delegeringsbestut redovisas på sammanträdet:
Mitjö- och hätsoskyddsärenden 2018-06-06 -- 2018-09-18
Lovärenden 201 8-06-06 -- 201 8-09-1 8
Bostadsanpassningsärenden 201 8-06-06 -- 201 8-09-l 8
Parkeringstittstånd för röretsehindrade 201 8-06-06 -- 201 8-09-1 8

Beslutet skickas för verkstättighet titt:
Bestutet skickas för kännedom

bu*

Justerarnas sign

tilt:

Utdragsbestyrkande

:
Forshaga kommun
20(20)

MILJö. OCH BYGGN;iMND GEMENSAM
FORSHAGA - MUNKFORS
Protokoll 2018-09-25

s81

Gång- och cykelvägar

i

Forshaga kommun

Beslut
Mitjö- och byggnämnden bestutar
- uppdra titt förvattningen samt samhättsplaneraren att se över gång- och cyketvägar i
kommunen för att ta ett hethetsgrepp och binda ihop så det btir mer sammanhängande.
Syftet ska vara att gång- och cykelvägnätet ska bti så optimatt och användbart som möjtigt,
anpassningar ska ske där det blir naturligt. Detta arbete med att ta fram en sk. cykelptan
görs med fördet i samband med det påbörjade arbetet med översiktsptanen.
Bakgrund
Ordförande Maria Norell tar upp diskussion kring gång- och cyketvägnäten i Forshaga
kommun. Hon vit[ uppdra titt förvattningen att hitta naturtiga möjtigheter tit[ att bygga ihop
dem där det behövs.
Hon vitl att detta ska finnas i åtanke där denna framtida cyketptan kan arbetas fram i
samband med översiktsptanearbetet.

Beslutet skickas för verkstältighet titt: Mitjö- och byggchef Urban Ledin
Samhättsptanerare Nicote Netson Nyr6n
Beslutet skickas för kännedom titt:

Utdragsbestyrkande

