
Sammanträdesdatum Sida 1/13

Protokoll 2017-04-27

Miljö- och byggnämnden

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr
0563-185 00 Dalavägen 12 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884

Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00–16:00

Beslutande Ingegärd Olsson (S)
Kjell Persson (S)
Thordis Stålhandske (S)
Anna-Karin Berglund (C)
Mikael Edvardsson (SD)

Övriga Anneli Svensson, miljö- och byggsekreterare
Tihomir Jerkovic, miljö- och byggchef
Samuel Lindberg, bygginspektör, kl 15:00-15:30, §§ 18-22

Plats och tid för justering Miljö- och byggavdelningen 2017-05-03

Avser paragrafer 18 - 24

Sekreterare
Anneli Svensson

Ordförande
Ingegärd Olsson

Justerande
Thordis Stålhandske



Sammanträdesdatum Sida 2/13

Protokoll 2017-04-27

Miljö- och byggnämnden

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum 2017-04-27
Datum då anslaget sätts upp 2017-05-03
Datum då anslaget tas ned 2017-05-25
Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggavdelningen

Anneli Svensson



Sammanträdesdatum Sida 3/13

Protokoll 2017-04-27

Miljö- och byggnämnden

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr
0563-185 00 Dalavägen 12 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884

Innehållsförteckning

Ärende Sida
§ 18 Anmälan om jäv ........................................................................................................................................4

§ 19 Verksamhets- och budgetuppföljning januari - mars 2017 .......................................................................5

§ 20 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Södra Mossberg 1:118.............................................6

§ 21 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Lakene 1:119 ...........................................................8

§ 22 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, Hässjan 3 ....................................................10

§ 23 Delegeringsbeslut....................................................................................................................................12

§ 24 För nämndens kännedom ........................................................................................................................13



Sammanträdesdatum Sida 4/13

Protokoll 2017-04-27

Miljö- och byggnämnden

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr
0563-185 00 Dalavägen 12 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884

§ 18 Anmälan om jäv
Ingen ledamot anmäler jäv.

_____
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Dnr MB 2017/33

§ 19 Verksamhets- och budgetuppföljning januari - 
mars 2017
Överskottet utgörs i huvudsak av lägre lönekostnader, långtidssjukskrivning, 
föräldraledigheter och lägre förbrukning av övriga kostnader än budgeterat.

Handlingar i ärendet
Verksamhetsuppföljning januari – mars.
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2017-04-18.

Beslut
Rapporten godkänns.

_____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Dnr MB 2017/34

§ 20 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
fritidshus, Södra Mossberg 1:118
Nandin Bärdges har kommit in med en ansökan om bygglov för nybyggnad av 
fritidshus på fastigheten Södra Mossberg 1:118 (Västanberg Björklunda 1). 

Planförhållanden:

I den kommunomfattande översiktsplanen, Översiktsplan 2000 som antogs av 
kommunfullmäktige 2002-02-26, är området upptaget som trafiknära landsbygd. 
Området är inte detaljplanelagt. 

Yttrande:

Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har framförts.

Handlingar i ärendet
Ansökan 2017-04-03.
Planritningar 2017-04-03.
Situationsplan 2017-04-03.
Fasadritningar  2017-04-03.
Anmälan kontrollansvarig 2017-04-18.
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2017-04-19.

Beslut
Med stöd av plan- och bygglagen kapitel 9 § 31 beviljas bygglov för nybyggnad 
av fritidshus på fastigheten Södra Mossberg 1:118. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Kenneth Eriksson, Hornnäs 106, 
Ekshärad. Den kontrollansvariga är certifierat kontrollansvarig enligt gällande 
plan- och bygglagen. 

Avgiften för bygglovet är 9 045 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). 

Beslutet kan överklagas. 

Upplysningar om beslutet:

Om avlopp skall anordnas eller värmepump installeras skall tillstånd sökas hos 
miljö- och byggnämnden. (Kapitel 9 § 6 miljöbalken).



Sammanträdesdatum Sida 7/13

Protokoll 2017-04-27

Miljö- och byggnämnden

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr
0563-185 00 Dalavägen 12 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnämnden lämnat ett startbesked 
enligt plan- och bygglagen kapitel 10, § 3.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Om samrådet försenas på grund av att 
handlingar inte tagits fram riskerar också byggstarten att försenas.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt plan- och 
bygglagen kapitel 10, § 4.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som 
beslutet vinner laga kraft enligt plan- och bygglagen kapitel 9, § 43.

Du bör inte börja bygga förrän besvärstiden gått ut, eftersom beslutet kan 
överklagas. Beslutet kan överklagas inom fyra veckor. Ett beslut som vunnit laga 
kraft kan inte längre överklagas.

_____

Beslutet skickas till
Nandin Bärdges, Västanberg Björklunda 1, 683 61 Ekshärad
 
Bifogas:
Handlingar i ärendet
Hur man överklagar
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Dnr MB 2017/35

§ 21 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
fritidshus, Lakene 1:119
Björn Olav Björneseth har kommit in med en ansökan om bygglov för nybyggnad 
av fritidshus på fastigheten Lakene 1:119 (Timansfall 11). 

Planförhållanden:

I den kommunomfattande översiktsplanen, Översiktsplan 2000 som antogs av 
kommunfullmäktige 2002-02-26, är området upptaget som trafiknära landsbygd. 
Runt Lakenesjön gäller strandskydd 100 meter från strandlinjen. Området är inte 
detaljplanelagt. 

Yttrande:

Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har framförts.

Handlingar i ärendet
Ansökan 2017-02-24.
Situationsplan 2017-02-24.
Fasadritning 2017-02-24.
Plan/sektionsritning 2017-02-24.
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2017-04-19.

Beslut
Med stöd av plan- och bygglagen kapitel 9 § 31 beviljas bygglov för nybyggnad 
av fritidshus på fastigheten Lakene1:119 (Timansfall 11).

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Gunnar Lundkvist, Slåttervägen 
6 Hagfors. Den kontrollansvariga är certifierat kontrollansvarig enligt gällande 
plan- och bygglagen. 

Avgiften för bygglovet är 9 045 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). 

Beslutet kan överklagas. 

Allmänna regler:

Om avlopp skall anordnas skall tillstånd sökas hos miljö- och byggnämnden. 
(Kapitel 9 § 6 miljöbalken).
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Upplysningar om beslutet:

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnämnden lämnat ett startbesked 
enligt plan- och bygglagen kapitel 10, § 3.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Härmed kallas ni till tekniskt samråd. 
Kontakta miljö- och byggavdelningen för att boka en tid som passar er och 
kontrollansvarig.

Om samrådet försenas på grund av att handlingar inte tagits fram riskerar också 
byggstarten att försenas.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt plan- och 
bygglagen kapitel 10, § 4.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som 
beslutet vinner laga kraft enligt plan- och bygglagen kapitel 9, § 43.

Du bör inte börja bygga förrän besvärstiden gått ut, eftersom beslutet kan 
överklagas. Beslutet kan överklagas inom fyra veckor. Ett beslut som vunnit laga 
kraft kan inte längre överklagas.

Förslag till kontrollplan har lämnats in.

Krav på sökandens redovisning i samband med tekniskt samrådet:

Innan samråd kan hållas skall byggherren (sökanden) ta fram handlingar m.m. 
enligt nedan:

Redogöra för val skydd mot tjälrörelser och bärighet i takkonstruktionen.

Redogöra för värme och ventilation (hälsa och hygien).

Redovisa i förekommande fall eldstäder och rökkanaler (t ex typgodkännande och 
miljögodkännande).

Redovisa hur vattenförsörjningen kommer att anordnas, och hur omhändertagande 
av spillvatten samt dagvatten kommer att lösas.

_____

Beslutet skickas till
Björn Olav Bjorneseth, Vålgutua 254, 2436 Våler i Solor Norge
Bifogas:
Handlingar i ärendet
Hur man överklagar
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Dnr MB 2017/36

§ 22 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
industribyggnad, Hässjan 3
Autofric AB har kommit in med en ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
industribyggnad på fastigheten Hässjan 3 (Uddeholmsvägen 59). 

Planförhållanden:

Fastigheten omfattas av detaljplan 1783-P03/51. Planen anger bl.a. att området är 
avsett för småindustriändamål och att byggnad får uppföras till högst 5,5 meters 
höjd. 

Yttrande:

Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har framförts.

Handlingar i ärendet
Ansökan 2017-01-18.
Situationsplan 2017-02-28.
Fasadritning 2017-02-28.
Planritning 2017-02-28.
Teknisk beskrivning 2017-02-28.
Förslag till kontrollplan 2017-02-28.
K-ritningar 2017-02-28.
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2017-04-19.

Beslut
Med stöd av plan- och bygglagen kapitel 9 § 31 b och d beviljas bygglov för 
tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten Hässjan 3.

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av plan- och bygglagen 
kapitel 10 § 23. Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

Kontrollplanen fastställs härmed. 

Följande handlingar ska lämnas in till miljö- och byggnämnden som underlag för 
slutbesked:

Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden 
överensstämmer med beviljat bygglov.

Brandskyddsdokumentation.



Sammanträdesdatum Sida 11/13

Protokoll 2017-04-27

Miljö- och byggnämnden

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr
0563-185 00 Dalavägen 12 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884

OVK-protokoll.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Gunnar Lundkvist, Slåttervägen 
6, Hagfors. Den kontrollansvariga är certifierat kontrollansvarig enligt gällande 
plan- och bygglagen.

Avgiften för bygglovet är 22 216 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).

Beslutet kan överklagas.

Upplysningar om beslutet:

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt plan- och 
bygglagen kapitel 10, § 4.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som 
beslutet vinner laga kraft enligt plan- och bygglagen kapitel 9, § 43.

Du bör inte börja bygga förrän besvärstiden gått ut, eftersom beslutet kan 
överklagas. Beslutet kan överklagas inom fyra veckor. Ett beslut som vunnit laga 
kraft kan inte längre överklagas.

Sökande/kontrollansvarig ska kalla bygginspektör till första arbetsplatsbesöket 
innan grunden gjuts. 

Godkännande från arbetstagarrepresentant gällande åtgärden ska finnas. Kopia 
lämnas till miljö- och byggavdelningen snarast. 

Skäl till beslutet:

Miljö- och byggnämnden bedömer att avvikelsen mot gällande planbestämmelse 
avseende byggnads höjd kan beviljas då samma typ av avvikelse har godkänts vid 
tidigare prövning. Tillbyggnaden kommer att vara 7,575 meter hög vilket är lika 
högt som stora delar av befintlig byggnad.

_____

Beslutet skickas till
Autofric AB, Uddeholmsvägen 59, 683 33 Hagfors 
Bifogas:
Handlingar i ärendet
Hur man överklagar
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Dnr MB 2017/2

§ 23 Delegeringsbeslut 
Delegeringsbeslut nr 2017/2-108 till och med nr 2017/2-136 redovisas för 
nämnden.

Handlingar i ärendet
Delegeringslista 2017-03-22.

Beslut
Nämnden godkänner redovisningen av ovan nämnda delegeringsbeslut.

_____
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Dnr MB 2017/16

§ 24 För nämndens kännedom
Översiktlig verksamhetsuppföljning januari - mars 2017. Dnr 2017/16-12.

Föreläggande från förvaltningsrätten angående Torfolk Gård AB:s överklagande 
av Länsstyrelsens beslut. Dnr 2015/61-13.

Svar på föreläggande från förvaltningsrätten. Dnr 2015/61-14.

Länsstyrelsens beslut gällande byte av takplåt, Bessemerverket, Hagfors 2:61. Dnr 
2017/1-241.

Länsstyrelsens beslut om statsbidrag till takarbeten, Bessemerverket, Hagfors 
2:61. Dnr 2017/1-240.

Beslut
Nämnden godkänner redovisningen.

_____
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