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§ 54 Anmälan om jäv 
Ingen ledamot anmäler jäv. 

_____ 
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Dnr MB 2016/66 

§ 55 Verksamhets- och budgetuppföljning januari - 
september 2016 
Den positiva avvikelsen beror till största delen på föräldraledighet, lång 
deltidssjukskrivning och ökade intäkter. I dagsläget är prognosen att budgeten är i 
balans. 

Handlingar i ärendet 

Verksamhets- och budgetuppföljning januari - september. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2016-10-20. 

Beslut 

Rapporten godkänns. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Dnr MB 2016/67 

§ 56 Delårsbokslut miljö- och byggnämnden januari-
augusti 2016 
Miljö- och byggavdelningen har upprättat förslag till delårsbokslut för perioden 
januari till augusti 2016. 

Förslaget innehåller nämndens verksamhetsberättelse, antal gjorda 
inspektioner/kontroller per verksamhetsområde samt ett ekonomiskt resultat som 
visar en positiv avvikelse mot budget för perioden med 763 000 kronor. 

Handlingar i ärendet 

Verksamhetsberättelse med ekonomiskt resultat 2016-09-30. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2016-10-20. 

Beslut 

Rapporten godkänns. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Dnr MB 2016/61 

§ 57 Förslag till internkontrollplan, miljö- och 
byggnämnden 
Miljö- och byggavdelningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för att 
kontrollera att tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer följs. I planen 
kontrolleras också att nämnden har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet, en tillförlitlig finansiell rapportering och information om 
verksamheten. 

En uppföljning av internkontrollplanen ska ske årligen. 

Handlingar i ärendet 

Förslag till internkontrollplan för miljö- och byggnämnden. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2016-10-20. 

Förslag till beslut 

Förslaget till internkontrollplan för miljö- och byggnämnden fastställs. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggavdelningen 
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Dnr MB 2016/68 

§ 58 Målkortsrapportering för miljö- och 
byggavdelningen, andra tertialet 2016 
Hagfors kommun arbetar med målkort som ett internt styrmedel. Målkortet utgår 
från fyra olika perspektiv som alla är beroende av varandra: medborgare/kund, 
medarbetare, process (arbetssätt) och ekonomi. Målkortet presenterar också vilka 
faktorer som är avgörande för att målen ska uppnås, vilka aktiviteter som ska 
genomföras samt mätmetoder och kortsiktiga mål. 

Målkortsarbetet följs upp var fjärde månad och nu redovisas det andra tertialet 
2016. Rapporten redogör för det nuvarande resultatet av de korsiktiga målen och 
aktiviteterna i miljö- och byggavdelningens målkort. 

Handlingar i ärendet 

Miljö- och byggavdelningens målkort, andra tertialet. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2016-10-20. 

Beslut 

Nämnden godkänner målkortsrapporteringen för andra tertialet. 

_____ 
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Dnr MB 2016/58 

§ 59 Ansökan om strandskyddsdispens för perrong, 
väderskydd och cykelparkering vid busshållplats, 
Norra Väsby 1:30 och Duvenäs 1:39 
Värmlandstrafik AB ansöker om strandskyddsdispens för bussficka, väderskydd 
och en cykelparkering med tak på vardera sidan om väg 240 på fastigheterna 
Norra Väsby 1:30 och Duvenäs 1:39. Bussficka, plattform och 
tillgänglighetsanpassning utformas enligt krav för vägars och gators utformning. 
Strandskyddet i området är 100 meter.  

Plan- och fastighetsförhållanden: 

Området omfattas inte av några särskilda bestämmelser.  

Bedömning: 

Hållplatsen A ligger cirka 80 meter väster om sjön Lidsjön och är omgiven av 
åkermark. Hållplatsen B ligger cirka 50 meter väster om sjön Lidsjön och är 
omgiven av åkermark. Vägdiket behöver flyttas samt schaktning och utfyllnad för 
busshållplatsen är aktuellt. 

Den sökta åtgärden motverkar inte strandskydds syfte. Påverkan på växt- och 
djurliv bedöms vara försumbart. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose 
ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
strandskyddsområdet. 

Handlingar i ärendet 

Ansökan 2016-09-22. 
Situationsplan 2016-09-22. 
Fotografier 2016-09-22. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2016-10-20. 

Beslut 

Med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) kapitel 7, § 18c punkt 5 beviljas 
strandskyddsdispens för sökt åtgärd. 

Med stöd av kapitel 7, § 18f får byggnaden inte placeras närmare strandlinjen än 
25 meter. 

Avgift för prövningen av dispensärendet är 4 400 kronor i enlighet med 
kommunfullmäktiges taxa 2015-10-26, § 79. Faktura skickas separat.  
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Giltighetstid: 

Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 
18 h § miljöbalken). 

Beslutet kan överklagas. 

Information: 

Länsstyrelsen i Värmland kan överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tiden 
för överprövning – tre veckor – räknas från den dag dispensbeslutet kommit in till 
Länsstyrelsen i Värmland. 

Bygglov eller marklov kan krävas. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till 
länsstyrelsen alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför 
Länsstyrelsen om du ska utföra åtgärder i vattenområden. 

För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha 
mark- och vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast 
mot allmänna intressen i strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller 
fastighetsägaren uppmanas att själv informera grannar m.fl. som kan beröras av 
åtgärden. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Värmlandstrafik AB, Tallbacksvägen 2, 684 30 Munkfors 
Länsstyrelsen i Värmland, 651 86 Karlstad 
 
Bifogas: 
Hur man överklagar 
Handlingar i ärendet 
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Dnr MB 2016/59 

§ 60 Ansökan om strandskyddsdispens för 
tillgänglighetsanpassning av busshållplatser, Nedre  
Lid 1:3, 1:29 och 1:1 
Värmlandstrafik AB ansöker om strandskyddsdispens för bussficka på vardera 
sidan om väg 240 på fastigheterna Nedre Lid 1:1, 1:3 och 1:29. Bussficka, 
plattform och tillgänglighetsanpassning utformas enligt krav för vägars och gators 
utformning typ 4. Strandskyddet i området är 100 meter.  

Plan- och fastighetsförhållanden: 

Området omfattas inte av några särskilda bestämmelser. 

Bedömning: 

Hållplatserna A och B ligger cirka 65 meter respektive cirka 80 meter från sjön 
Tjärnen. Den sökta åtgärden motverkar inte strandskydds syfte. Påverkan på växt- 
och djurliv bedöms vara försumbart. Området behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
strandskyddsområdet. 

Handlingar i ärendet 

Ansökan 2016-09-28. 
Situationsplan 2016-09-28. 
Fotografier 2016-09-28. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2016-10-20. 

Beslut 

Med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) kapitel 7, § 18c punkt 5 beviljas 
strandskyddsdispens för sökt åtgärd. 

Med stöd av kapitel 7, § 18f får byggnaden inte placeras närmare strandlinjen än 
25 meter. 

Avgift för prövningen av dispensärendet är 4 400 kronor i enlighet med 
kommunfullmäktiges taxa 2015-10-26, § 79. Faktura skickas separat. 

Giltighetstid: 

Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 
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18 h § miljöbalken). 

Beslutet kan överklagas. 

Information: 

Länsstyrelsen i Värmland kan överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tiden 
för överprövning – tre veckor – räknas från den dag dispensbeslutet kommit in till 
Länsstyrelsen i Värmland. 

Bygglov eller marklov kan krävas. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till 
Länsstyrelsen alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför 
Länsstyrelsen om du ska utföra åtgärder i vattenområden. 

För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha 
mark- och vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast 
mot allmänna intressen i strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller 
fastighetsägaren uppmanas att själv informera grannar m.fl. som kan beröras av 
åtgärden. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Värmlandstrafik AB, Tallbacksvägen 2, 684 30 Munkfors 
Länsstyrelsen i Värmland, 651 86 Karlstad 
 
Bifogas: 
Handlingar i ärendet 
Hur man överklagar 
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Dnr MB 2016/60 

§ 61 Ansökan om strandskyddsdispens för 
anläggande av busshållplats, Sunnemo Nore 1:29 
Värmlandstrafik AB ansöker om strandskyddsdispens för bussficka, öster om väg 
240 på fastigheterna Sunnemo-Nore 1:29. Bussficka, plattform och 
tillgänglighetsanpassning utformas enligt krav för vägars och gators utformning 
typ 4. Strandskyddet i området är utvidgat till väg 240. 

Plan- och fastighetsförhållanden: 

Området omfattas inte av några särskilda bestämmelser.   

Bedömning: 

Hållplatsen A ligger cirka 145 meter väster om sjön Lidsjön och är omgiven av 
åkermark. Det befintliga vägdiket flyttas ut. 

Den sökta åtgärden motverkar inte strandskyddets syfte. Påverkan på växt- och 
djurliv bedöms vara försumbart. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose 
ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
strandskyddsområdet. 

Handlingar i ärendet 

Ansökan 2016-09-28. 
Situationsplan 2016-09-28. 
Fotografier 2016-09-28. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2016-10-20. 

Beslut 

Med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) kapitel 7, § 18c punkt 5 beviljas 
strandskyddsdispens för sökt åtgärd. 

Med stöd av kapitel 7, § 18f får byggnaden inte placeras närmare strandlinjen än 
25 meter. 

Avgift för prövningen av dispensärendet är 4 400 kronor i enlighet med 
kommunfullmäktiges taxa 2015-10-26, § 79. Faktura skickas separat. 

Giltighetstid: 

Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 
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18 h § miljöbalken). 

Beslutet kan överklagas. 

Information: 

Länsstyrelsen i Värmland kan överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tiden 
för överprövning – tre veckor – räknas från den dag dispensbeslutet kommit in till 
Länsstyrelsen i Värmland. 

Bygglov eller marklov kan krävas. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till 
länsstyrelsen alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför 
Länsstyrelsen om du ska utföra åtgärder i vattenområden. 

För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha 
mark- och vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast 
mot allmänna intressen i strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller 
fastighetsägaren uppmanas att själv informera grannar m.fl. som kan beröras av 
åtgärden. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Värmlandstrafik AB, Tallbacksvägen 2, 684 30 Munkfors 
Länsstyrelsen i Värmland, 651 86 Karlstad 
 
Bifogas: 
Handlingar i ärendet 
Hur man överklagar 
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Dnr MB 2016/62 

§ 62 Ansökan om strandskyddsdispens för 
toalettbyggnad, Råda 1:6 
Trafikverket ansöker om strandskyddsdispens för toalettbyggnad på fastigheten 
Råda 1:6. Strandskyddet i området är 100 meter. Miljö- och byggavdelningen 
inspekterade platsen 2016-10-17. Trafikverket avsvarar för att det finns en 
tillgänglighetsanpassad toalett vid rastplatsen.  

Plan- och fastighetsförhållanden: 

Området omfattas inte av några särskilda bestämmelser.  

Bedömning: 

Den sökta åtgärden motverkar inte strandskydds syfte. Påverkan på växt- och 
djurliv bedöms vara försumbart. Toalettbyggnad placeras på asfaltyta. Området 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför strandskyddsområdet. 

Handlingar i ärendet 

Ansökan 2016-09-06. 
Situationsplan 2016-09-06. 
Fotografier 2016-10-17. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2016-10-20. 

Beslut 

Med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) kapitel 7, § 18c punkt 5 beviljas 
strandskyddsdispens för sökt åtgärd. 

Avgift för prövningen av dispensärendet är 4 400 kronor i enlighet med 
kommunfullmäktiges taxa 2015-10-26, § 79. Faktura skickas separat. 

Giltighetstid: 

Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 
18 h § miljöbalken). 

Beslutet kan överklagas. 
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Information: 

Länsstyrelsen i Värmland kan överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tiden 
för överprövning – tre veckor – räknas från den dag dispensbeslutet kommit in till 
Länsstyrelsen i Värmland. 

Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot allmänna intressen i 
strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att 
själv informera grannar m.fl. som kan beröras av åtgärden. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Trafikverket, Therese Jäger, Box 1051, 651 15 Karlstad 
Länsstyrelsen i Värmland, 651 86 Karlstad 
 
Bifogas: 
Hur man överklagar 
Handlingar i ärendet 
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Dnr MB 2016/2 

§ 63 Delegeringsbeslut  
Delegeringsbeslut nr 2016/2-307 till och med nr 2016/2-386 redovisas för 
nämnden. 

Handlingar i ärendet 

Delegeringslista 2016-10-19. 

Beslut 

Nämnden godkänner redovisningen av ovan nämnda delegeringsbeslut. 

_____ 
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Dnr MB 2016/19 

§ 64 För nämndens kännedom 
Miljö- och byggavdelningens verksamhetsuppföljning 2016-01-01 - 2016-09-30. 
Dnr 2016/19-42.  

Länsstyrelsens beslut angående överklagat bygglov för ändrad användning från 
enbostadshus till HVB-hem på fastigheten Stjärn 1:414. Dnr 2016/26-16.  

Överklagan av beslut att inte ingripa på fastigheterna Smultronet 1, Hjortronet 6, 
Krusbäret 7, Krusbäret 13 och Körsbäret 7. Dnr 2016/57-2.  

Överklagan av beslut angående avskrivet klagomål på buller i inomhusmiljö, 
Rostugnen 2. Dnr 2016/64-2. 

Överklagan av beslut angående klagomål på olägenhet från det kommunala 
vattnet, Råda 4:44. Dnr 2016/63-2. 

Länsstyrelsens beslut angående överklagan av beslut angående klagomål på 
olägenhet från kommunalt vatten. Dnr 2016/63-5. 

Revision av lokal livsmedelskontroll i Hagfors kommun. Dnr 2016/65-1.  

Samverkansavtal om Miljösamverkan Värmland.  

Kommunicering angående föreläggande med vite gällande skrotbilar, Råda 4:74. 

Beslut 

Nämnden godkänner redovisningen. 

_____ 

 
 


