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Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 
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Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00–16:40 

  

Beslutande Ingemar Tönnberg (S) 
Ingegärd Olsson (S) 
Kjell Persson (S) 
Thordis Stålhandske (S) 
Anna-Karin Berglund (C), §§ 72-77 och §§ 79-85 
Ola Ekblom (L) 

  

Övriga Anneli Svensson, miljö- och byggsekreterare 
Tihomir Jerkovic, miljö- och byggchef 
Samuel Lindberg, bygginspektör, §§ 72-77, kl 15:00-15:40 
Ulrika Persson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 72-79, kl 15:00-15:45 

  

Plats och tid för justering Miljö- och byggavdelningen 2017-12-04 

  

Avser paragrafer 72 - 85 

  

  

Sekreterare  

 Anneli Svensson 

  

  

Ordförande  

 Ingemar Tönnberg 

  

  

Justerande  

 Ola Ekblom 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-11-23 

Datum då anslaget sätts upp 2017-12-04 

Datum då anslaget tas ned 2017-12-27 

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggavdelningen 

  

  

  

 Anneli Svensson 
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§ 72 Anmälan om jäv 
Anna-Karin Bergslund (C) anmäler jäv gällande punkt 8. 

_____ 
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Dnr MB 2017/83 

§ 73 Verksamhets- och bugdetuppföljning januari - 
oktober 2017 
Överskottet utgörs i huvudsak av långtidssjukskrivning och föräldraledigheter. 

Handlingar i ärendet 

Verksamhets- och budgetuppföljning januari – oktober. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2017-11-13. 

Beslut 

Rapporten godkänns. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Dnr MB 2017/86 

§ 74 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus, Västra Skymnäs 1:70 
Siv och Jan Andersson har kommit in med en ansökan om bygglov för nybyggnad 
av enbostadshus på fastigheten Västra Skymnäs 1:70 .  

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 2017-10-09. 
Anmälan kontrollansvarig 2017-10-23. 
Situationsplan 2017-10-09. 
Fasadritningar 2017-10-09. 
Planritning 2017-10-09. 
Sektion 2017-10-09. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2017-11-14. 

Beslut 

Med stöd av plan- och bygglagen kapitel 9 § 31 beviljas bygglov för nybyggnad 
av enbostadshus på fastigheten Västra Skymnäs 1:70. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Per Arwidsson, Grava-Rud 749, 
Karlstad. Den kontrollansvariga är certifierat kontrollansvarig enligt gällande 
plan- och bygglagen.  

Avgiften för bygglovet är 18 901 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).  

Beslutet kan överklagas.  

Allmänna regler: 

Om avlopp skall anordnas skall tillstånd sökas hos miljö- och byggnämnden. 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 7/24 

  

2017-11-23 

 

  
Miljö- och byggnämnden  
  
  
  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 12 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

(Kapitel 9 § 6 miljöbalken). 

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 och boka en tid som passar er. 

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 gällerbygglovet i fem år från den dag som 
beslutet vinner laga kraft enligt plan- och bygglagen kapitel 9, § 43. 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 

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. 

Byggherren skall lämna förslag till kontrollplan senast vid tekniskt samråd. 

Krav på sökandens redovisning i samband med tekniskt samråd: 

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

Redogöra för val av konstruktioner (utifrån beräkningar av bärförmåga och 
stadga). 

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 

Siv och Jan Andersson, Drottninggatan 3 D, 652 24 Karlstad 
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Bifogas: 
Handlingar i ärendet 
Hur man överklagar 
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Dnr MB 2017/87 

§ 75 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
gäststuga, Råda 4:94 
Simone Lindenberg har kommit in med en ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
gäststuga på fastigheten Råda 4:94. 

Planförhållanden: 

Fastigheten omfattas av byggnadsplan för Råda samhälle, södra delen, upprättad 
1965. Planen anger bl.a. att området är avsett för bostadsändamål (BFIv). 

Yttrande: 

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

Handlingar i ärendet 

Ansökan 2017-10-11. 
Situationsplan 2017-10-11. 
Fotografier 2017-10-11. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2017-11-14. 

Beslut 

Med stöd av plan- och bygglagen kapitel 9 § 30, § 31 b samt § 31 d beviljas 
bygglov för tillbyggnad av gäststuga på fastigheten Råda 4:94. 

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av plan- och bygglagen 
kapitel 10 § 3. Tekniskt samråd och en certifierad kontrollansvarig krävs inte i 
detta ärende. 

Slutbesked medges med stöd av plan- och bygglagen kapitel 10 § 4. 

Avgiften för bygglovet är 2 683 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).  

Beslutet kan överklagas.  

_____ 

Beslutet skickas till 

Simone Lindenberg, Årosvägen 25, 683 93 Råda 
  
Erik Finnkvist, Årosvägen 23, 683 93 Råda 
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Rek + mottagningsbevis 
Maiwor Britta Christina Emanuelsson, Årosvägen 23, 683 93 Råda 
Rek + mottagningsbevis 
 
Bifogas: 
Handlingar i ärendet 
Hur man överklagar 
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Dnr MB 2017/85 

§ 76 Byggsanktionsavgift (utelämnade uppgifter enligt 

personuppgiftslagen)  

Handlingar i ärendet 

Fotografier 2017-10-11. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2017-11-14. 

Beslut 

Med stöd av plan- och bygglagen kapitel 11 § 51 beslutar miljö- och 
byggnämnden att ta ut en byggsanktionsavgift av (utelämnade uppgifter enligt 
personuppgiftslagen), i egenskap av fastighetsägare till fastigheten (utelämnade 
uppgifter enligt personuppgiftslagen). 

Byggsanktionsavgiften är 3 584 kronor med stöd av plan- och byggförordningen 
kapitel 9, § 6. 

Med stöd av plan- och bygglagen kapitel 11, §§ 57 och 60 beslutar miljö- och 
byggnämnden att byggsanktionsavgift ska tas ut solidariskt av (utelämnade 
uppgifter enligt personuppgiftslagen). 
 
Beslutet kan överklagas.  

Skäl till beslut: 

Enligt plan- och bygglagen kapitel 11, § 51 ska miljö- och byggnämnden ta ut en 
byggsanktionsavgift om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kapitel plan- och 
bygglagen. 

Planförhållanden: 

Fastigheten omfattas av byggnadsplan för (utelämnade uppgifter enligt 
personuppgiftslagen).  

Upplysningar om beslutet: 

Enligt plan- och bygglagen kapitel 11, § 59 ska beslut om byggsanktionsavgift 
delges den avgiftskyldige enligt bestämmelserna i delgivningslagen (2010:1932). 

En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att 
ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt plan- och bygglagen kapitel 
11, § 61.  
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_____ 

Beslutet skickas till 

Utelämnande uppgifter enligt personuppgiftslagen 
 
Bifogas: 
Handlingar i ärendet 
Hur man överklagar 
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Dnr MB 2017/88 

§ 77 Miljösanktionsavgift, Sundsjön 1:1 
2017-03-30 ringer Hilma Nilsson från Stora Enso Skog AB till miljö- och 
byggavdelningen och berättar att de har missat att göra en anmälan om förvaring 
av brandfarlig vätska inom Stor-Ullens vattenskyddsområde vid en gallring under 
mars månad på fastigheten Sundsjön 1:1. Hilma Nilsson meddelar att hon ska 
skicka material om förvaringen via mejl. Miljö- och byggavdelningen mottar 
samma dag ett mejl med information om förvaringen. 

Enligt 30 kap. 3 § i miljöbalken beslutar tillsynsmyndigheten om 
miljösanktionsavgift. Innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift skall den som 
anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. 

Enligt 30 kap. 5 § i miljöbalken skall en miljösanktionsavgift betalas inom trettio 
dagar efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts enligt 4 §, om 
tillsynsmyndigheten i beslutet inte har bestämt en senare tidpunkt. Beslutet om 
miljösanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkställas såsom en dom som 
har vunnit laga kraft. 

Enligt 4 kap. 1 § i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och 
vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor (2003:24) skall den som 
avser att installera en anordning enligt 1 kap. 1 eller 2 §§ samt den som avser att 
hantera mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde enligt 1 
kap. 3 § skriftligt informera tillsynsmyndigheten om detta. Detta gäller dock inte 
anordningar enligt 1 kap. 2 § som avses att installeras inomhus. 

Enligt 10 kap 2 § i förordning om miljösanktionsavgifter (2012:259) ska en 
miljösanktionsavgift betalas med 1 000 kronor för en överträdelse av 4 kap. 1 § 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor genom att inte skriftligen 
informera tillsynsmyndigheten. 

På grund av de uppgifter som inkommit från Stora Enso Skog AB bedömer miljö- 
och byggnämnden att de ska betala en miljösanktionsavgift enligt 10 kap 2 § i 
förordning om miljösanktionsavgifter (2012:259) för denna överträdelse. 

Handlingar i ärendet 

Mejl om anmälan av förvaring av brandfarlig vätska 2017-03-30. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2017-11-13. 
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Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att Stora Enso Skog AB, org.nr 556009-5589 
ska betala en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor för åsidosättande av skyldighet 
att skriftligen informera tillsynsmyndigheten vid hantering av mer än 250 liter 
brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde. 

Miljösanktionsavgiften ska betalas inom 30 dagar från det att beslutet om att ta ut 
avgiften har delgetts. 

Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. 
Om mark- och miljödomstolen, efter överklagan, upphäver beslutet efter det att 
betalning gjorts får verksamhetsutövaren tillbaka beloppet med ränta. 

Beslutet är fattat med stöd av 30 kap 3, 5 §§ miljöbalken (1998:808) och med 
hänvisning till 10 kap 2 § i förordning om miljösanktionsavgifter (2012:259). 

Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Hur man går tillväga står i 
bifogad besvärshänvisning. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Stora Enso Skog AB, Åsgatan 22, 791 80 Falun 
  
Bifogas: 
Kammarkollegiets information om betalning av miljösanktionsavgifter 
Hur man överklagar 
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Dnr MB 2017/89 

§ 78 Miljösanktionsavgift, Grinnemo 1:37, Hagfors 
2:53, Maskinisten 6 och Rektorn 1 
2017-04-18 skickade miljö- och byggavdelningen en påminnelse till alla 
verksamhetsutövare med rapportskyldiga köldmedieanläggningar som ännu inte 
hade inkommit med årsrapporten för läckagekontroll under 2016. 

2017-06-05 skickades ett mejl till Roger Persson, kontakperson för Hagfors 
kommuns köldmedieanläggningar, med en påminnelse om att årsrapporterna ännu 
inte inkommit till miljö- och byggavdelningen. Mejlet skickades med läskvitto 
och svar återkom om att mejlet hade visats. 

Den 17 oktober 2017 inkommit årsrapporterna för 2016 till miljö- och 
byggavdelningen. 

Enligt 30 kap. 3 § i miljöbalken beslutar tillsynsmyndigheten om 
miljösanktionsavgift. Innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift skall den som 
anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. 

Enligt 30 kap. 5 § i miljöbalken skall en miljösanktionsavgift betalas inom trettio 
dagar efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts enligt 4 §, om 
tillsynsmyndigheten i beslutet inte har bestämt en senare tidpunkt. Beslutet om 
miljösanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkställas såsom en dom som 
har vunnit laga kraft. 

Enligt 9 kap 20 § i förordning om miljösanktionsavgifter (2012:259) ska en 
miljösanktionsavgift betalas med 1 000 kronor för en överträdelse av 15 § 
förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser genom att vara försenad 
med att lämna in en rapport. 

Enligt 29 § i förordningen (2007:846) om fluorerande växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen ska årsrapport från läckagekontroll lämnas till 
tillsynsmyndigheten senast de 31 mars för föregående års kontroll. Årsrapporter 
för läckagekontroll av köldmedieanläggningarna på fastigheterna Grinnemo 1:37, 
Hagfors 2:53, Maskinisten 6 och Rektorn 1 lämnades in den 17 oktober 2017. 
Miljö- och byggnämnden bedömer därför att Hagfors kommun ska betala en 
miljösanktionsavgift enligt 9 kap 20 § i förordning om miljösanktionsavgifter 
(2012:259) för varje överträdelse av föreskrivna krav. 

Handlingar i ärendet 

Påminnelse om inrapportering av köldmedia 2017-04-18. 
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Mejl med påminnelse om inrapportering 2017-06-05. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2017-11-13. 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att Hagfors kommun, org.nr 212000-1884 ska 
betala en miljösanktionsavgift på 4 000 kronor för åsidosättande av skyldighet att 
lämna in i tid årsrapporter för läckagekontroll av köldmedieanläggningarna på 
fastigheterna Grinnemo 1:37, Hagfors 2:53, Maskinisten 6 och Rektorn 1. 

Miljösanktionsavgiften ska betalas inom 30 dagar från det att beslutet om att ta ut 
avgiften har delgetts. 

Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning. 
Om mark- och miljödomstolen, efter överklagan, upphäver beslutet efter det att 
betalning gjorts får verksamhetsutövaren tillbaka beloppet med ränta. 

Beslutet är fattat med stöd av 30 kap 3, 5 §§ miljöbalken (1998:808) och med 
hänvisning till 9 kap 20 § i förordning om miljösanktionsavgifter (2012:259). 

Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Hur man går tillväga står i 
bifogad besvärshänvisning.  

På grund av jäv deltar inte Anna-Karin Berglund (C) i handläggningen i detta 
ärende. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Hagfors kommun, Samhällsbyggnadsutskottet, 683 80 Hagfors 
  
Bifogas: 
Kammarkollegiets information om betalning av miljösanktionsavgifter 
Hur man överklagar 
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Dnr MB 2017/54 

§ 79 Ansökan om strandskyddsdispens, Sunnemo-
Nore 1:26 
Carl-Johan Dalsman ansöker om strandskyddsdispens för flytbrygga och landgång 
på fastigheten Sunnemo-Nore 1:26. Flytbryggan kommer att få en area på 8m² 
och landgången blir cirka 10 meter lång. Flytbryggan och landgången placeras 
enligt situationsplan och används varje år under period från 1 maj till 1 oktober. 
Varje år ska sökanden plocka bort flytbryggan och landgången. Inga grävarbeten 
behövs och flygbryggan kommer att ligga i Lidsjön enbart under sommarhalvåret. 
Strandskyddet i Lidsjön är 200 meter. Miljö- och byggavdelningen, Tihomir 
Jerkovic, inspekterade platsen 2017-08-24. 

Plan- och fastighetsförhållanden: 

Området omfattas inte av några särskilda bestämmelser. 

Bedömning: 

Flytbryggan och landgången medför ingen väsentlig ändring i livsvillkoren för 
djur- eller växtarter. Åtgärdens storlek inte är större än vad som behövs för den 
tänkta användningen, oftast båtförtöjning och bad. Bryggans konstruktion medför 
inte mer påverkan på bottenförhållandena än vad som behövs för väder och vind. 
Flytbryggan kommer inte att avhålla allmänheten från att röra sig på 
vattenområdet utanför, t.ex. kajakpaddlare, skridskoåkare eller vintervandrare. 
Med detta menas att ingen ska behöva ta en omväg för man känner att man 
inkräktar på någons hemfridzon på grund av bryggan. Miljö- och byggnämnden 
bedömer att allmänheten kommer ha samma tillgång till område som idag. 

Flytbryggan kommer att användas av flera fastigheter och enligt servitutsavtalet 
står särskilt att allemansrätten gäller för området. 

Handlingar i ärendet 

Ansökan 2017-07-18. 
Situationsplan 2017-07-18. 
Fotografier 2017-08-24. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2017-11-14. 

Beslut 

Med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) kapitel 7, § 18c punkt 3 beviljas 
strandskyddsdispens för sökt åtgärd. 
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Miljö- och byggnämnden  
  
  
  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 12 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

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. 

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. 

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 

Carl-Johan Dalsman,Vedhuggarevägen 5, 66930 Deje 
Länsstyrelsen i Värmland, 651 86 Karlstad 
  
Bifogas: 
Hur man överklagar 
Handlingar i ärendet 
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Miljö- och byggnämnden  
  
  
  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 12 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

 

Dnr MB 2017/81 

§ 80 Revidering av delegeringsordning för miljö- oc h 
byggnämnden inom livsmedelslagstiftningen 
Vid Länsstyrelsens livsmedelsrevision i november 2016 gavs kommentarer på 
miljö- och byggnämndens delegeringsordning. Miljö- och byggavdelningen har 
uppdaterat och reviderat delegeringsordningen. 

Handlingar i ärendet 

Förslag till delegeringsordning 2017-11-08. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2017-11-08. 

Beslut 

Med stöd av 6 kapitlet 33 § kommunallagen fastställs förslaget till 
delegeringsordning att gälla från och med 1 januari 2018. 

_____ 
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Miljö- och byggnämnden  
  
  
  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 12 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

 

Dnr MB 2017/80 

§ 81 Revidering av taxa för offentlig kontroll inom  
livsmedelsområdet 
Av bestämmelser i förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel framgår att en kommun är skyldig att ta ut en avgift för att täcka 
kostnaderna för kommunens offentliga kontroll, prövning och registrering. 

Timtaxan ska beslutas av kommunfullmäktige och beräknas enligt SKL:s 
(Sveriges kommuner och landsting) modell, så att principen om tillräckliga 
finansiella resurser för kontrollen beaktas. Miljö- och byggavdelningen har gjort 
en behovsutredning för att beräkna timavgiften. 

Den årliga kontrollavgiften och avgiften för extra offentlig kontroll fastställs av 
nämnden på grundval av den taxa som kommunfullmäktige bestämmer. 

Handlingar i ärendet 

Länsstyrelsens revisionsrapport 2016-12-01. 
Behovsutredning. 
Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme för kommande taxor 
avseende livsmedel. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2017-11-02. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet. Taxan gäller från och med 2018-01-01. Tidigare antagen taxa 
2014-12-15, § 100 upphör att gälla 2017-12-31. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggavdelningen 
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0563-185 00 Dalavägen 12 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

 

Dnr MB 2017/84 

§ 82 Förslag till sammanträdesdagar 2018 
Januari 25 

Februari 22 

Mars 22 

April 26 

Maj 24 

Juni 14 

Augusti 30 

September 27 

Oktober 25 

November 22 

December 13 

Sammanträdesdagar är torsdagar och tiden är klockan 15:00. 

Handlingar i ärendet 

Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2017-11-09. 

Beslut 

Förslaget till sammanträdesdagar 2018 godkänns. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Administrativa enheten 
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0563-185 00 Dalavägen 12 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

 

Dnr MB 2017/2 

§ 83 Delegeringsbeslut  
Delegeringsbeslut nr 2017/2-341 till och med nr 2017/2-381 redovisas för 
nämnden. 

Handlingar i ärendet 

Delegeringslista 2017-11-15. 

Beslut 

Nämnden godkänner redovisningen av ovan nämnda delegeringsbeslut. 

_____ 
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Dnr MB 2017/16 

§ 84 För nämndens kännedom 
Miljö- och byggchef Tihomir Jerkovic informerade nämnden om regeringens 
uppdrag till Statskontoret att föreslå åtgärder som säkerställer att nödvändiga 
livsmedelskontroller genomförs av alla kommunala kontrollmyndigheter. 

Nämnden informerades om den enkät som genomfört som är en del i miljö- och 
byggavdelningens övergripande målkort. 

Beslut 

Nämnden godkänner redovisningen. 

_____ 
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§ 85 Övriga ärenden - Uppdrag till miljö- och 
byggchefen  
En stor mängd mail med frågor har inkommit från (utelämnade uppgifter enligt 
personuppgiftslagen), både till miljö- och byggavdelningen och till ordförande 
Ingemar Tönnberg. 

Frågorna gäller klagomålsärenden som är avslutade för miljö- och byggnämndens 
del. 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden ger miljö- och byggchef Tihomir Jerkovic i uppdrag att 
besvara (utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen) mail. 

_____ 

Beslutet skickas till 

(utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen) 
 
 


