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 ANSLAG/BEVIS 
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Datum då anslaget sätts upp 2019-05-27 
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Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggavdelningen 
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§ 30 Anmälan om jäv 
Ingen ledamot anmäler jäv. 

_____ 
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Dnr MB 2019/30 

§ 31 Föreläggande om att genomföra en miljöteknisk 
undersökning avseende konstaterat förorenat område 
vid f.d. Primus, Hantverkaren 12 i Hagfors kommun 

Handlingar i ärendet 

Utredning 2019-05-15. 
Bilaga 1: Översiktlig miljöteknisk undersökning – Luftprovtagning vid f.d. 
Primus, Hagfors. 
Bilaga 2: Karta över bäckens placering. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2019--05-15. 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga Sievert AB (org.nummer 556006-
8024), att genomföra och redovisa resultatet av en miljöteknisk undersökning på 
fastigheten Hantverkaren 12 i Hagfors kommun. Föreläggandet är fattat med stöd 
av 26 kap 9 och 22 §§ miljöbalken (1998:808) och avser den metallproduktion 
med ytbehandling av metaller som sedan 1950-talet bedrivits på fastigheten 
Hantverkaren 12 i Hagfors kommun. Undersökningen ska vara av sådan kvalité 
att en riskklassning av området enligt MIFO-fas 2 (se Naturvårdsverkets rapport 
4918) är möjlig att göra. 

En översiktlig markundersökning (bilaga 1) av fastigheten Hantverkaren 12 har 
genomförts av konsultföretaget Thyréns under 2015. Rapporten visade att tetra- 
och trikloretylen har påträffats i samtliga provpunkter förutom i plåtverkstaden. 
För att få en samlad bild av föroreningssituationen och utbredningen föreligger ett 
behov av vidare undersökningar. Fastigheten behöver genomgå en geofysisk 
kartläggning innan provtagning av mark och grundvatten genomförs. Detta för att 
undvika att täta jordlager penetreras och eventuella föroreningar sprids. 

Del 1 - Förstudie 

Följande ska utföras och redovisas: 

En geofysisk kartläggning ska utföras där jordlager, täta jordlager, djup till berg 
och grundvattennivån redovisas. 

Borrkärnor från träd ska provtas och analyseras med avseende på tetra- och 
trikloretylen. 

Innan undersökningarna utförs ska en plan för genomförande ges in till miljö- och 
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byggnämnden). Den ska vara inkommen senast 1 mars 2020 och innehålla 
följande: 

Karta med de planerade provtagningspunkterna för trädprovtagning och områden 
som berörs av geofysiska mätningar inklusive motivering till varför de markerade 
punkterna och områdena valts. 

Tidsplan för undersökningens genomförande. 

Del 2 – Undersökning av mark och grundvatten 

Utifrån den information som tillhandahålls från undersökningarna i del 1 ska 
därefter del 2 utföras och redovisas: 

Översiktlig undersökning, provtagning och analys. Provtagningen ska omfatta 
mark och grundvatten. Analys ska ske av åtminstone As, Cd, Co, Cr(VI), Cr(Tot), 
Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, PAH, trikloretylen och dess nedbrytningsprodukter, 
oljeföroreningar och PCB. Analys av prover ska ske vid laboratorium som är 
ackrediterat för analys av respektive parameter. 

Sedimentprover ska tas i bäcken som ligger nedanför byggnaden (se karta i bilaga 
2). Analys ska ske av åtminstone As, Cd, Co, Cr(VI), Cr(Tot), Cu, Fe, Hg, Mn, 
Ni, Pb, Zn, PAH, trikloretylen och dess nedbrytningsprodukter, oljeföroreningar 
och PCB. Analys av prover ska ske vid laboratorium som är ackrediterat för 
analys av respektive parameter. 

Karakterisering av föroreningarna samt klarläggande av föroreningarnas farlighet, 
föroreningsnivån, påverkan, spridning, omgivningens känslighet och skyddsvärde 
samt riskklassning enligt MIFO fas 2. 

Preliminär formulering av övergripande åtgärdsmål (se kap 2. i Naturvårdsverkets 
rapport 5978). 

Innan undersökningarna utförs ska en plan för genomförande ges in till miljö- och 
byggnämnden. Planen ska upprättas i enlighet med Naturvårdsverkets rapporter nr 
4918, nr 4310 och nr 4311 (vägledning för miljötekniska undersökningar, del 1 
och 2) samt nr 4667 (rätt datakvalitet). Den ska vara inkommen senast 1 april 
2021 och innehålla följande: 

Karta med de planerade provtagningspunkterna markerade inklusive motivering 
till varför de markerade punkterna valts. 

Vilka medier som ska provtas eller mätas i de olika punkterna inklusive 
motivering. 
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Hur proverna ska tas och beredas. 

Vilka analyser och mätningar som ska utföras på de olika proverna. 

Tidsplan för undersökningens genomförande. 

När miljö- och byggnämnden har yttrat sig över planen ska den miljötekniska 
undersökningen utföras. Undersökningen ska vara slutförd och redovisad till 
miljö- och byggnämnden senast fem månader från dagen för delgivning av 
beslutet om godkännande av provtagningsplanen. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Sievert AB, Box 1366, 171 26 SOLNA, rek m mb 
  
Bifogas: 
Bilaga 1: Översiktlig miljöteknisk undersökning – Luftprovtagning vid f.d. 
Primus, Hagfors 
Bilaga 2: Karta över bäckens placering 
Bilaga 3: Hur man överklagar 
Bilaga 4: Förenklad delgivning 
  
Kopia till: Länsstyrelsen Värmland och kommunledningsutskottet 
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Dnr MB 2019/31 

§ 32 Miljösanktionsavgift, Sundsjön 1:1 
Stora Ensos vikarierande produktionsledare kontaktade miljö- och 
byggavdelningen via mail 2019-03-07 med information om att det kommer att ske 
två avverkningar som kommer att påbörjas i Hagfors kommun om två dagar. 
Koordinater N: 6652753, E: 431154 samt N: 6652217, E: 435453. 

Miljö- och byggavdelningen bad samma dag om kompletterande kartutdrag samt 
information kring huruvida det kommer att förvaras brandfarlig vätska i samband 
med avverkningen. 

2019-03-11 skickades kartutdragen samt svaret att ”det kan hända att 
bränsletankar vid avverkningen.” 

2019-03-12 fick miljö- och byggavdelningen via telefon reda på att avverkningen 
var i full gång (200 kubik av 1000 hade avverkats) och att depåvagnen redan var 
på plats. Ingen anmälan hade då lämnats in och produktionsledaren sade sig inte 
ha fått någon information från ansvariga på Stora Enso kring vilka rutiner som 
gäller vid avverkningen inom vattenskyddsområden. 

Handlingar i ärendet 

Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2019-05-15. 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar att Stora Enso Skog AB, org.nr 556009-5589 
ska betala en miljösanktionsavgift på 1000 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 kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Hur man går tillväga står i 
bifogad besvärshänvisning. 

Lagstöd: 

Beslutet är fattat med stöd av 30 kap 3, 5 §§ miljöbalken (1998:808) och med 
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hänvisning till 10 kap 1 § förordning om miljösanktionsavgifter (2012:259). 

Motivering: 

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 10 kap 1 § i förordning om miljösanktionsavgifter (2012:259) ska en 
miljösanktionsavgift betalas med 1 000 kronor för en överträdelse av 3 kap. 1 § 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor genom att 
inte skriftligen informera tillsynsmyndigheten. 

Enligt 3 kap. 1 § i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och 
vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (2017:5) 
ska den som avser att installera en cistern enligt 1 kap. 1 § senast fyra veckor 
innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds skriftligt informera 
tillsynsmyndigheten om detta. 

Bedömning: 

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. 

_____ 

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 2019/29 

§ 33 Verksamhets- och budgetuppföljning januari - 
april 2019 
Underskottet utgörs i huvudsak av lägre intäkter än budgeterat och högre 
personalkostnader i samband med uppsägning. 

Handlingar i ärendet 

Verksamhets- och budgetuppföljning januari – april. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2019-05-16. 

Beslut 

Rapporten godkänns. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Dnr MB 2019/28 

§ 34 Ansökan om förhandsbesked, bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus och ridhus 
Stefan Feitsma har kommit in med en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus och ridhus på fastigheten Backetorp 1:2. Enbostadshus på 170 
m2 och ridhus på 2710 m2 placeras enligt situationsplan och i närheten av 
befintliga byggnader på fastigheten Backetorp 1:28. 

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 2019-04-25. 
Situationsplan 2019-04-25. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2019-05-14. 

Beslut 

Med stöd av plan- och bygglagen kapitel 9 § 17 beviljas förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus och ridhus på fastigheten Backetorp 1:2. 

Avgiften för förhandsbesked är 4 744 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). 

Beslutet kan överklagas. 

Skäl till beslut: 

Föreslagen lokalisering överensstämmer med Översiktsplanen för Hagfors 
kommun samt bedöms uppfylla kriterier i plan- och bygglagens kapitel 2. 

Placeringen av enbostadshuset och ridhuset bedöms inte påverka landskapsbilden 
eller naturvärdena på platsen negativt. Det nya enbostadshuset och ridhuset 
bedöms inte heller medföra en betydande olägenhet för omgivningen. 

Miljö- och byggnämnden bedömer inte att planerat åtgärder kommer att påverka 
hydrologi, djur- och växtarter negativt. Naturvårdsplanen för Hagfors kommun 
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fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-27. 

Upplysningar om beslutet: 

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter 
det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kapitlet 18 § plan- 
och bygglagen. 

I bygglovsansökan prövas byggnadens placering och utformning. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Sökande 
 
 
Bifogas: 
Handlingar i ärendet  
Hur man överklagar 
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Dnr MB 2019/23 

§ 35 Ansökan om strandskyddsdispens för 
nybyggnad av gäststuga, Geijersholm 1:212 
Hans Lundberg ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga på 
fastigheten Geijersholm 1:212. Byggnaden kommer att få en area på 15 m². 
Gäststuga placeras på plintar och ingen utfyllnad behövs. Strandskyddet i området 
är 100 meter. Miljö- och byggavdelningen, Tihomir Jerkovic inspekterade platsen 
2019-04-26. 

Plan- och fastighetsförhållanden: 

Deglunden- Upplunden är stora populära sjöar med sommarstugor runt om. 
Sjöarna är numera samreglerade och klassa som kommunalt intresse. Området 
omfattas inte av några särskilda bestämmelser. 

Bedömning: 

Den sökta åtgärden motverkar inte strandskyddets syften. Området är redan 
ianspråktaget och den planerade åtgärden ryms inom befintlig hemfridszon. 
Stugan kommer inte att ha någon avhållande effekt. Enligt 
fastighetsbildningsbeslut från Lantmäteriet får allemansrätten anses vara utsläckt 
inom styckningslotten genom den befintliga bebyggelsen. Påverkan på växt-och 
djurliv bedöms vara försumbar. 

Handlingar i ärendet 

Ansökan 2019-04-25. 
Situationsplan 2019-04-25. 
Fotografier 2019-04-25 och 2019-04-26 
Avstyckningsprotokoll 1998-11-20. 
Beslut om strandskyddsdispens 2013-05-15, § 27. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2019-05-16. 

Beslut 

Med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) kapitel 7, § 18c punkt 1 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: 
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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 

Hans Lundberg, Sävenforsvägen 3 C Lgh 1103, 71234 Hällefors 
Länsstyrelsen i Värmland, 651 86 Karlstad 
  
Bifogas: 
Hur man överklagar 
Handlingar i ärendet 
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Dnr MB 2019/25 

§ 36 Revidering av reglemente för miljö- och 
byggnämnden 
Med anledning av att miljö- och byggnämndens reglemente hänvisar till 
speciallagstiftningar som har, eller kommer att ändras behöver reglementet 
revideras. 

Ändringarna gäller spellagen (2018:1138) som trädde i kraft 2019-01-01 och som 
upphäver lotterilagen (1994:1000) samt lagen om tobak och liknande produkter 
(2018:2088) som träder i kraft 2019-07-01och som upphäver tobakslagen 
(1993:581). 

Handlingar i ärendet 

Förslag till reglemente för miljö- och byggnämnden. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2019-05-14. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till reglemente för miljö- och 
byggnämnden att gälla från och med 2019-07-01. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Tihomir Jerkovic, miljö- och byggchef 
Anneli Svensson, miljö- och byggsekreterare 
Miljö- och byggnämndens ledamöter och ersättare 
Kommunsekreterare Helena Granlund 
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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 2019/24 

§ 37 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkoholla gen, 
lag om tobak och liknande produkter, lag om handel 
med vissa receptfria läkemedel och spellag 
Från och med 2019-07-01 träder en ny lag ”Lag om tobak och liknande produkter 
(2018:2088)” i kraft. Lagen innebär bland annat en tillståndsplikt för handel med 
tobak och liknande produkter och tillsynsmyndigheten får ett ändrat och utökat 
tillsynsansvar jämfört med den tidigare tobakslagen. 

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen av en tillståndsansökan för 
att sälja tobaksvaror. Kommunen får även ta ut avgifter för sin tillsyn av den som 
bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1§ Lagen om tobak och liknande 
produkter. De nya avgifterna för ansökan och tillsyn enligt lagen om tobak och 
liknande produkter har införts i taxan. 

Handlingar i ärendet 

Förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och 
liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och spellagen. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2019-05-16. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med stöd av KL 8 kap §§ 3b och 3c att anta 
upprättat förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om 
tobak och liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och 
spellagen. De nya avgifterna gäller från och med 2019-07-01. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Tihomir Jerkovic, miljö- och byggchef 
Ulrika Persson, alkoholhandläggare 
Anneli Svensson, miljö- och byggsekreterare 
  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 17/19 

  

2019-05-23 

 

  
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 2019/26 

§ 38 Revidering av delegeringsordning för miljö- oc h 
byggnämnden, allmänna bestämmelser 
Med anledning av den nya lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) 
som träder i kraft 2019-07-01 samt spellagen (2018:1138) som trädde i kraft 
2019-01-01 behöver delegeringsordning för miljö- och byggnämnden, allmänna 
bestämmelser revideras. 

Handlingar i ärendet 

Förslag till delegeringsordning för miljö- och byggnämnden, allmän del. 
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2019-05-15. 

Beslut 

Med stöd av 6 kapitlet 37 § kommunallagen fastställs förslaget till 
delegeringsordning för miljö- och byggnämnden, allmän del. 

Miljö- och byggnämndens beslut 2018-02-22, § 4, delegeringsordning för miljö- 
och byggnämnden, allmänna bestämmelser, upphör att gälla. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 18/19 

  

2019-05-23 

 

  
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 2019/2 

§ 39 Delegeringsbeslut  
Delegeringsbeslut nr 2019/2-125 till och med nr 2019/2-161 redovisas för 
nämnden 

Handlingar i ärendet 

Delegeringslista 2019-05-13. 

Beslut 

Nämnden godkänner redovisningen av ovan nämnda delegeringsbeslut. 

_____ 

 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 19/19 

  

2019-05-23 

 

  
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 2019/7 

§ 40 För nämndens kännedom 
Miljö- och byggnämndens sparbeting för år 2020 diskuterades och nämndens 
ledamöter var eniga i att det sparförslag  på 30 000 kronor som finns på 
utbildningskontot ska strykas. Nämnden framhåller vikten av 
kompetensutveckling för att säkerställa en rättssäker myndighetsutövning.  

Beslut 

Nämnden godkänner redovisningen. 

_____ 

 
 


